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Sammanfattning 
För att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären måste vårt beroende av fossila 
bränslen minska. Vindkraft genererar el utan märkbar miljöbelastning, men utbyggnaden i 
Sverige hindras ibland av lokal opinion. Acceptansen för kärnkraften stiger samtidigt. Det har 
återigen blivit aktuellt att eventuellt bryta uran och provborrningar pågår på flera håll i landet.   
 
Denna tvärsnittsstudie tar upp acceptansfrågor kring vindkraftetablering i höglägesterräng och 
provborrningar av uran i Dalfors, Dalarna. Syftet var att beskriva vad invånarna i Dalfors 
hade för tankar och funderingar kring vindkraft i allmänhet och själva bygget på 
Hedbodberget i närheten av Dalfors i synnerhet, och vad de hade för tankar och funderingar 
kring de provborrningar av uran som skett i utkanten av byn. En enkätundersökning utfördes 
under mars 2008 när det var aktuellt med vindkraftbygge och provborrning av uran i området. 
I undersökningen deltog 61 stycken av 67 stycken tillfrågade (svarsfrekvens 91 %). Svaren 
analyserades i statistikprogrammet SPSS. 
 
Resultatet visar att invånarna i byn såg negativt på provborrningarna och positivt på 
vindkraftbygget i den egna bygden. Kvinnor var mer negativa till provborrningarna än män. 
Av de svarande ansåg 90 % generellt att vindkraft var bra eller mycket bra för produktion av 
el i Sverige och endast 3 % att vindkraft var mycket dålig. Kärnkraft ansåg 44 % vara bra eller 
mycket bra och 33 % dålig eller mycket dålig för produktion av el i Sverige. Personer som 
hade besökt informationsmötet om vindkraftsprojektet var mer positiva till kommunens och 
projektörens information om vindkraftbygget än de som inte hade varit på mötet. Av de som 
hade besökt mötet om provborrningarna var det 86 % som hade en negativ eller mycket 
negativ inställning när de först fick höra talas om provborrningarna medan endast 51 % av de 
som inte besökt mötet hade samma inställning. Analyserna visar även att 70 % av de som inte 
besökt mötet tyckte att informationen från projektören varit dålig eller mycket dålig och hela 
93 % av de som besökt mötet tyckte samma sak. Resultatet indikerar att de som har negativ 
inställning besöker informationsmöten mer ofta än de som är positiva och att bra information 
kan ge en mer positiv inställning till framtida projekt. 
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Abstract 
The dependency of fossil fuels has to decrease in order to reduce emissions of green house 
gases. Wind turbines generate electricity with low environmental impact, but the local opinion 
in Sweden is sometimes an obstacle to new developments. The acceptance of nuclear power 
increases at the same time. Mining uranium is once again on the agenda and prospectors are 
currently drilling for uranium. This cross-sectional study deals with acceptance of wind farms 
and uranium drilling. The aim was to describe the perception of the planed wind farm at 
Hedbodberget and the uranium drilling in the area among the residents of Dalfors, Dalarna. A 
questionnaire was answered by 61 persons (response rate: 91 %). The respondents had a 
negative attitude to the uranium drilling, but positive to the wind farm. Women were more 
negative to uranium drilling than men. Most respondents were positive to wind power on a 
general level (92 %) but less positive to nuclear power (44 %). Respondents who had attended 
the information meeting about the wind farm were more positive to the information provided 
by the local authorities and the developers than those who did not attend. Among respondents 
that attended the meeting about uranium drilling, 86 % had a negative attitude from the 
beginning compared to 51 % of those who did not attend the meeting. The information from 
the developers was rated negatively by 93 % of those who attended the meeting in comparison 
to 70 % who did not. The results indicate that people who have a negative attitude more often 
than others attend information meetings and that good information gives a more positive 
attitude to planned project. 
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Förord 
I dagsläget diskuteras alternativa energikällor flitigt. Vilka energikällor ska vi i Sverige satsa 
på? Vindkraftverk skulle ur miljösynpunkt vara ett utmärkt sätt att tillvara ta vindens energi, 
men ofta ser kringboende vindkraftverken som störande. Hur ska vi kunna tillgodose vårt land 
med el om de förnybara energikällorna möter motstånd? Acceptansen för kärnkraft stiger men 
hur ställer sig medborgarna till att vi eventuellt skulle börja bryta bränslet till kärnkraftverken 
i Sverige? Med dessa funderingar planerade jag ett examensprojekt i byn Dalfors i Dalarna. 
Examensprojekt innefattar en enkätundersökning om acceptansen kring vindkraftetablering 
och provborrning av uran. Just i denna by ska det närmare bestämt byggas en vindkraftpark 
och provborrningar av uran har skett utanför byn. Hur ser acceptansen ut bland de närboende?  
 
Under projektets gång har jag haft god handledning av Eja Pedersen och till henne skulle jag 
vilja framföra ett stort tack. Hon har under våren hjälpt mig att utforma enkäten och stöttat 
mig med kunskap och idéer. Vill även rikta ett tack till Jan-Olof Dahlin på Vindkompaniet 
AB som bidragit med värdefull information, Petra Lundqvist på Rättviks kommun med idéer 
kring enkätfrågorna, Göran Persson på Dalarnas tidningar och Länsstyrelsen i Dalarna. Ett 
extra tack till min Mamma, Åsa Djäken, som skött markservicen under mina veckor i Dalfors.  
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Inledning 
I takt med att vår jord blir varmare och varmare som en följd av den globala uppvärmningen, 
som är ett resultat av bl.a. nettotillskott av koldioxid till atmosfären genom människors 
användning av fossila bränslen, diskuteras alternativa energikällor flitigt. Vindkraft genererar 
el utan märkbar miljöbelastning och skulle därför kunna vara ett alternativ till 
fossilbränsleanvändning. Vind uppkommer när solen värmer upp atmosfären och 
tryckskillnader bildas i luften. Luften sätts då i rörelse och det är dessa rörelser som vi 
uppfattar som vind. Man skulle kunna uttrycka sig att tillgången till vind är oändlig; så länge 
solen finns har vi vind. I Sverige lämpar sig vindkraft bra som komplement till annan 
elgenererande teknik, som t.ex. vattenkraft som är lättare att lagra. Vi i Sverige har bra 
förutsättningar för utbyggnad av vindkraftparker, men vi ligger inte i topp när det gäller 
produktion per invånare. Man kan ju fråga sig varför. Mycket ligger naturligtvis på det 
politiska planet, men vad har medborgarna för attityd till vindkraft? Allmänheten är i 
opinionsundersökningar positiva till vindkraft generellt. År 2005 ansåg 89 % att vindkraften 
skulle behållas eller byggas ut (Holmberg 2006). Det kan vara en annan sak att få 
vindkraftverk i sitt närområde. Vilken inställning har de som ska få en vindkraftpark som 
granne? Vilka farhågor och förväntningar finns inför ett bygge av en vindkraftpark? Tidigare 
forskning visar att allmänheten kan ha en positiv inställning till alternativa energikällor bara 
man slipper komma i kontakt med det själv (Wüstenhagen et al. 2007). Företeelsen har kallats 
NIMBY, not-in-my-back-yard.  
 
