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Statens kärnbränslenämnd, SKN, tar initiativ till och finansierar forskning kring
kärnkraftens avfallsfrågor. Denna forskning har dels en naturvetenskaplig/teknisk
inriktning, dels en samhällsvetenskaplig.

Nämnden beslöt år 1986 att stödja forskningsprojektet OPINIONSBILDNING I
KÄRNKRAFTENS AVFALLSFRÅGOR vid statsvetenskapliga institutionen vid
Göteborgs universitet. Projektets huvudsyfte är att studera den långsiktiga
opinionsbildningen i massmedia, bland väljarna och bland olika aktörer när det gäller
kärnkraftens avfallsfråga.

Forskningsrapporter från projektet publiceras i SKNs rapportserie. Hittills har
nedanstående rapporter givits ut

The National Board for Spent Nuclear Fuel, SKN, initiates and finances research on
questions concerning nuclear waste both in the field of natural sciences/technology and
in that of social sciences.

In 1986 the Board decided to support the research project FORMATION OF PUBLIC
OPINION ON QUESTIONS CONCERNING NUCLEAR WASTE at. the Department of
Political Science, Gothenburg University. The main objective of the project is to study the
formation of opinion on nuclear waste in mass media and among different groups of
people in a long-range perspective.

Research reports on these studies are published in SKN's series of reports. The following
reports are now available:

SKN Rapport 24
OPINIONSBILDNING I KÄRNKRAFTENS AVFALLSFRÅGA: Mediestudierna -
teoretiska utgångspunkter och empiriska undersökningar

(Formation of Public Opinion on the Question of Nuclear Waste: Media S-iuaies -
Theoretical Premisses and Empirical Investigations)
12 pages in Swedish

Kent Asp
Per Hedberg
Göteborgs universitet
Juni 1988

SKN Rapport 25
SAMHÄLLSDEBATT I ENERGI- OCH KÄRNKRAFTSFRÅGOR: Utbudet av skrifter
och tidskriftsartiklar om kärnavfall, kärnkraft och energiförsörjning under åren 1971-
1987

(Public Debate on Questions of Nuclear Power and Energy: Books and Articles on
Nuclear Waste, Nuclear Power and Power Supply during the Years 1971-1987)
46 pages in Swedish

Monika Djerf
Göteborgs universitet
Juni 1988



SKN Rapport 26
BIBLIOGRAFI: Utbudet av skrifter och tidskriftsartiklar om kärnavfall och kärnkraft
under åren 1971-1987

(BIBLIOGRAFI: Books and Artides on Nuclear Waste and Nuclear Power during the
Years 1971-1987)
45 pages in Swedish

Monika Djerf
Per Hedberg
Göteborgs universitet
Juni 1988
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SVENSKA FOLKETS ÅSIKTER OM KÄRNKRAFT OCH SLUTFÖRVARING EFTER
TJERNOBYL

(Opinions of the Swedish People on Nuclear Power and Final Disposal of Nuclear Waste
after Chernobyl)
41 pages in Swedish

Sören Holmberg
Göteborgs universitet
Oktober 1388



Folkomröstningen och riksdagens avveckllnesbeslut 1981 lyckades

nästan avpolitisera kärnkraftsfrågan i Sverige. Kärnkraftvn

upptog en mycket blygsam plats under valrörelserna 1982 och

1985.' Stridsdammet frän 1970-talets stora sammandrabbningar om

energi och kärnkraft hade börjat lägga sig och såren från folkom-

röstningen läkte så saktelie?. De gamla motsättningarna var inte

helt borta, men orken och viljan att t-rtsätta att rlåss var

försvagad, både bland motståndare och anhäneare till kärr ̂ raften.

Beslutet om en kärnkraf tsavveck.1 ing år 2010 framstod alltmer som

en lyckad kompromiss med ett starkt stöd såväl i riksdagen som i

allmänna opinionen.2

Det relativa lugnet skulle dock inte bestå. Tjermobylolyckan kom

emellan och förstörde friden. Kärnkraftsmotståndarna fick vatten

på sin kvarn och de gamla motsättningarna revs upp igen. Kärn-

kraften blev ånyo en central stridsfråga i svensk politik. Avveck-

lingskompromissen tycktes inte lika klok längre. Kärnkraftsraot-

ständarna ville i Tjernobyls efterföljd snabba på avvecklingen

medan kärnkraftsanhangarna utnyttjade det nyväckta intresset för

kärnkraftsfrågor genom att återuppta sin argumentation för att vi

i Sverige skall utnyttja kärnkraften, eller åtminstone inte

avveckla den så snabbt som till år 2010.

Kärnkraftsfrågans återinträde på den politiska scenen eer upphov

till en hel rad intressanta frågor. Vi skall i detta sammanhang

begränsa oss till ett antal frågeställningar som gäller opini-

onsbildningen på massnivå. Frågorna handlar alltså inte om den

•Som viktig partivalsfråga nämndes kärnkraften endast av 2
respektive 1 procent av väljarna 1982 ocn 1985. Vid valet 1979
nämndes kärnkraften som en viktig partivalsfråga av hela 26
procent av väljarna (se Holmberg/Gi11 jam (1987) s. 37). Mönstret
är detsamma i massmedierna och i partiornas budskap, se Asp
(1988).

'Riksdags- och väljaropinionen var mycket samstämmig nar det
gäller kärnkraftens avveckling i en urdersokning från hösten
1985, se Holmberg/Esaiasson (1988).



nya kärnkraftskonflikten pa elitniva - bland politiker, påtrvck-

are och experter. De handlar istället om den nyväckta kärnkrafts-

striden bland väljarna.

Tre frågeställningar kommer att analyseras. Den första gäller

vilka effekter Tjernobylolyckan fick på kärnkraftsopinionen i

Sverige. Hur mycket förändrades väljarnas åsikter om kärnkraften

och hur varaktiga var förändringarna? En intressant fråga är om

Tjernobylolyckan påverkade opinionen mer än kärnkraftsolyckan i

Harrisburg år 1979.

Frågeställning nummer två galler kärnkraftsoplnionens strukture-

ring post-Tjernobyl. Frågan är om de gamla sambandsmönstren från

1970-talet fortfarande är intakta. Är t ex kvinnor och yngre

väljare mer skeptiska till kärnkraften efter Tjernobyl än män och

medelålders väljare? Det var det mönster som gällde tidigare. Ett

annat intressant samband är kopplingen mellan väljarnas parti-

tillhörighet och kärnkraftsåsikter. Det sambandet var förhållan-

devis starkt vid valen 1976 och 1979 och nådde en topp vid folkom-

röstningen 1980. Under 1980-talet har det dock minskat långsamt.3

Frågan är om Tjernobylolyckan revitaliserade partiernas grepp om

kärnkraftsopinionen. Ett tredje intressant samband är kärnkrafts-

opinionens koppling till den ideologiska vanster-hogerdimensionen.

Om 1970-talets mönster fortfarande gäller skall väljarnas kärn-

kraftsåsikter inte ha något samband med vänster-högeråsikterna.

Under folkomröstningen och tidigare under 1970-talet var åsikts-

bildningen i kärnkraftsfrågan i stor utsträckning frikopplad från

den ideologiska vänster-höeerkonf Ii !:ten. Det talades om en ny

konf1ikt1 inje i svensk politik som gick på tvärs mot vänster-

högerdimensionen.* Frågan är om det sena åttiotalets nveamla

kärnkraftskonflikt är lika frikopplad från vänster-hoeerdimensionen

*Se Holmberg-Asp (1984) s. 425. Se också Gilljam (1988).

•Holmberg, Westerståhl, Branzén (1977), Holmberg (1978),
Petersson (1979), Holmberg-Asp (1984), Korpi (1980), Garthon
(1981), Vedung (1979, 1981), Bernow-Osterman (1980), Zetterberg
(19791.



eller om det uppstått en koppiing meiian väljarnas ideologiska

vänster-hogerpositioner och åsikterna om kärnkraften.

Frågeställning nummer tre galler ett problem inom karnkraftsom-

rådet som hittills diskuterats mycket lite i den offentliga

debatten men som kan bli ett hett diskussionsämne inom de närmaste

tio-femton aren. Det problemet är slutförvaringen av kärnkraftens

högaktiva avfall.

Sverige har ännu inte fattat beslut om var och hur det högaktiva

avfallet skall förvaras permanent. Beslut skall fattas först

under 1990-talet eller eventuellt ännu senare. Bland de politiska

frågor som då blir aktuella är om enskilda kommuner skall ha ratt

att tacka nej till att bli förvaringsort för avfallet (kommunalt

veto) och hur förvaringen mer exakt skall ske.

När det gäller den senare frågan finns det en principiell skillnad

mellan vad som kan kallas en definitiv slutförvaring som görs så

att avfallet inte skall gå att komma åt i framtiden och en slut-

förvaring som utformas så att framtidens människor kan övervaka

och komma åt avfallet. Den förstnämnda definitiva lösningen är

den som kärnkraftsindustrin traditionellt förordat.

På senhösten 1987 skedde dock eventuellt en omsvängning. På ett

etikseminarium anordnat av KASAM, regeringens samrådsnamnd for

kärnavfallsfrågor, slog Hans Forsström från Svensk Kärnbränsle-

hantering AB fast att "Ett slutförvar bör... utformas så att det

- gör kontroll och åtgärder onödiga; - inte omöjliggör kontroll

och åtgärder (inkl att återta avfallet)". Den förstnämnda målsätt-

ningen (kontroll och åtgärder onödiga) måste dock ges prioritet,

enligt Forsstrom: "I verkligheten kravs alltid en avvägning

mellan dessa målsättningar eftersom de i viss mån motsäger var-

andra. I det laget måste den första målsättningen ges mest vikt."

De politiska partierna har ännu inte tagit ställning i frågan.

Miljörörelsen och folkkampanjen mot kärnkraft har heller inte

tagit formell ställning även om vissa uttalanden tyder på att de



snarast lutar åt alternativ nummer två, dvs en slutförvaring med

kontrollmöjligheter.s

Om man vill studera vad svenska folket tycker i dessa frågor

innan partierna och andra opinionsbildare hunnit eå ut och påverka

åsiktsbildningen bor det alltså ske nu. Om nåera år kan det vara

för sent. Då kan slutforvaringsfrågan redan vara partioolitiserad.

En analys av väljarnas slutforvaringsasikter i slutet av 1980-

talet kan nästan ses som en slags före-matning i ett experiment,

dar 1990-talets eventuella partipolitisering är experimentet och

opinionsmatningarna därefter efter-mätningarna. I våra före-

matningar koncentrerar vi oss på väljarnas åsikter om det kommunala

vetot och om slutforvaringen skall vara definitiv eller med

kontrollmöjligheter.

De resultat som kommer att presenteras bygger på ett omfattande

surveymaterial från olika studier med svenska folket. Vi har haft

mycket nytta av de ovanligt många attitydundersökningar kring

kärnkraften som gjordes omedelbart efter Tjernobyl, ofta be-

ställda av Statens strålskyddsinstitut.* Sifo's lånesiktiga

3 Intervju med Jill Lindgren, miljöpartiets informations-
sekreterare. Forsstroms uttalande återfinns i skriften Etik och
kärnavfall (SKN Rapport 28, mars 1988) s. 142-143. För en analvs
av frågorna kring en slutförvaring med kontrollmöjligheter se
Sven Ove Hansson, Risk Decisions and Nuclear Waste (SKN Report
19, 1987).

• Några av de viktigaste offentligt publicerade attitydestu-
dierna kring kärnkraften som gjordes i Tjernobyls efterföljd ar:
Tjernobyl i Forsmark (lokal Sifo-studie april-maj 1986 gjord på
uppdrag av Vattenfall, Forsmarksverket ( Sifo pressmeddelande
860516)), Befolkningens reaktioner pä hotet från Tjernobyl-olyckan
(lokal Gavlestudie och nationell telefonstudie (båda genomförda
av Sifo) i maj 1986 ledda av Forsvarets forskningsanstalt (Bertil
Mårdberg), Försvarets sjukvårdsstyrelse (Ulf Otto) och institu-
tionen for psykiatri vid Uppsala universitet (Tom Lundin), huvud-
rapport PM 55:114 870202), Undersökning av allmänhetens attityder
till karnkraftsolyckan i Tjernobyl (IMU-studier i juni och septem-
ber 1986 gjorda på uppdrag av Statens strålskyddsinstitut med
Christer Boije som ansvarip;IMU 860708, 861009) Attityder till
kärnkraft och strålning (enkatstudie i september med vissa grupper
(jordbrukare, ungdomar, småbarnsföräldrar, yngre man) i vissa



mätserier kring kärnkraftsopinionen har också varit mycket använd-

bara. 7

Större delen av vara analyser bygger dock pä ett material som

samlats in inom ramen för ett specellt forskningsprojekt kring

åsiktsbildningen i kärnkraftens avfallsfråga som sedan 1986 finns

vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg.* Fyra olika

nationella opinionsundersökningar har hittills genomförts av

projektet - två i samarbete med Göteborgs-institutionens SOM-

undersökningar 1986 och 1987 och två i samarbete med Statistiska

centralbyråns PSU-mätningar i maj och november 1987. De två

senare undersökningarna ingår i en panelstudie och utgör huvud-

källorna för resultaten i denna rapport.