Kärnkraften har alltid varit ett hett ämne, ofta på grund av vad som kan inträffa vid en olycka. 
Vi i Sverige har folkomröstat om vilken inställning vi ska ha till kärnkraft som energikälla. 
Det skedde den 23 mars 1980. Resultatet blev avveckling på sikt och utan att det skulle 
byggas några nya kraftverk. Samhället skulle stå för forskning och utveckling av 
förnyelsebara energikällor och man skulle även undvika elproduktion från olje- och 
kolkondensverk. Hittills har vi avvecklat två reaktorer och det återstår då tio. Acceptansen för 
kärnkraft stiger i Sverige. År 1999 tyckte 43 % att man skulle behålla nuvarande kapacitet 
eller bygga ut och år 2005 tyckte 54 % samma sak (Holmberg 2006).  Det kan vara lätt att ha 
åsikter om nyetableringar och ingrepp på naturen, när det inte påverkar en själv och ens 
närhet. Bränslet till våra kärnkraftverk är en metall som utvinns ur berggrunden och Sverige 
har en berggrund som är rik på just denna metall, uran. Kärnkraften i Sverige har hittills 
använt importerat uran, men nu kan det bli aktuellt att bryta uran även i Sverige. Hur kommer 
det att påverka attityden till kärnkraft?  
 
Eftersom vindkraften är relativt ny i Sverige, så skulle det vara intressant att se vad de 
människor som ska få vindkraftverk i sitt närområde tycker och vilken inställning de har till 
vindkraft. Utanför en by i Dalarna ska en vindkraftpark byggas upp under år 2008 (bilaga 1). 
Den omfattar 9 stycken kraftverk som ska placeras på Hedbodberget ca. 2 km ifrån byn, 
Dalfors (bilaga 2). Samtidigt med planerandet av vindkraftsbygget har det skett 
provborrningar av uran 2,5 mil ifrån byn. Vilken attityd har invånarna i Dalfors generellt till 
vindkraft och kärnkraft? Vilken attityd har de till vindkraftverken och till provborrningarna i 
området? 
 
Vindkraftparken Hedbodberget 
I nuläget verkar det som den havsbaserade vindkraften har stora problem med det 
drifttekniska området. Kostnaderna för etablering till havs är också höga. Stora 
vindkraftparker kan ofta vara ett känsligt inslag i fjäll- och kustområden, så ett alternativ är 
höglägesterräng i skogsområden. För den regionala vindkraftplaneringen blev den nationella 
vindkarteringen som kom år 2004 en av de viktigaste förutsättningarna. Med denna som bas 
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kunde man göra en översiktsbild av förutsättningarna för vindkraftetableringen i Dalarna. Det 
första vindkraftverket restes upp i Dalarna år 2001 och år 2007 stod 9 stycken verk klara. 
Vindkraften som energikälla är på frammarsch i Dalarna så i dagsläget finns 45 stycken 
tillstånd och 49 stycken tillståndsprövningar (vindkraftläget 2007). Efter vindkarteringen 
enligt MIUU- modellen från 2004 blev intresset för vindkraft stort i Dalarna (vindkraftläget 
2007). Vindkraftparken på Hedbodberget kommer att producera 50,5 GWh vilket motsvarar el 
för omkring 2525 stycken villor (beräknad förbrukning på 20 000 kWh/villa och år). Bergets 
högsta punkt är 490 m.ö.h och de 9 vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd på 125 m 
varav 80 m i navhöjd och 90 m i rotordiameter. Utifrån vindförhållanden och anslutning till 
elnätet har valet av modell och storlek på vindkraftverken gjorts och de når maxeffekt vid 12-
13 m/s. Vid vindhastighet på ca. 3 m/s kopplas verken in och stoppas vid vind mer än 25 m/s 
(Statusrapport 2008). Totala anläggningsområdet är ca. 20 ha (MKB Hedbodberget 2006). 
Ett öppet informationsmötet angående bygget av vindkraftparken ägde rum i Dalfors 
bygdegård den 7 december 2005 och den 9 maj 2006 ägde samrådsmötet rum i samma lokaler 
(MKB Hedbodberget 2006). 
 
Provborrning Lorttjärnarna  
I världen idag så ökar antalet kärnkraftverk kraftigt och priserna på uran stiger. Detta 
resulterar i att gruvbolagen ständigt letar efter nya fyndigheter. Ett förbud mot att bryta uran i 
Sverige i dagsläget finns inte, men ett bolag som vill bryta fyndigheten måste ha tillstånd från 
regeringen enligt miljöbalken och den berörda kommunen ska yttra sig i prövningen och har 
även veto i frågan. Uranet i Sverige finns i både alunskiffer och urberg och generellt är 
halterna låga. Halterna kan dock vara höga lokalt, i mineraliseringar i urberget 
(mineralbolaget.se 8812). Under 1970-80- talen bedrev SGU, Sveriges geologiska 
undersökning och Svensk bränsleförsörjning AB, nuvarande Svensk Bränslehantering AB en 
omfattande prospektering efter uran i Sverige men sedan 1982 bedriver SGU ingen 
prospektering alls. I och med det stigande priserna på uran så letar utländska företag efter det 
eftertraktade uranet på Sverigesmarker. Vårt lands urantillgångar beräknas till mellan 10 000 
och 14 000 ton färdigt uran enligt SGU i Uppsala, ungefär en procent av världens samlade 
urantillgångar (sgu.se). Genom geofysiska och geokemiska mätningar bestäms det bästa läget 
för mineralisering. Därefter borras 1-2 diamantborrhål och resultatet skickas på analys. Visar 
provsvaren halter av mineral som är intressanta, fortsätter processen med nästa fas. Här ska 
man försöka avgränsa mineraliseringens utbredning och den geofysiska undersökningen 
ligger tillgrund för fortsatt borrning. Borrningarna ska försöka ge en bild om 
mineraliseringens längd och bredd och när dessa borrkärnor senare analyseras avgörs om 
utbredningen och mineralkoncentrationen är tillräckligt hög för att gå vidare i processen 
(mineralbolaget.se 8811). Under hösten 2007 har det genomförts undersökningar av platsen 
vid Lorttjärnarna utanför Dalfors (bilaga 3). Resultaten från platsen visar bra halter av uran 
och guld (mineralbolaget.se 8922). Informationsmötet angående provborrningarna ägde rum i 
Dalfors bygdegård den 28 februari 2008. 
 
Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att beskriva vad invånarna i Dalfors har för tankar och 
funderingar kring vindkraft i allmänhet och själva bygget på Hedbodberget i synnerhet, och 
vad de har för tankar och funderingar kring provborrningarna av uran som skett i utkanten av 
byn. 
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Metod 
En tvärsnittsstudie utfördes i Dalfors, Dalarna, våren 2008. Anledningen till att Dalfors valdes 
som studieområde var att det ca. 2 km utanför byn ska byggas en vindkraftpark på 9 stycken 
verk och just vindkraft som energikälla är relativt ny i Dalarna. När det blev känt att det också 
skulle provborras för uran utanför Dalfors inkluderades även detta i studien. Invånarnas 
inställning mättes med en enkät (bilaga 4). Invånaren blev tillfrågad om hon/han ville svara 
på enkäten själv i lugn och ro eller följa enkätens frågor med hjälp. Dalfors har omkring 60 
hushåll och målsättningen var att få svar av nästan alla. Det fanns förväntning om att det 
skulle vara ett stort intresse för att delta i undersökningen, eftersom det planerade bygget av 
vindkraftparken och provborrningarna av uran hade skapat stor diskussion i byn. Enkäten var 
uppdelad i 4 stycken avsnitt och först var att bo i Dalfors med frågor om hur man uppfattar 
och vad man värdesätter med sitt boende. I den andra delen ställdes frågor om miljön. För att 
mäta energi- och miljöbeteende. I del tre fanns frågor om vindkraftsbygget och 
provborrningarna. Hur tror invånaren att dessa projekt kommer att påverka miljön och 
Dalfors? Hur har informationen från kommun, projektör och media varit? Här fanns också 
frågor om vad invånaren allmänt hade för tankar och funderingar kring förnyelsebar energi. I 
den sista delen ingår personliga frågor så som ålder och sysselsättning.  
 
Genom ett anslag på byns lanthandel gjordes invånarna uppmärksamma på att de inom kort 
skulle besökas med förhoppning om att de var intresserade att delta i enkätundersökningen. 
Alla hushållen skulle besökas för att de personligen skulle få ta ställning till om de vill delta 
eller ej och i så fall, genom en skriftlig eller muntlig enkät. Alla hushållen besöktes och några 
av dem som inte var hemma fick sin enkät i brevlådan. Några hushåll utanför Dalfors fick 
också chans att delta i undersökningen då deras bostäder ligger i närheten och för att de också 
skulle påverkas av eventuella ingrepp i naturen kring Dalforsområdet. Vissa enkäter skickades 
till invånare som ofta är i Dalfors men som inte var hemma under de 3 veckor som 
undersökningen gjordes. Alla i undersökningen fick tillgång till svarskuvert med frimärke och 
fick välja att skicka in svaret via den vanliga posten eller lägga den i en anvisad postlåda. De 
enkäter som lämnades ut var numrerade och allt eftersom de kom in fördes svaren in i en 
databas i Excel. Alla frågor var numrerade och frågorna i sig delades upp i ex. 4a, b, c, d, e 
och svarsalternativen gjordes om till nummer (så kallad ordinalskala), ex. Alltid som nummer 
1, Ofta som nummer 2, Ibland som nummer 3 osv. Databasen kopierades sedan in i SPSS för 
att svaren lättare skulle kunna analyseras. Svaren presenteras med beskrivande statistik (antal 
och frekvens). För att jämföra två grupper har icke–parametrisk Mann Whitney U test 
använts. Man har då oberoende observationer, variabeln behöver inte vara normalfördelad och 
stickprovsstorlekarna kan vara små. För att visa samband har tvåsidigt Spearman test använts, 
eftersom variablerna mättes med ordinalskalan. Då r är nära +1 finns ett starkt positivt 
samband, då r är nära -1 finns ett starkt negativt samband ( -1 ≤ r ≤ +1 ). I rapporten används 
n, vilken betyder antal svarande, p för sannolikheten, r för Spearmans 
rangkorrelationskoefficient och z för utfallet av Mann Whitney U test. I vissa tabeller under 
procentandelen blir slutsumman inte alltid 100 %, detta beror på att alla inte svarade på alla 
frågor. De resterande procentandelarna är på så sätt ”missing values”.  
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Resultat 
 
Svarande 
I denna studie valde 61 stycken att delta av 67 stycken tillfrågade, alltså en svarsfrekvens på 
91 %. Av de som deltog var 48 % kvinnor och 52 % män och medelåldern var 61 år med en 
standardavvikelse på 14 år. De flesta, 80 %, var permanentboende medan 18 % hade 
fritidshus. Medelvärdet på antal boende år var 32 år och standardavvikelsen 23 år. På frågan 
hur de såg på sitt boende var det 80 % som var positiva eller mycket positiva och bara 2 % 
som var negativa till sitt boende. Många av de som var positiva kommenterade det med ren 
luft, rent vatten, vacker natur och härligt friluftsliv. Några beskrev även sitt boende som ett 
andningsrum, paradis eller oas. Samma resultat visade frågan om vad de värdesatte med sitt 
boende/omgivning. Omkring 90 % tyckte att ren natur, möjlighet till friluftsliv, närheten till 
vatten och lugn/stillhet var viktigt eller mycket viktigt. I tabell 1 redovisas frågan om vilken 
den högsta genomförda utbildningen var. Nästan hälften hade folkskola, realskola eller 
grundskola som högsta utbildning och en femtedel universitets- eller högskoleutbildning. 
 
 Tabell 1 
Högsta genomförda utbildning (n = antal svarande). 
Utbildning: n % 
Folkskola, realskola, grundskola eller liknande 29 48 
Yrkesskola, gymnasieskolans 1 eller 2 åriga linjer/program 13 21 
3 eller 4 årigt gymnasium 2 3 
Universitets eller högskoleutbildning 13 21 
Annat 3 5 
 
 
I tabell 2 kan det utläsas att 44 % av de svarande var pensionärer, 36 % anställda och 15 % 
egenföretagare. Andelen arbetssökande var liten. 
  
Tabell 2 
Huvudsaklig sysselsättning (n = antal svarande). 
Sysselsättning: n % 
Anställd 22 36 
Egenföretagare 9 15 
Pensionär 27 44 
Arbetssökande 2 3 
Annat 1 2 

 
 
Huvudresultat 
De flesta som deltog i studien trodde att vindkraftbygget kommer att påverka Dalfors positivt 
(figur 1). Däremot trodde de flesta att provborrningarna kommer att innebära en negativ 
påverkan. 
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Figur 1. Inställning till hur vindkraftsparken och provborrningarna av uran kommer att påverka Dalfors. 
 
 
Det fanns inget samband mellan hur länge en person bott på platsen och attityd till 
vindkraftbygget eller provborrningarna. Någon skillnad om man var permanentboende eller 
hade fritidshus och hur man upplevde eller trodde situationen kring dessa projekt skulle 
påverka Dalfors kunde inte heller påvisas. 
 