regioner (Gävleborg, Stockholm, Bohuslän) på uppdrag av Statens
strälskyddsinstitut och genomförd av Psykologisk metod AB (Lennart
Sjöberg och Britt-Marie Drottz)), Efter Tjernobyl. Svenskarnas
reaktioner (lokala och nationella telefon- och enkätstudier under
perioden maj-september 1986 av Skandinavisk Opinion AB (Örjan
Hultåker, 861112) på uppdrag av Statens strålskyddsinstitut)
Tjernobylolyckan i människors medvetande (lokala studier (fokus-
grupper och enkäter) i Gävle och Stockholm i oktober och november
1987 finansierade av Statens strålskyddsinstitut och genomförda
av Birgitta Höijer vid SR/PUB och Psykologiska institutionen vid
Stockholms universitet (SR/PUB rapport nr 2, 1987), Svensk kärn-
kraft efter Tjernobyl (studie av expert- och folkopinion (SCB
enkätstudie november 1986) samt medieinnehåll genomförd av Jörgen
Westerståhl och Folke Johansson vid statsvetenskapliga institu-
tionen i Göteborg (SNS-förlag, 1987)) och Kärnkraftsprojektet,
nationell enkätstudie genomförd av SCB för statsvetenskapliga
institutionen i Göteborg (SOM-undersökningen 1986) under senhösten
1986, finansierad av Statens kärnbränslenämnd, rapport författad
av Sören Holmberg (SOM-undersökningen 1986, Statsvetenskapliga
Institutionen i Göteborg, 1987)),

rDe flesta av Sifo's publicerade kärnkraftsmätningar efter
Tjernobyl har gjorts på uppdrag av Kärnkraftssäkerhet och utbild-
ning AB (tidigare Rådet för kärnkraftssäkerhet), ett organ för
kärnkraftsindustrin. Andra beställare av kärnkraftsmätningar har
varit AB Svensk Energiförsörjning (870120, 880406), Aktuellt
(860504, 880324), SAF-tidningen (880121) SR/Kanalen (880111) och
A-pressen (880331).

'Projektet omfattar långsiktiga mätningar av väljaråsikter,
medieinnehåll och aktorsbudskap när det gäller kärnkraft och
slutförvaring. Sören Holmberg och Kent Asp är projektledare.
Maria Oskarson är assistent med ansvar för datanalyserna av
väljarstudierna. Statens karnbranslenamnd finansierar projektet.



Ett annat viktigt material som har utnyttjats kommer från valforsk-

ningsprogrammet vid Göteborgsinstitutionen. De väljarstudier som

valforskningsprogrammet genomfor vid valen har sedan 1976 inne-

hållit mätningar av kärnkraftsopinionen.* Speciellt folkomröst-

ningsundersökningen 1980 är rik på material 30m kan användas för

tids jämförelser.l0

Tjernobyleffekten

Det är ingen tvekan om att Tjernobylolyckan fick mycket påtagliga

effekter bland svenska folket - både när det det gäller attityder,

känslor och beteenden. En mycket klar majoritet av folket (85

procent) kände någon form av oro efter olyckan enligt en undersök-

ning. Hela 41 procent angav t ex att de var oroliga för att

själva bli stralskadade.'' Oron resulterade också i konkreta

åtgärder för många människor. Enligt en IMU-studie hade hela 38

procent av svenska folket (66 procent i Gävle) undvikit eller

varit försiktigare med färska bär och svamp efter olyckan medan

21 procent (34 procent i Gävle) hade undvikit eller varit försik-

tigare med kött och fisk. Få vidtog dock mer drastiska åtgärder

som att vistas mindre utomhus (2 procent, 5 procent i Gävle)

akaffa jodtabletter (1 procent, 2 procent i Gävle) eller byta

bostadsort (0 procent, 1 procent i Gävle).12

• Se Petersson (1977), Holmberg (1981, 1984) och Holm-
berg/Gilljam (1987). En speciell kärnkraftstudie genomfördes vid
valet 1976 av Göteborgsinstitutionen i samarbete med Sifo, se
Holmberg, Westerståhl och Branzén, Väljarna och kärnkraften.

• oHolmberg/Asp, Kampen om kärnkraften. En bok om.väljare,
massmedier och folkomröstningen 1980 (Liber, 1984).

1'Resultaten kommer från Försvarets forskningsanstalts m
fl:s understl:ning i maj 1986 (Carlstedt m fl pressmeddelande PM
55:133, 870129, s. 2).

I2IMU (861009) s. 14. Om man bara talar om undvika minskar
andelen människor som vidtog åtgärder, exempelvis till 17 procent
när det gäller att äta grönsaker eller viss annan mat (se
Westerståhl, Johansson och Arvidsson (1987) s. 48).



Effekten blev cckså mycket stor när det gällde åsikterna om

kärnkraften. I en studie frän september 1986 uppgav hela 58

procent av undersökningspersonerna att de blivit mer negativa

till kärnkraften efter Tjernobyl medan endast 2 procent angav att

de blivit mer positiva.13 I en annan studie var andelen negativt

påverkade 47 procent mot 0 procent positivt påverkade.14

Att opinionen verkligen påverkades och reagerade snabbt visas av

en Sifo-matning för TV-Aktuellt omedelbart efter olyckan. I en

telefonstudie 2-4 maj 1986 svarade hela 60 procent att de skulle

rösta emot kärnkraften i en ny folkomröstning. Enda3t 26 procent

angav att de skulle stödja kärnkraften. Samma intervjufråga gav

helt andra resultat innan Tjernobylolyckan (49 procent rösta emot

och 41 procent rösta för i oktober 1983 t ex). "

Opinionsstödet för den avvecklingstakt som beslutades efter

folkomröstningen undermlnierades också snabbt. Det visar resulta-

ten från en rikstäckande studie av Skandinavisk Opinion AB (Örjan

Hultåker) genomförd under sommaren 1986. Enligt Hultåkers resultat

ville 58 procent av svenska folket i Tj^rnobyls efterföljd stänga

alla kärnkraftverk före år 2010. Endast 25 procent stödde avveck-

lingsbeslutet om en stängning år 2010 medan 17 procent uppgav att

kärnkraften "bör få vara kvar längre än till 2010".'*

1 *Sjöberg-Drottz (1986) s. 19. Sjöberg och Drottz's urval
var medvetet draget sä att kärnkraftsmotståndare blev något
överrepresenterade (s. 53).

"Höijer (1987) s. 44. Studien omfattar enbart Gävle (49
procent mer negativa) och Stockholm (41 procent mer negativa).

"Undersökningen var beställd av Aktuellt/Söndag med Ake
Ortmark (Sifo, 860504). T jernobylolyckan fick också snr.bba och
påtagliga opinionseffekter på kärnkraftsorterna, t ex kring
Forsmark. Enligt Sifo's lokala Forsmarksstudie i april-maj 1986
ökade andelen personer som tyckte det var dåligt att vi satsade
på kärnkraften frän 25 procent före olyckan till 46 efter (Sifo,
860516, s. 5). Ännu mer drastiska opinionsförskjutningar i
Forsmark redovisas av Hultåker (1986) s. 67. Enligt hans siffror
skulle andelen Forsmarksbor som ansåg att "alla kärnkraftverk bör
stängas" ha ökat från 26 procent i januari 1986 till 54 procent i
maj.