Information om bygget av vindkraftparken och om provborrningen har varit knapphändig, 
vilket redovisas i tabell 3. Ingen av de svarande hade fått information om provborrningen av 
kommunen utan de flesta, 76 %, fick reda på provborrningen från media eller utav grannar. 
Informationen angående vindkraftsbygget hade 66 % fått genom media och grannar. Det ska 
tilläggas att kommunen var en av initiativtagarna till informationsmötet vilket eventuellt gör 
procenttalet lågt på just vindkraftsfrågan. 
 
Tabell 3 
Varifrån svarande först fick informationen angående vindkraftbygget och provborrningen (n = antal svarande). 

Vindkraft  Provborrning  
Information från: n % n % 
Kommunen 3 5 0 0 
Media Tv/tidningar 19 31 20 33 
Grannar 21 35 26 43 
Informationsmöte 15 25 1 2 
Annat 1 2 7 11 
 
 
I många fall kan ingrepp i naturen ha stor påverkan på omgivningen och oftast är den negativ. 
På frågan hur de trodde vindkraftparken kommer att påverka omgivningen  svarade 75 % eller 
fler, att vindkraftparken inte kommer ha någon påverkan alls på fågellivet, djurlivet eller 
friluftslivet (tabell 4). Många trodde också att vindkraftparken kommer ha en positiv påverkan 
på turistnäringen (31 %) och fastighetsvärdet (38 %). 
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Tabell 4 
Hur svarande trodde att vindkraftparken skulle påverka omgivningen (n = antal svarande). 

Stor positiv 
påverkan  

Positiv 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Stor negativ 
påverkan Vindkraft, påverkan på 

omgivningen: n % n % n % n % n % 
Landskapsbilden 4 7 10 16 35 57 8 13 2 3 
Fågellivet 0 0 1 2 46 75 10 16 0 0 
Djurlivet 0 0 0 0 47 77 10 16 0 0 
Friluftslivet 2 3 2 3 47 77 5 8 0 0 
Turistnäringen 1 2 19 31 35 57 2 3 0 0 
Fastighetsvärdet 2 3 23 38 29 48 2 3 1 2 
 
 
På frågan angående hur de svarande trodde provborrningarna skulle påverka omgivningen kan 
vi se att inställningen var mer åt det negativa hållet jämfört med vindkraftparken i samma 
fråga. Nästan hälften trodde att provborrningarna inte kommer ha någon påverkan på 
landskapsbilden, fågellivet, djurlivet, friluftslivet eller turistnäringen. Ingen av dem som 
svarat trodde provborrningarna skulle få någon stor positiv påverkan och endast ett fåtal 
trodde på positiv påverkan på omgivningen, se tabell 5. 
 
Tabell 5 
Hur svarande trodde att provborrningen skulle påverka omgivningen (n = antal svarande). 

Stor positiv 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Stor negativ 
påverkan Provborrning, påverkan på 

omgivningen: n % n % n % n % n % 
Landskapsbilden 0 0 1 2 30 49 9 15 16 26 
Fågellivet 0 0 2 3 29 48 10 16 14 23 
Djurlivet 0 0 2 3 29 48 11 18 14 23 
Friluftslivet 0 0 0 0 32 53 5 8 17 28 
Turistnäringen 0 0 3 5 30 49 4 7 17 28 
Fastighetsvärdet 0 0 2 3 24 39 10 16 19 31 

 
 
Många diskussioner angående vindkraft är kring utsikt, buller och skuggor. Den planerade 
vindkraftparken kommer att placeras ca. 2 km från bykärnan. De svarande trodde dock inte att 
vindkraftverken i så stor utsträckning skulle störa deras vardag, vare sig av buller eller av 
skuggor och de såg inte heller att utsikten skulle störas, se tabell 6. Endast 2 stycken trodde 
vindkraftparken skulle störa utsikten mycket eller väldigt mycket. 
 
Tabell 6 
Hur svarande trodde den planerade vindkraftparken skulle störa (n = antal svarande). 

Inte alls  Lite Varken lite 
eller mycket 

Mycket Väldigt 
mycket 

Vindkraft, störning från: n % n % n % n % n % 
Buller 40 66 12 20 6 10 1 2 0 0 
Skuggor 45 74 3 5 7 11 0 0 0 0 
Utsikten 35 57 9 15 10 16 1 2 1 2 

 
 
Många av invånarna ansåg att informationen kring projekten inte varit bra vilket visar sig i 
tabell 7 och 8. Informationen kring vindkraftbygget ansågs bättre än informationen kring 
provborrningarna. Hela 48 % tyckte att informationen från projektören av provborrningarna 
varit mycket dålig medan endast 12 % tyckte att informationen från vindkraftsprojektören 
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varit mycket dålig. Kommunens information om provborrningarna var, som visas i tabell 7, 
lågt värderad. 
 
Tabell 7 
Värdering av informationen om den planerade vindkraftparken (n = antal svarande). 

Mycket bra  Bra Varken bra 
eller dåligt 

Dåligt Mycket 
dåligt Vindkraft, information 

från: n % n % n % n % n % 
Kommunen 11 18 13 21 16 26 10 16 8 13 
Projektören 10 16 18 30 10 16 9 15 7 12 
Media Tv/tidningar 9 15 17 28 25 41 2 3 2 3 
 
 
Tabell 8 
Värdering av informationen om provborrningarna (n = antal svarande). 

Mycket bra  Bra Varken bra 
eller dåligt 

Dåligt Mycket 
dåligt Provborrning, information 

från: n % n % n % n % n % 
Kommunen 0 0 6 10 14 23 13 21 22 36 
Projektören 0 0 2 3 11 18 12 20 29 48 
Media Tv/tidningar 6 10 15 25 22 36 9 15 4 7 

 
 
Informationsmötet om vindkraftparken besöktes av 20 stycken av deltagarna i studien och av 
dessa var 4 stycken kvinnor (20 %). Informationsmötet om provborrningarna besöktes av 14 
stycken och där var siffran 5 stycken för antalet kvinnor (36 %). 
 
 
Energi och miljö 
På frågan vilken källa som är lämplig som producent av el i Sverige, skulle vatten-, vind-, 
kärn- och kolkraft rangordnas från mycket bra till mycket dålig, se figur 2. Resultatet visar att 
92 % ansåg att vindkraft var bra eller mycket bra och endast 3 % ansåg att vindkraft var 
mycket dålig källa för produktion av el. En kommentar i enkäten till varför vindkraft ansågs 
mycket dålig var att kraftverken inte är tillräckligt effektiva, de producerar helt enkelt för lite 
el med tanke på miljöpåverkan. Enligt 91 % är vattenkraften bra eller mycket bra och 2 %, 
alltså en svarande, tyckte vattenkraft var dålig som elproducent. Jämförs energikällorna med 
varandra ser vi att kolkraften inte fått något positivt svar; de flesta som svarat anser kolkraften 
som dålig eller mycket dålig för elproduktion i Sverige. Kärnkraften ligger mellan de andra 
alternativen; 44 % anser att kärnkraft är bra eller mycket bra och 31 % anser den som dålig 
eller mycket dålig. I den här frågan var det 8 stycken svarande som kommenterade att solens 
energi borde tas tillvara genom solceller eller solfångare. 
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Källa som är lämpad för elproduktion
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Figur 2. Källa som är bäst lämpad för produktion av el i Sverige de närmaste 10 åren. 
 
 
För att försöka ge en bild av invånarnas miljöbeteende ställdes frågor om hur de betedde sig i 
olika situationer, se tabell 9. Här visade det sig att 72 % alltid pantar returburkar/glas eller 
petflaskor och att 77 % tar sina förbrukade batterier till batteriholken. Även andelen som 
lämnar glas till glasåtervinningen var hög, 75 %. Andelen som åkte kommunalt var låg. 
Personer som var fritidsboende i Dalfors använde oftare kommunala transporter än de som var 
permanent boende. Skillnaden var statistiskt signifikant (z = -3,896; p<0,001).  
 
Tabell 9 
Miljöbeteende (n = antal svarande). 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
 Miljöbeteende  n % n % n % n % n % 
Pantar 
burkar/glas/petflaskor 44 72 10 16 6 10 1 2 0 0 
Lämnar in papper till 
pappersinsamlingen 40 66 9 15 7 12 2 3 1 2 
Lämnar glas till 
glasåtervinningen 46 75 9 15 1 2 3 5 1 2 
Tar batterier till 
batteriholken 47 77 6 10 2 3 3 5 2 3 
Kör/åker miljöbil 2 3 1 2 1 2 3 5 52 85 
Åker kommunalt 0 0 2 3 4 7 12 20 40 66 
Köper lokalproducerade 
produkter i möjliga mån 16 26 12 20 23 38 5 8 4 7 
Lämnar avfall till 
miljöstationen 37 61 17 28 6 10 0 0 1 2 
Köper produkter som är ett 
bättre alternativ för miljön 13 21 15 25 23 38 6 10 4 7 
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Det fanns ett samband mellan att köpa lokalproducerade produkter och att köpa produkter 
som är ett bättre alternativ för miljön (r = 0,613; p<0,01) och att lämna avfall till miljöstation 
(r = 0,495; p<0,01).  
 
 
Att spara på energi kan vara ett av de bästa sätten för att skära ner på boendekostnaderna. 
Tabell 10 visar de svarandes energibeteende och vilka åtgärder de gör för att spara energi. 
Hela 62 % tänker på att stänga av sina apparater istället för att använda standby-läge medan 
bara 8 % alltid tänker på att tvätta i lägre grader. Men de som tänkte på att tvätta i lägre grader 
var också de som inte duschade längre än nödvändigt (r = 0,386; p<0,01). Resultaten visar att 
dessa också var de som stängde av sina apparater (r = 0,380; p<0,01). 
 
Tabell 10 
Energibeteende (n = antal svarande). 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
Energibeteende  n % n % n % n % n % 

Använder motorvärmare 12 20 14 23 17 28 3 5 15 25 
Använder vattenkokare 16 26 2 3 8 13 11 18 22 36 
Stänger av apparaterna 
istället för att använda 
standby-läge 38 62 8 13 8 13 3 5 3 5 
Byter till lågenergilampor 10 16 20 33 17 28 7 12 6 10 
Tänker på att tvätta i lägre 
grader 5 8 18 30 21 34 4 7 10 16 
Släcker lampor i rum där 
man inte befinner sig 18 30 23 38 12 20 5 8 2 3 
Tänker på att inte duscha 
längre än nödvändigt 28 46 19 31 5 8 6 10 2 3 

 
 
Samband mellan attityder kring vindkraft och provborrning 
Statistisk beräkning visar att det fanns samband mellan hur man först upplevde situationen 
angående vindkraft och hur man trodde vindkraftparken kommer att påverka Dalfors. De som 
redan hade positiv inställning när de först fick höra talas om vindkraftbygget hade också 
positiv inställning till hur de trodde bygget kommer att påverka Dalfors (r = 0,559; p<0,001). 
Det fanns också ett samband mellan hur de först upplevde situationen och hur de tyckte 
informationen varit från projektören (r = 0,379; p<0,001) och från media (r = 0,356; p<0,001). 
Det fanns ett statistiskt samband mellan hur de svarande först upplevde situationen kring 
provborrningarna och hur de tror dessa kommer påverka att Dalfors (r = 0,774; p<0,001) och 
det går även att se ett samband mellan hur de först upplevde situationen och hur de tycker 
informationen varit från projektören (r = 0,367; p<0,001). 
 
 
Skillnad mellan kvinnor och män 
Kvinnorna upplevde först situationen kring provborrningarna mycket mer negativt än männen 
(z = -2,561; p<0,05) och de trodde också provborrningarna skulle få mer negativ påverkan på 
Dalfors än vad männen trodde ( z = -2,152; p<0,05). Undersökningen visade att männen hade 
en mer neutral inställning till hur provborrningarna skulle påverka landskapsbilden, fågellivet, 
turistnäringen och fastighetsvärdet medan kvinnornas inställning var mer negativ. Resultaten 
visade också att skillnad fanns i hur kvinnor och män upplevde kärnkraft generellt  
(z = -2,416; p<0,05) och att kvinnorna tyckte att ren natur var mycket mer viktigt än männen 
(z = -2,897; p<0,01). Några statistiska skillnader mellan kvinnor och män angående 
vindkraftbygget går inte att hitta. 
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Har deltagande i informationsmöte påverkat individen?  
Mötet angående vindkraftbygget besöktes av 20 stycken och mötet angående 
provborrningarna besöktes av 14 stycken (av dem som svarat på enkäten) och 10 utav dessa 
besökte båda mötena. 
 
De statistiska analyserna visade att de som besökte informationsmötet om vindkraftbygget 
tyckte att kommunens information varit mer åt det positiva hållet än de som inte varit på 
mötet (z = -2,647; p<0,001). Det visar sig även att projektören fått ett mycket bra betyg av 
dem som besökte informationsmötet, när det gäller hur informationen varit. Av dem som inte 
varit på mötet var det lite spridda resultat med en mer negativ trend (z = -4,223; p<0,001). 
 