'»Hultåker (1986) s. 59.



8

Storleken pft den omedelbara opinionseffekten av T jernobyloiyckan

kan inte mätas med någon större exakthet. Men enligt de bästa

mätserier som finas tillgängliga försköts opinionen i kärnkrafts-

negativ riktning med mellan 10 till 20 procentenheter under de

närmaste dagarna/veciorna efter Tjernobyl. Två sådana mätserier

insamlade av Sifo redovisas i figur 1.

Figur 1 Tjernobyleffekten på kärnkraftsopinionen. Resultat från två
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Kommentar: Resultaten bygger på data insamlade av Sifo (pressmeddelande 880406).
Frågorna löd: "Med de erfarerheter vi nu har, tycker Du det var bra eller dåligt
för landet att vi satsade på kärnkraften?" respektive "Händer det att Du blir
orolig när au tänker på kärnkraft?"/"Hur djupt känner Du denna oro?" Tjernobyl-
olyckan inträffade de 26 april 1986 och blev känd i Sverige den 28 april.



Båda kurvorna visar pa en mycket tydlig Tjernobyleffekt. Enligt

den ena ökade andelen människor som kände mycket eller ganska

djup oro inför kärnkraften från 26 procent före Tjernobyl i april

1986 till 35 procent i maj och till 42 procent i september. Den

andra kurvan visar pä en ännu mer dramatisk opinionsförskjutning

med en ökning av andelen personer som ansåg att det var dåligt

att vi satsade på kärnkraften från 25 procent i april 1986 till

hela 47 procent i maj (en förändring på 22 procentenheter).

Tjernobyleffektens varaktighet var dock begränsad. Enligt Sifo-

mätserierna i figur 1 började effekten avklinga redan under

hösten 1986 för att vara i det närmaste försvunnen vid årsskiftet

1986/87._I januari 1987 var kärnkraftsopinionen tillbaka i samma

lags som före Tjernobyl, enligt Sifo-mätningarna.l7

Resultat från en av valundersökningarnas intervjufrågor om kärn-

kraften stödjer resultaten från Sifo-mätningarna att Tjerno-

bylolyckan ledde till ett ökat kärnkraftsmotstånd på minst tio

procentenheter som sedan försvann inom ett år. Andelen väljare

som tyckte det var ett dåligt förslag att "behålla kärnkraften,

även efter år 2010" ökade från 48 till 57 procent mellan hösten

1985 och hösten 1986 för att sedan sjunka tillbaka till 47 procent

igen hösten 1987.

Tabell 1 Tjernobyleffekten och åsikter om kärnkraftsavvecklinqen är 2010 (procent)

Påstående

behålla kärnkraften
även efter år 2010

aug/sept 1985
okt/nov 1986
oXt/nov 1987

bra förslag

32
23
32

dåligt förslag

48
57
47

varken eller/
vet inte

20
20
21

summa
procent

100
100
100

antal
personer

2782
1624
1653

Kommentar: Resultaten kommer från valundersökningen 1985 och från SOM-undersökningarna 1986 och 1987.

170m man betraktar Sifo's januarimatningar 1987 som slump-
mässigt för positiva till kärnkraften (motståndet var högre i
mätningarna därefter) kan man säga att en viss Tjernobyleffekt
fanns kvar under hela 1987. Inte ens i marsmätningen 1988 var
hela effekten utsuddad.
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Flera andra undersökningar visar också att Tjernobyleffekten var

förhållandevis kortvarig och att den började mattas av redan

under oktcber/november 1986. •"

I jämförelse med Harrisburgolyckan var dock Tjernobyleffekten

klart större. Harrisburgolyckan i mars 1979 försköt endast kärn-

kraftsopinionen med mellan 3 till 8 procentenheter i kärnkrafts-

negativ riktning och varaktigheten var endast 3-4 månader. Efter

sommaren 1979 var Harrisburgeffekten borta."

Tjernobylolyckan tycks också ha haft en effekt på människors mer

grundläggande riskbedömningar när det galler kärnkraft. Resulta-

ten i figur 2 visar att svenska folkets storleksbedömninear av

kärnkraftens risker var högre på alla områden - med ett intres-

sant undantag - strax efter Tjernobyl (hösten 1986) än de var

vid tiden för folkomröstningen 1980.

•• Westerståhl/Johansson (1987) s. 15-16 och Holmberg (1987)
s. 38-40. Se också IMU (861009). Westerståhl-Johanssons och
Holmbergs undersökningar från okt/nov 1986 visar att andelen
svenskar som ville avveckla kärnkraften före år 2010 var klart
lägre på senhösten 1986 (33 resp. 41 procent) än i Hultåkers
sommarundersökning (58 procent). Frågeformuleringarna var olika,
men de kan knappast ha åstadkommit så stora skillnader.

1 *Fyra opinionsmätningsinstitut (Sifo, IMU, Testologen,
Gallup(s)) ma .te kärnkraftsopinionen systematiskt under hela
1979. Effektens storlek och varaktighet varierar något beroende
på vilken matserie man utgår ifrån. Nätserierna finns publicerade
i Holmberg/Pettersson (1980) s. 253-255.
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Figur 2 Riskvärderingar i kärnkraftsfrågan (medeltal)

F-tdgar "Vad anser Du om följande risker som diskuterats i samband med
kärnkraften? Hur stor är enligt Din mening risken för..."

6.8

stor risk

675- "

6.0 -

5.5 -

5.0 ,

4.5

4.C

liten risk X.

6.2
•T'

5.3

4.8

6.2

mars
1980

nov
1986

maj
1987

nov
1987

att alltfler länder skaffar
sig atomvapen

att vi i Sverige inte kan hantera
och slutförvara kärnkraftens
avfall på ett säkert sätt

ärftliga skador på kommande
generationer

ökade miljöskador på
mark, lutt o c n vatten

större olycka med radio-
aktivt utsläpp i ett iiärn-
kraftverk i Sverige

Komme.\itax: Medeltalen kan variera mellan 1.0 (mycket liten risk) och
10.0 (mycket stor risk). 1980 års resultat kommer från Holmberg /Asps
bok Kampen om kärnkraften och bygger på folkomröstningsundersök-
ningen. Resultaten för 1986 bygger på det årets SOM-studie medan resul-
taten för 1987 har hämtats från PSU-panelen. Avfallsfrågan fanns inte
med i folkomröstningstudien 1980.
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Undantaget var bedömningarna av risken för en svensk Tjernobvl-

olycka, dvs en större olycka med radioaktivt utsläpp i Sverige.

Den risken bedömdes inte som större på hösten 1986 an på våren

1980. Resultatet stödjer de många undersökningar som visat att

svenska folket har uppfattat de svenska reaktorerna som sakrare

än de sovjetiska.20

Men när det gällde övriga kärnkraftsrisker (atomvapenspridning,

genetiska skador, fler cancerfall, miljöskador) bedömdes riskerna

som större strax efter Tjernobyl.21 Det galide speciellt riskerna

för "att alltfler länder skaffar sig atomvapen" och riskerna för

"ökade miljöskador på mark, luft och vatten". De högre riskbedöm-

ningarna under 1986 blev dock inte långvariga. Enligt våra mät-

ningar sjönk de tillbaka till ungefär samma nivåer som vid folk-

omröstningen redan under 1987.22

Tjernobyleffekten skakade om svenska folket. Det är ingen överdrift

att tala om en Tjernobyleffekt. Enligt de flesta opinionsmätningar

kon den snabbt och var förhållandevis omfattande. Men precis som

när det gällde Harrisburgeffekten hade Tjernobyleffekten en

begränsad varaktighet. Redan något år efter Tjernobylolyckan hade

den svenska kärnkraftsopinionen återgått till ungefär samma

styrkeförhållanden som före olyckan. Kärnkraftsmotståndarna

20 Enligt en Sifo-mätning i september 1986 (861002 s. 2)
ansåg 76 procent av de tillfrågade att svenska kärnkraftverk ar
säkrare än sovjetiska. Jfr också IMU 860708 s. 14, Hultåker
(1986) s. 30 och Sjöberg/Drottz (1986) s. 21.

21 Resultaten för riskbedömningarna när det galler fler
cancerfall finns inte med i figur 2. De fanns inte med i PSU-
mätningarna 1987. I SOM-undersökningarna har de däremot funnits med
både 1986 (5.2) och 1987 (A.7). I folkomröstningsstudien 1980
erhöll riskbedömningarna av fler cancerfall ett medeltal på 5.1.

22S0M-undersokningen på hösten 1987 gav något annorlunda
resultat for riskbedömningarna än PSU-mätningen vid samma tidpunkt.
Skillnaderna var dock inte så stora att de påverkar våra slutsat-
ser. Enligt båda studierna bedömdes de olika karnkraftsriskerna
som mindre 1987 än 1986. Medeltalen för riskbedömningarna var
enligt SOM'87 följande: atomvapenspridning (6.5), avfallshantering
(6.1), ärftliga skador (5.0), fler cancerfall (A.7), miljöskador
(U. 6) och karnkraftsolycka i Sverige (4. U).
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lyckades inte behålla de omedelbara opinionsvinster som Tjernobyl-

olyckan gav.

Avvecklingsopinionen

Även om Tjernobylolyckan inte förändrade det långsiktiga styrke-

förhållandet mellan kärnkraftsanhängare och kärnkraftsmotståndare

i Sverige är det fullt möjligt att olyckan kan ha påverkat samman-

sättningen av de olika kärnkraftslägren . Den första Sifo-matningen

efter Tjernobylolyckan i början av maj 1986 visade t ex på en

ovanligt stor åsiktsskillnad mellan män och kvinnor (46 resp. 75

procent emot kärnkraften).23 Asiktskillnaderna mellan män och

kvinnor var klart mindre i folkomröstningen 1980. Då rostade 31.7

procent av männen på linje 3 mot 45.6 procent av kvinnorna.2*

Sifo-mätningen i maj 1986 tyder m a o på att Tjernobylolyckan

främst påverkade kvinnors kärnkraftsåsikter. Den omedelbara

effekten blev en 30 procentenheters ökning av kvinnors karn-

kraftsmotstånd jämfört med folkomröstningen. Motsvarande ökning

blev endast cirka 15 procentenheter bland männen. Tjernobyl-

olyckan ökade alltså de redan tidigare förhållandevis stora

åsiktskillnaderna mellan mäns och kvinnors kärnkraftsåsikter.

Frågan är om denna och eventuellt andra liknande effekter blev

bestående eller om också de försvann lika snabbt som de uppstod
t

efter olyckan.

Den intervjufråga vi kommer att använda för att mata svenska

folkets åsikter om kärnkraften omfattar sex svarsalternativ och

gäller synen på kärnkraftsavvecklingen. Fem av alternativen ar

substantiella (stoppa omedelbart, avveckla snabbare an till

2010, avveckla till 2010, avveckla långsammare an till 2010 och

använd kärnkraften, avveckla den inte). Det sjätte svarsalterna-

tivet är ett explicit alternativ som möjliggör for undersoknings-

13 Sifo 860504, s. 1.

24 Holmberg/Asp (1984), s. 339.
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personerna att saga att de intt. har någon bestämd åsikt i frågan.

Resultaten i tabell 2 visar hur svenska folkets avvecklingsåsik-

ter såg ut enligt denna intervjufråga efter Tjernobyl på hösten

1986 och längre fram under 1987.

Tabell Åsikter om Kärnkraftens avveckling i Sveric»; (procent i

kärnkraftsåsikt

stoppa kärnkraften on>er.-lbart
avveckla kärnkraften sr ibbare än till år 2010
avveckla kärnkraften t .1 år 2010
avveckla kärnkraften n-n inte så snabbt som till åt 2010
använd kärnkraften, av-ickla den inte
ingen bestämd åsikt, ;t inte

nov 1986 naj 1987 nov 1987

15
26
27
16
13
3

3
24
30
14
13
11

8
20
34
15
1 1
12

summa procent

antal personer

bland personer med kärnkraftsåsikt

andel stoppa omedelbart eller snabbare än till år 2010
andel avveckla efter år 2010 eller inte avveckla

100

1624

42
30

100

2433

36
30

100

2432

32
30

Kommentar- Resultaten har hämtats från SOM-underscKningen 1986 och från kärnavfallsprojektcts panel-
studie i samarbete med SCB:s PSU-matninqar i maj och novenber 1987. Karnkraftsfrågan i SOM'86 inne-
höll inget explicit svarsalternativ av typen "ingen bestämd åsik.t". Det gjorde däremot kärnkrafts-
frågan l panelstudien 1987.
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En jämförelse av novembersätningen 1986 med majmatningen 1987

visar på samma avtagande Tjernobyleffekt som den.jnstrerades i

förra avsnittet. Andelen klara kärnkraftsmotståndare, särskilt

sådana som vill stoppa kärnkraften ouedelbart, minskade påtagligt

mellan hösten 1986 och våren 1987.

Under resten av 1987 förändrades dock inte kärnkraftsopinionen

speciellt mycket enligt vår panelstudie mellan maj och noveiuber.