Analyserna visade att det för vissa frågor fanns statistiska skillnader mellan de som hade 
besökt och de som inte besökt informationsmötet om provborrningarna. Det visade sig att  
93 % av de som besökt informationsmötet trodde att provborrningarna skulle påverka Dalfors 
negativt eller mycket negativt medan 50 % av de som inte besökt mötet trodde samma sak 
(z = -2,459; p<0,05). Av dem som besökt mötet var det 86 % som hade en negativ eller 
mycket negativ inställning när de först fick höra talas om provborrningarna medan endast  
51 % av de som inte besökt mötet hade samma inställning (z = -2,207; p<0,05). Analyserna 
visar även att 70 % av de som inte besökt mötet tyckte att informationen från projektören varit 
dålig eller mycket dålig och hela 93 % av de som besökt mötet tyckte samma sak (z = -2,661; 
p<0,001).  
 
 



 16 

Diskussion  
Etableringar och ingrepp i naturen skapar diskussion och när det sker förändringar i 
närområdet som påverkar ens omgivning kan det skapa oro. I Dalfors bor det omkring 80 
personer (under sommarhalvåret ökar den siffran) och de flesta är pensionärer (i studien var 
medelåldern 61 år). Ofta dör många småbyar ut men en etablering så som vindkraft eller 
annan verksamhet skulle nog ge byn större chans att överleva samtidigt som den som söker 
sig till naturskön miljö och obegränsat med tillgång på friluftsliv kanske inte längre ser 
Dalfors som en oas. 
 
Ser vi till huvudfrågan; vilken påverkan vindkraftetableringen kommer att få för Dalfors, 
visade det sig att många trodde vindkraftparken skulle få en positiv påverkan. Många, 75 % 
eller fler, trodde inte att vindkraftparken skulle få någon påverkan alls på fågellivet, djurlivet 
eller friluftslivet men 31 % trodde att turistnäringen och 38 % att fastighetsvärdet skulle få en 
positiv påverkan. Hela 92 % ansåg vindkraft generellt som bra eller mycket bra källa för 
elproduktion för Sverige under den närmsta framtiden och den uppfattningen delades av både 
kvinnor och män. Vilket även visar sig i SOM-institutets rapport, där det år 2007 var 79 % 
som tyckte att Sverige borde satsa mer på vindkraft, 80 % av kvinnorna och 79 % av männen 
av de som svarat var positiva till att satsa mer på vindkraften (Hedberg et al. 2008). Jämförs 
andelen, i samma rapport, som tyckte att Sverige borde satsa mer på vindkraften från år 1999 
till år 2007 så hade procenttalet ökat från 74 % till 79 %. När det visar sig att acceptans och 
attityd ökar så borde utbyggnaden av vindkraften ha en relativt ljus framtid.  
 
Resultaten från studien visade att de flesta trodde provborrningarna skulle få en negativ 
påverkan på Dalfors. Många, mellan 39-53 %, trodde ändå att provborrningarna inte skulle ha 
någon påverkan på landskapsbilden, djurlivet, friluftslivet, turistnäringen eller 
fastighetsvärdet. Andelen som ansåg kärnkraft generellt som bra eller mycket bra till källa för 
elproduktion i Sverige var 44 % och 31 % ansåg den som dålig eller mycket dålig. Tidigare 
forskning visar att acceptansen för just kärnkraft stiger, från år 1999 till år 2007 har andelen 
som tycker att Sverige borde satsa mer på kärnkraften nästan dubblerats (Hedberg et al. 
2008). Jämförs siffror från samma rapport mellan åren 1996 till 2007 så visar det sig att fler 
och fler vill använda och/eller bygga ut kärnkraften och färre och färre vill avveckla 
kärnkraften. 
 
Kvinnorna upplevde först situationen kring provborrningarna mycket mer negativt än männen 
och de trodde också provborrningarna skulle få mer negativ påverkan på Dalfors än vad 
männen trodde. Ser man till tidigare forskning visar det sig att kvinnor generellt är mer 
negativ till den sortens ingrepp i naturen. Av 20 % som svarat ja på frågan om man tycker 
Sverige borde tillåta uranbrytning var andelen kvinnor 6 % (Hedberg et al. 2008). 
Undersökningen visade att kvinnor generellt hade en mer negativ inställning till kärnkraft än 
vad männen i Dalfors hade, 37 % av männen tyckte kärnkraft var mycket bra medan endast  
5 % av kvinnorna tyckte samma sak. I SOM-institutets rapport visar det också att andelen 
kvinnor som vill använda kärnkraft som energikälla är mindre än andelen män, 35 % 
respektive 64 % (Hedberg et al. 2008).  
 
Acceptansen för kärnkraft stiger men många bekymrar sig kanske över uranbrytning och 
själva slutförvaringen av avfallet, men tidigare forskning visar att det inte bara är acceptansen 
för just kärnkraftsfrågan som stiger. Ett slutförvar av kärnavfall i den egna kommunen är en 
viktig fråga som den största andelen fortfarande är negativ till men mellan åren 1994 till 2007 
kan man se att andelen negativa minskat med några procent (Hedberg et al. 2008). 
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SOM-institutets rapport visar också att både män och kvinnor blir mindre negativa till 
slutförvar av kärnavfall i den egna kommunen. År 1994 var det 65 % män och 83 % kvinnor 
som var negativa, medan år 2007 var siffran 58 % för män och 78 % för kvinnor. Skillnaden 
är som sagt inte stor men det visar att acceptansen stiger, inte bara för kärnkraftfrågan i sig 
utan även för slutförvaret av kärnavfall. 
 
En annan fråga inom kärnkraften är också själva bränslet, brytningen av uran. Eftersom vi i 
Sverige röstat för att avveckla kärnkraften och att det inte längre är aktuellt att framställa 
svenska kärnvapen kommer troligtvis en eventuell brytning i Sverige leda till export av uran. 
Uran är en fossil energikälla och kan därför inte ses som en bra långsiktig källa för energi 
(Holmstrand 2005). Något som också kan vara negativt med kärnkraften är vad som kan 
hända om en olycka skulle vara framme. Tidigare forskning visar att det inte är så många som 
ansåg att det fanns risk för en större olycka med radioaktivt utsläpp i Sverige. År 1980 fick 
just den frågan ett medeltal på 4,8 och år 2007 fick samma fråga ett medeltal 4,1, där 1,0 var 
liten risk och 10,0 var stor risk (Hedberg et al. 2008). Vilket då visar att trenden går mot en 
mer positiv inställning. 
 
I april år 2005 konstaterade miljödomstolen i Vänersborg skäl till varför Ringhals 
kärnkraftverk inte skulle få utöka sin verksamhet. Skälen var att; ”slutförvaringen av 
kärnbränsleavfallet inte var löst, risken för skada vid olycka är för stor och att kärnkraften 
innebär misshushållning, eftersom stora mängder energi släpps ut med kyl vattnet” 
(Holmstrand 2005). Att Sveriges marker undersöks, genom provborrningar, är för mig väldigt 
intressant för provborrningar bör leda till en eventuellt brytning och bryta uran för export 
känns inte ur miljösynpunkt okej. Uranbrytning är skadlig för såväl den yttre miljön som för 
arbetsmiljön (Holmstrand 2005). När acceptansen för kärnkraft stiger, borde vi nu i Sverige 
kanske ha en ny folkomröstning i frågan om att använda eller avveckla kärnkraften. 
 