Andelen väljare som ville avveckla kärnkraften snabbare än till

år 2010 minskade eventuellt ytterligare något (från 32 till 28

procent) samtidigt som de som stödde avvecklingsbeslutet om ett

stopp år 2010 blev något starkare (från 30 till 34). De som ville

avveckla kärnkraften långsammare än till 2010 eller använda den,

inte avveckla den, omfattade hela ciden ca 25-30 procent QV

opinionen, även i novembermatningen 1387. 2S

Slutsatsen att den officiella avvecklingslinjen om ett stopp

senast år 2010 vunnit något i styrka efter det att Tjernobyl-

effekten lagt sig, och att den mer kärnkraftspositiva opinionen

inte blivit starkare, är dock inte helt problemfri. Resultaten

ser nämligen något annorlunda ut om man jämför SQM-undersökning-

arna 1986 och 1987. En sådan jämförelse visar att den opinion som

är emot en kärnkraftsavveckling redan år 2010 vuxit klart (från

30 procent bland människor med kärnkraftsåsikter hösten 1986 till

40 procent hösten 1987) samtidigt som stödet for den officiella

avvecklingslinjen endast ökat från 28 till 31 procent. Förlorarna

29 Panelkorrelationen (r) för avvecklingsfrågan visar på en
förhållandevis stabil opinion. Korrelationen var hela 0.68 med
fem svarsalternativ. Andelen personer som bytte åsikt bland dem
med åsikt vid båda mättillfällena var:
- från stoppa omedelbart/avveckla snabbare till

avveckla till 2010 4 procent
- från stoppa omedelbart/avveckla snabbare till

avveckla långsammare/använd 0 procent
- till avveckla till 2010 från avveckla

långsammare/använd 1 procent
Totala andelen undersökningspersoner med åsikter som ej bvtte
uppfattning mellan dessa tre åsiktslager var 67 procent.
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har varit de mest uttalade karnkraftsmotståndarna ide som vi i i

snabba på avvecklingen), som enligt SOM-undersokningarna har

minskat bland människor med ka.nkraftsåsikter frän 42 procent

1986 till 29 procent 1987.24

Analysen i tabell 3 visar hur avvecklingsopinionen ar kopplad

till människors kon och ålder efter det att Tjernobyleffekten

ebbat ut. Resultaten kominer från PSU-mätningen i november 1987.

Tabell 3 Kärnkraftsåsikt efter kön och ålder i november 1987 (procent)

kärnkraftsåsikt

avweckla omedelbart
avveckla snabbare
avveckla t i l l är 2010
avveckla långsammare
använd, avveckla inte
ingen åsikt, vet inte

summa procent
antal personer

andel omedelbart/snabbare

andel långsammare/använd

kön

män

5
13
37
19
16
10

100

1207

18

35

kvinnor

12
26
31
11

6
14

1C0

1225

i 8

17

ålder

18-21

13
20
31
12
12
12

100

178

33

24

22-30

7
30
34
12

8
9

100

398

37

20

31-40

10
26
34
12
11

7

100

413

36

23

41-50

7
16
37
18
12
10

100

429

23

30

51-60

6
15
37
20
14

8

100

315

21

34

61-70

7
16
39
14
13
11

100

377

23

27

7 1 -

12
13
22
17

8
28

100

322

23

samtliga

a
20
34
15
11
12

100

2-132

28

25

Kommentar: Resultaten kominer från PSU-mätningen i november 1987.

*• Observera att resultaten gäller för människor med karn-
kraf tsSsikter . Svarsalternativet "ingen bestaitd åsikt" fanns inte
med i karnkraftsfrågan i SOM'86, men väl i SOM187 vilket nödvändig-
gör en jämförelse bland enbart människor med uttalade åsikter om
kärnkraften. Resultaten i SOM'87 var följande för avvecklingsfrå-
gan: Stoppa omedelbart 8 procent, snabbare an till 2010 17 procent,
avveckla till 2010 27 procent, långsammare än till 2010 19 procent,
använd, avveckla inte 16 procent och ingen åsikt 13 procent. En
orsak till skillnaderna mellan PSU- och SOM-matningarna skulle
kunna vara att människor ar mindre villiga att gå emot den offici-
ella avvecklingslinjen och stödja en minor itet3opinion i en
telefonstudie som PSU än i en enkätundersökning som SOM. Den
äldre och mer etablerade snabbavvecklingslinjen skulle i så fall
drabbas mindre av en dylik metodeffekt an den nyare anvandar1 injen.
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Några kvar dr o .i ande Tjernobyleffekter scm förändrat tidigare kända

samband kan inte spåras. Kvinnorna är t ex till 15-20 procent mer

negativa till kärnkraften än mannen. Det ar ungefär samma skillnad

som vid tiden för folkomröstningen 1980, och klart mindre än

omedelbart efter Tjernobylolyckan. På hösten 1987 ville 69 procent

av de undersökta kvinnorna avveckla kärnkraften till år 2010

eller tidigare. Notsvarande andel var 55 bland mannen. En skillnad

på 14 procentenheter.*7

Sambandet mellan väljarnas ålder och karnkraftsåsikter ar också i

allt väsentligt detsamma efter Tjernobyl som fbre. Yngre män-

niskor (under 40 år) är mest negativa till kärnkraften medan

framförallt medelålders personer kring 50-60 år är mest positiva.

Sambandet mellan ålder och karnkraftsåsikt har efter Tjernobyl,

precis som vid folkomröstningen, en lätt kurvlinjär form. Yngre

och äldre är något mer skeptiska till kärnkraften än medelålders

personer.2"

Kärnkraftsåsikternas samband med andra socioekonomiska variabler

som yrke, sektor, bostadsort m m uppvisar heller inga större

nyheter efter Tjernobyl. Jordbrukare och studerande ar t ex

fortfarande de yrkesgrupper som är mest negativa till kärnkraften

medan högre tjänsteman ar mest positiva. Nar det gäller bostads-

ort tenderar boende i Stockholm och Göteborg, precis som 1980,

att vara något mer karnkraftsnegativa än genomsnittet i landet

medan framförallt människor i Skåne lutar åt det karnkraftsposi-

tiva hållet.2' Några starkare saraband är det dock inte fråga om.

Olika socioekonomiska faktorer var redan 1980 förhållandevis

17 I SOM-undersokningen 1987 var skillnaden något större,
19 procentenheter. Sextioen procent bland kvinnorna mot endast 42
procent bland männen ville avveckla kärnkraften till 2010 eller
snabbare. Resultaten visar att framförallt manner ar mer karn-
kraftvänliga i SOM's enkatstudie an i PSU's telefonundersokning.

29 Sambandet mellan ålder och linjeval i folkomröstningen
1980 redovisas I Holmberg/Asp (1984) s. 342.

2fEn analys av sambandet mellan yrke och linjeval respektive
mellan bostadsort och linjeval i folkomröstningen 1980 återfinns
i Holmberg/Asp (1984) s. 346 ff och s 365 ff.
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svagt relaterade till väljarnas karnkraftsasikter och sambanden

har inte förstärkts sedan dess.