Något som kan påverka attityden hos medborgare är informationen om planerade eller 
framtida projekt. Studien visade att hela 48 % tyckte att informationen från 
provborrningsprojektören varit mycket dålig medan vindkraftsprojektören endast fått 12 % i 
samma fråga. Mycket tyder på att hur, vilken och från vem informationen kommer har stor 
betydelse. Tidigare forskning visar att förtroendet för olika aktörer i energi- och 
kärnkraftsfrågor när det gäller information ökar (Hedberg et al. 2008). Vindkraftbolagen i 
Sverige har lång erfarenhet om man jämför med provborrningsprojektörerna när det gäller att 
presentera information/fakta på ett bra och trovärdigt sätt. I fallet Dalfors så fungerade 
informationsmötet om den planerade vindkraftparken på Hedbodberget bra där alla 
inblandade var representerade men på mötet om provborrningarna fanns ingen projektör 
representerad. I resultatet kunde man avläsa att de som hade en negativ inställning besöker 
informationsmöten mer ofta än de som hade positiv inställning. Det visar sig att ett bra 
informationsflöde genom alla led kan resultera i ökad förståelse vilket sedan också kan leda 
till positiv inverkan på attityden. 
 
Studien visar att många retade sig på att informationen kring provborrningarna varit dålig och 
om informationen varit bättre, kanske ett större förtroende för projektören och en mer positiv 
inställning infunnits. 
 
Resultaten från studien i Dalfors visade också att båda mötena hade flest manliga besökare 
men det verkar vara kvinnorna som tänker mer på miljön och ställer sig lite mer på sin vakt 
när det gäller ingrepp på naturen. Undersökningen visade de flesta kvinnor, hela 83 % tyckte 
ren natur var mycket viktig och andelen män som tyckte samma sak uppgick endast till 45 %. 
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Det är kanske bra att skynda långsamt när det gäller ingrepp i ens omgivning, att väga för- 
och nackdelar mot varandra innan man tar ställning i dessa frågor. Fakta och information 
borde ge mer förståelse, men analyseras svaren vidare så visar det att fast individen besökt 
något informationsmöte så hade de fortfarande samma inställning. Jag tror ändå att det är 
viktigt hur och vad som tas upp på informationsmötena och att informationen som uttalas kan 
påverka attityden hos individen. 
 
Att frågor som dessa skapar diskussion är förståeligt och det går att diskutera i all oändlighet 
hur vi ska förse vårt land med elektricitet i framtiden. För med de flesta energikällor finns det 
både för- och nackdelar och ska hänsyn tas till både miljö, ekonomi och medborgare kan det 
bli svårt att tillgodose allas behov. Vi måste lära oss att prioritera och tänka långsiktigt. En 
generell positiv inställning till förnybara energikällor finns men det kan vara svårt att få 
medborgarna att acceptera ett ingrepp i naturen och en förändring när det sker i ens närområde 
men med rätt och bra information visar det sig att man kan komma långt. 
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Slutsats 
Invånarna i Dalfors upplevde provborrningarna som något negativt men däremot hade de en 
positiv inställning generellt till vindkraft som energikälla och de såg även 
vindkraftetableringen på Hedbodberget som något positivt. Kvinnor såg mer negativt på 
provborrningarna än vad männen gjorde och studien visar övergripande att män hade en mer 
neutral eller positiv inställning medan kvinnor ställer sig mer avvaktande eller hade en mer 
negativ inställning till denna sortens ingrepp i naturen. Invånarna ansåg att informationen 
angående provborrningarna varit dålig eller mycket dålig men däremot ansågs informationen 
angående vindkraftbygget som bra eller mycket bra. Hur, vilken och vem informationen 
kommer ifrån verkar ha stor betydelse och fortsätter vindkraftprojektörerna med bra och 
trovärdig information kommer vi i Sverige nog komma förbi de lokala hindren och klara 
vindkraftsutbyggnaden. 
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Bilaga 4. Enkäten     Nr:______
      

 
Vår miljö i Dalfors 

 
 
 
Hej! 
 
Jag studerar vid Högskolan i Halmstad på Miljö- och Hälsoskyddsprogrammet och arbetar nu 
med mitt examensprojekt. Projektets syfte är att ta reda på vad ni, invånarna i Dalfors, har för 
tankar och funderingar kring miljön i Dalfors, vindkraftbygget på Hedbodberget och 
provborrningarna av uran utanför byn. Jag ber dig därför att fylla i den här enkäten. De ifyllda 
enkäterna kommer att behandlas anonymt, oberoende om du fyller i enkäten enskilt eller 
tillsammans med mig. 
Försök att svara på enkäten i den mån du kan och skulle det uppstå några funderingar så kan 
du givetvis höra av dig till mig. 
 
Tack för att du tar dig tid att svara på frågorna och för att du vill delta i min undersökning.  
 
Beatrice Eriksson 
070-36 46 600  
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Att bo i Dalfors 
 

1. Hur länge har du bott i byn Dalfors?  …… år  □ Hela mitt liv 
 
 

2. Hur använder du din bostad i Dalfors? □ Permanentboende  □ Fritidshus 
 
 
3. Hur ser du på ditt boende i Dalfors? 
 

Mycket 
positiv 

Positiv Varken 
positiv eller 

negativ 

Negativ Mycket 
negativ 

□ □ □ □ □ 

 
Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
 
 
4. Vad värdesätter du med ditt boende/omgivning? 
 
 Mycket 

viktigt 
Viktigt Varken eller Inte viktigt Inte alls 

viktigt 

Ren natur □ □ □ □ □ 

Möjlighet till friluftsliv □ □ □ □ □ 

Lugnet/Stillheten □ □ □ □ □ 

Läget/Platsen □ □ □ □ □ 

Närheten till vatten □ □ □ □ □ 

Tryggheten/Gemenskapen □ □ □ □ □ 

Närhet till släkt/vänner □ □ □ □ □ 
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Miljö 
 
5. Kryssa för det som passar bäst in på ditt beteende. 
 

 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Pantar burkar/glas/petflaskor 
 

□ □ □ □ □ 

Lämnar in papper till 
pappersinsamlingen 
 

□ □ □ □ □ 

Lämnar in glas till 
glasåtervinningen 
 

□ □ □ □ □ 

Tar batterier till 
batteriholken 
 

□ □ □ □ □ 

Kör/åker miljöbil 
 

□ □ □ □ □ 

Åker kommunalt 
 

□ □ □ □ □ 

Köper lokalproducerade 
produkter i möjliga mån 
 

□ □ □ □ □ 

Lämnar avfall till 
miljöstationen 
 

□ □ □ □ □ 

Köper produkter som är ett 
bättre alternativ för miljön 

□ □ □ □ □ 

 
 