En intressantare faktor att analysera är människornas part i sympa-

tier. Vi vet frän undersökningarna i samband med folkomröstningen

att väljarnas partitillhörighet spelade en förhållandevis stor

roll för bSde åsiktsbildningen i karnkraftsfrSgan och för det

3lutliga linjevalet. Det fanns under 1970-talets slut ett relativt

klart samband mellan väljarnas karnkraftsasikter och partisympatier

som kulminerade i folkomröstningen för att sedan försvagas nägot

under början av 1980-talet.so

Resultaten i tabell 4 visar sambandet mellan väljarnas partisymp-

atier och avvecklingsäsikter såsom det uppmättes i PSU-mätningen

i november 1987.

Tabell 4 Partisympati och karnkraftsåsikt i november 1987 (procent)

kärnkraftsåsikt

avveckla omedelbart
avveckla snabbare
avveckla till år 2010
avveckla långsammare
använd, avveckla inte
ingen åsikt, vet inte

summa procent

antal personer

andel omedelbart/snabbare

andel långsammare/använd

Kommentar: Resultateten

partisympati

vpk

20
35
21
11
6
7

100

66

55

17

kommer

s

7
18
40
14
9
12

100

954

25

23

c

14
31
37
7
2
9

100

204

45

9

fp

3
18
40
18
12
9

100

310

21

30

från PSU-mätningen i

ro

2
9
2a
25
26
9

100

379

11

52

november

kds

6
38
31
6
0
19

100

16

44

6

1987.

mp

16
38
26
9
4
7

100

171

54

13

samtliga

8
20
34
15
11
12

100

2432

28

26

10 Sambandet mellan part i t i 1lhorie^et och karnkraftsäsikter
under aren 1976-1982 analyseras i Holmbere/Asp (1984), s. 374 ff.
se speciellt s. 425. Se också Gilljam (1988).
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Mönstret är detsassa soa tidigare aied anhängare av vpk, c, kds

och mp som mest kärnkraftsnegativa, med s- och fp-sympatisorer

splittrade och med m-anhangare som mest positiva till kärnkraf-

ten. Om man rangordnar partierna efter hur stor andel av deras

sympatisörer som vill avveckla kärnkraften till år 2010 eller

tidigare far man följande resultat: c (82), mp (80). vpk (76).

kds (75), s (65), fp (61) och m (39). Partierna bildar tre erunoer

som exakt motsvarar hur läget var 1980.Jl Linje 3-Dartierna c. vpk

och kds bildar även idag en grupp, numera tillsammans med mo,

medan linje 2-pardierna s och fp utgör en andra grupp och m. som

stödde linje 1, utgör grupp nummer tre. Ordningen mellan partierna

är fortfarande helt skild från den traditionella vänster-högerord-

ningen av partierna.

Sambandet mellan människornas partisympatier och kärnkraftsåsik-

ter är dock klart svagare idag än vad de var i folkomröstningen.

Andelen väljare som röstade på sitt eget partis linje var 76

procent i folkomröstningen; med högst partitrohet bland vpk- och

c-anhängare (92 procent), något lägre bland s- och m- sympatisö-

rer (76 resp. 69 procent) och lägst bland fp-anhangare (48 proc-

ent). Motsvarande siffror blir klart lägre om vi uteår från

resultaten i tabell 4. Andelen väljare som grovt sett hade samma

åsikter som sina partier blir enligt PSU-mätningen på hösten 1987

59 procent för vpk-anhangare, 45 procent for s-anhaneare, 60

procent för c-anhängare, 44 procent för fp-anhängare 57 rrocent

för m-anhängare, 54 procent för kds-anhängare och 58 procent for

mp-anhängare.3J

Sl Rangordningen blir i allt väsentligt densamma om man
utgår från resultaten från SOM'87, men stödet for avvecklingslin-
jen (till 2010 eller tidigare) blir överlag något lägre: mp (76),
c (73), vpk (71), kds (64), s (52), fp (52) och m (23).

31 Analysen omfattar enbart väljare med kärnkraftsåsikter
resp. väljare som stödde nSgon linje i folkomröstningen (se
Holmberg/Asp (1984), s. 381). Partiernas åsikter har definierats
brett enligt följande: vpk, c, kds och mp avveckla omedelbart/av-
veckla snabbare än till 2010,s och fp avveckla till 2010 och m
avveckla långsammare/använd, avveckla inte.
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Partistruktureringen av väljarnas Jcarnkraftsäsikter ar inte svag

absolut sett, över femtio procent av väljarna i de flesta partier

har samma kärnkraftsäsikter som sina partier. Men den är svagare

än när kärnkiaftsfrflgan stod i centrum för den politiska debatten

ar 1980.

Ett samband som däremot inte försvagats, utan som tvärtom för-

stärkts och dessutom förändrats något jämfört med läget i slutet

av 1970-talet, är kopplingen mellan väljarnas ideologiska vänster-

högerpositioner och kärnkraftsåsikterna. Sambandet mellan männi-

skors kärnkraftsäsikter och vänster-högerattityder var mycket

svagt, praktiskt taget icke-existerande, under kärnkraftsdebattens

höjdpunktsår 1979-1980. Tidigare, under kärnkraftsstridens startår

kring 1975-1979, hade det funnits en svag korrelation mellan

ideologiska högeråsikter och kärnkraftsmotstånd. Det sambandet

har förbytts i sin motsats under 1980-talet. I dag finns en viss

tendens att kärnkraftsmotståndet är starkare på vänsterkanten än

på högerkanten.

Sambandet mellan väljarnas subjektiva vänster-högerplaceringar

och kärnkraftsåsikter har genomgått följande utveckling sedan

mitten av 1970-talet: -.15 (1976), +.02 (1979), + .04 (1982), +.09

(1985) och +.15 1987).3J Siffrorna är korrelationskoefficienter

(r) och kan tolkas så att ju högre positiva korrelationer desto

klarare samband mellan vänsterattityd och kärnkraftsmotstånd

respektive högerattityd och stöd till kärnkraften.

Att det verkligen vuxit fram ett visst samband mellan ideologisk

vänster-högerposition och kärnkraftsåsikt framgår tydligt i

tabell 5.