6. Kryssa de alternativ som passar bäst in på ditt beteende. 
 

 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Använder motorvärmare 
 

□ □ □ □ □ 

Använder vattenkokare 
 

□ □ □ □ □ 

Stänger av apparaterna istället 
för att använda standby-läge 
 

□ □ □ □ □ 

Byter till lågenergilampor □ □ □ □ □ 
Tänker på att tvätta i lägre 
grader 
 

□ □ □ □ □ 

Släcker lampor i rum där man 
inte befinner sig 
 

□ □ □ □ □ 

Tänker på att inte dusch 
längre än nödvändigt 

□ □ □ □ □ 
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7. Uppvärmning av hus. Vad tycker du är bäst ur miljösynpunkt (oavsett vad du själv 
använder som uppvärmning till ditt boende). 
 
 Mycket bra Bra Varken bra 

eller dåligt 
Dåligt Mycket 

dåligt 

Elpanna □ □ □ □ □ 

Direktel □ □ □ □ □ 

Olja □ □ □ □ □ 

Jord/bergvärme □ □ □ □ □ 

Ved □ □ □ □ □ 
Pellets/briketter □ □ □ □ □ 
Fjärrvärme □ □ □ □ □ 

 
 
8. Vilken källa tycker du är bäst lämpad för produktion av el i Sverige de närmaste 10 åren? 
 
 Mycket bra Bra Varken bra 

eller dåligt 
Dåligt Mycket 

dåligt 

Vattenkraft □ □ □ □ □ 

Vindkraft □ □ □ □ □ 

Kärnkraft □ □ □ □ □ 

Kolkraft □ □ □ □ □ 

Annat................................. □ □ □ □ □ 
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Vindkraftsbygget och provborrning av uran i Dalfors  
 
9. Hur/var fick du först information om den planerade vindkraftparken på Hedbodberget i 
Dalfors? 
 

Kommunen Media 
Tv/tidningar 

Grannar Informations- 
möte 

Annat 
(ange vad) 

 

□ □ □ □ □ ……… 

 
10. Hur/var fick du först information om att det skulle ske provborrningar av uran utanför 
Dalfors? 

Kommunen Media 
Tv/tidningar 

Grannar Informations- 
möte 

Annat 
(ange vad) 

 

□ □ □ □ □ ……… 

 
 
11. Hur upplevde du situationen när du först fick höra om att en vindkraftpark skulle byggas 
på Hedbodberget? 

Mycket 
positivt 

Positivt Varken 
positivt 

eller 
negativt 

Negativt Mycket 
negativt 

□ □ □ □ □ 

 
12. Hur upplevde du situationen när du först fick höra talas om att provborrningar av uran 
skulle ske utanför Dalfors? 

Mycket 
positivt 

Positivt Varken 
positivt 

eller 
negativt 

Negativt Mycket 
negativt 

□ □ □ □ □ 

 
13. Hur tror du bygget av vindkraftparken på Hedbodberget kommer att påverka Dalfors? 
 

Mycket 
positivt 

Positivt Varken 
positivt 

eller 
negativt 

Negativt Mycket 
negativt 

□ □ □ □ □ 
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14. Hur tror du att provborrningarna av uran kommer att påverka Dalfors? 
 

Mycket 
positivt 

Positivt Varken 
positivt 

eller 
negativt 

Negativt Mycket 
negativt 

□ □ □ □ □ 

 
 
15. Tror du vindkraftparken kommer att påverka dig och din omgivning? 
 
 Stor positiv 

påverkan 
Positiv 

påverkan 
Ingen 

påverkan 
Negativ 
påverkan 

Stor 
negativ 

påverkan 
Landskapsbilden □ □ □ □ □ 

Fågellivet □ □ □ □ □ 

Djurlivet □ □ □ □ □ 

Friluftslivet □ □ □ □ □ 

Turistnäringen □ □ □ □ □ 

Fastighetsvärdet □ □ □ □ □ 

 
 
16. Tror du provborrningarna kommer att påverka dig och din omgivning? 
 
 Stor positiv 

påverkan 
Positiv 

påverkan 
Ingen 

påverkan 
Negativ 
påverkan 

Stor 
negativ 

påverkan 
Landskapsbilden □ □ □ □ □ 

Fågellivet □ □ □ □ □ 

Djurlivet □ □ □ □ □ 

Friluftslivet □ □ □ □ □ 

Turistnäringen □ □ □ □ □ 

Fastighetsvärdet □ □ □ □ □ 
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17. Tror du att du kommer att störas av vindkraftparken? I så fall av vad? 
 
 Inte alls Lite Varken lite 

eller mycket 
Mycket Väldigt 

mycket 

Buller □ □ □ □ □ 

Skuggor □ □ □ □ □ 
Utsikten □ □ □ □ □ 

 
18. Hur har informationen varit angående vindkraftbygget från dessa?  
 
 Mycket bra Bra Varken bra 

eller dålig 
Dålig Mycket 

dålig 

Information från kommunen □ □ □ □ □ 

Information från projektören □ □ □ □ □ 
Information från media, t.ex. 
Tv och tidningar 

□ □ □ □ □ 

 
 
19. Hur har informationen varit angående provborrningarna av uran från dessa? 
 
 Mycket bra Bra Varken bra 

eller dålig 
Dålig Mycket 

dålig 

Information från kommunen □ □ □ □ □ 

Information från projektören □ □ □ □ □ 
Information från media, t.ex. 
Tv och tidningar 

□ □ □ □ □ 

 
 
20. Har du besökt något av de informationsmöten som varit angående vindkraftbygget? 
 

□ Ja   

□ Nej 
 
21. Har du besökt något av de informationsmöten som varit angående provborrningarna av 
uran? 
 

□ Ja   

□ Nej 
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Om Dig 
 
22. Är du kvinna eller man? 
 

□ Kvinna   

□ Man 
 
23. Ålder? ……… år 
 
24. Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

□ Folkskola, realskola, grundskola eller liknande   

□ Yrkesskola, gymnasieskolans 1 eller 2 åriga linjer/program 

□ 3 eller 4 årigt gymnasium   

□ Universitets eller högskoleutbildning 

□ Annat (ange vad) ……………………… 
 
 
25. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

□ Anställd   

□ Egenföretagare 

□ Studerande   

□ Pensionär 

□ Arbetssökande 

□ Annat (ange vad) …………………… 
 
 

Till sist: övriga kommentarer kring vindkraftparken och provborrningarna.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Tack för din medverkan! 

 
 