33 Sifferserien bygger inte på exakt samma intervjufrågor
genom åren om subjektiv vanster-hogerposit ion och kärnkrafts-
åsikt. Resultaten kommer från valundersökningarna 1976-1985 och
från PSU's novembermatning 1987. Värdena for det icke-linjara
sambandsmåttet etakvadrat har hela tiden varit låga, krine .02-
.04.
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Tabell 5 Subjektiv vap.ster-höft°rposition och kärnkraftsåsikt (procent)

subjektiv
vänster-högerposition

kärnkraftsasikt

avveckla omedel-
bart/snaboare

32

29

33

23

18

avveckla till
år 2010

33

41

34

37

28

avveckla lång-
s armare/använd

24

22

22

33

47

ingen åsikt,
vet inte

11

8

11

7

7

summa
procent

100

100

100

100

100

klart till vänster

något till vänster

varken till vänster eller till höger

nigot till höger

klart till höger

Kommentar: Resultaten koraner från PSU-mätningen i november 1987. Den subjektiva vänster-högerfrågan löd: "Han talar ibland om
att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-
högerskala? Skulle Du placera Dig... ". Svarsandelarna blev frän vänster till höger 8 procent, 23 procent, 30 procent, 23 procent
och 8 procent ned 8 procent vet inte.

Väljare med klara vänster- resDektive högerpositioner hade Då

hösten 1987 förhållandevis olika kärnkraftsåsikter. Bland människor

som placerade sig klart till vänster var snabbavvecklingslinjen

mer populär (32 procent) än åsikten att kärnkraften skall användas

eller avvecklas långsammare än till år 2010 (24 procent). Bland

människor som subjektivt uppfattade sig klart till höger var

åsiktsmönstret det omvända. Snabbavvecklingslinjen hade bland den»

klart mindre stöd (18 procent) än uppfattningen att kärnkraften

skall användas eller avvecklas senare än 2010 (47 procent).

Kärnkraftsfrågan har inte blivit en vänster-högerfråga bland

väljarna. Långt därifrån. Det är fortfarande berättigat att tala

om kärnkraftsfrågan son en separat attityddimension på massnivå.

Men skiljelinjen mellan väljarnas vänster-hogeråsikter och kärn-

kraftsåsikter ar något mindre klar idag än i slutet av 1970-

talet.

En skillnad mellan kärnkraftsanhängare och kärnkraftsmotståndare

som, till skillnad från vänster-höeersambanden, bevarats helt

intakt genom åttiotalet och Tjernobylomskakningen är att karn-

kraftsmotståndare tenderar att vara mer övertygade i sina åsikter

än karnkraltsanhängarna.3* Resultaten i figur 3 visar att skill-

naderna inte ar stora, men andelen personer med bestämda upDfatt-

ningar är något högre bland människor som vill snabbavveckla

kärnkraften (92 resp. 79 procent) än bland människor som vill

avveckla långsammare an till 2010 (71 procent) eller som vill

använda kärnkraften (87 procent).

s* Andelen väljare med bestämd uppfattning var följande
bland väljare som var for resp. emot kärnkraften vid valen 1976
och 1979 och vid folkomröstningen 1980:1976 for 61 procent, emot
70 procent; .1979 för 71 procent, emot 74 procent; mars 1980 for
70 procent, emot 74 procent, se HolmberB/AST> (1984). s, 288.



Figur 3 Kärnkraftsåsikt och grad av övertygelse (procent)
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i kärnkraftsfrågan
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omedelbart snabbare t i l l 2010 långsammare avveckla inte

Kommentar: Resultaten kommer från PSU-mätningen i november 1987.
Intervjufrågan var en följdfråga t i l l åsiktsfrägan om kärnkrafts-
avvecklingen (se tabell 2) och hade följande lydelse: "Har Du en
bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Du Dig mera
tveksam?" Bland personer med åsikter i kärnkraftsfrågan var det
to ta l t 73 procent som svarade "bestämd uppfattning".

Lägst andel personer med bestämda å s i k t e r om kärnkra f ten fanns

bland dem som stödde den o f f i c i e l l a a v v e c k l i n g s l i n j e n om e t t

stopp senas t år 2010 (63 p r o c e n t ) .

De: k u r v l i n j ä r a monstret på sambandet är i n t e någont ing o v a n l i g t .

Det är tvärtom det monster man van l igen å t e r f i n n e r mellan å s i k t e r

och graden av i n t e n s i t e t i å s i k t e r n a . I n t e n s i t e t e n och engage-

manget brukar vara som högr>t bland människor t>å vardera v t t e r -

kanten av en ås ik t sd imens ion och l ä g r e bland människor som har

å s i k t e r mot m i t t e n .

Et t annat fenomen som i n t e h e l l e r fö rändrades av Tjernobvlolvckan

är a t t svenska fo lke t i n t e r i k t i g t t r o r a t t det b l i r någon karn-

k r a f t s a w e c k l i n g i början av 2 0 0 0 - t a l e t . Redan vid f ol komrostnineen

1980 var många människor s k e p t i s k a . T i l l och med bland l i n j e 3-

v a l j a r e som trodde l i n j e 3 s k u l l e vinna omröstningen var det en

majo r i t e t som in t e trodde på någon fu l lbordad ka rnk ra f t s avveck l ing

inom 25 å r . 3 S Resu l ta ten i t a b e l l e r n a 6 och 7 v i s a r a t t en mycket

k lar ma jo r i t e t (kr ing 65 procent ) av våra undersökningspersoner

1986 och 1987 i n t e trodde " a t t kä rnkra f ten kommer a t t avvecklas i

Sverige år 2010".

Se Granberg/Holmberg (1988) s . 156.
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Tabell 6 Tro om avveckling år 2010 (procent)

avveckla år 2010 nov 1986 maj 1987 nov 1987

ja, absolut
ja, troligen
nej, troligen inte
nej, absolut inte
vet inte, vill ej svara

7
27
57
7
2

6
21
46
20
7

6
22
49
16
7

summa procent 100

antal personer 1624

100

2433

100

2432

Kommentar: Resultaten kommer från SOM-undersökningen 1986 och frår. PSU-panelen
1987. Frågan löd: "Tror Du personligen att kärnkraften kommer att vara avvecklad
i Sverige år 2010?"

Tabell 7 Kärnkraftsåsikt och tro om avveckling år 2010 (procent)

kärnkvaftsåsikt
andtZ iom -tto* pd en feäAnkto^tiavvecfcLuuj å,\ 2010

nov 1986 maj 1987 nov 1987

avveckla omedelbart
avveckla snabbare
avveckla till år 2010
avveckla långsammare
använd, avveckla inte

samtliga

36
47
47
14
7

34

31
36
36
11
13

27

30
41
34
12
13

28

Kommentar: Resultaten visar andelen personer som besvarat frågan i tabell 6 med
antingen ja, absolut eller ja, troligen.



24

Andelen människor som trodde på en kärnkraftsavveckling enligt

Riksdagens plan var endast 27-28 procent i PSU-raätningarna 1987.

Inte ens bland kärnkraftsmotståndarna, dar man kan förvänta sig

ett visst matt av önsketänkande, var de som trodde på en avveck-

ling senast år 2010 i majoritet. Mest cyniska inför den offici-

ella kärnkraftsavvecklingen var de personer som själva ville

använda eller avveckla kärnkraften långsammare än till 2010.

Bland dem var det endast 12-13 procent som trodde på något stopp

för kärnkraften i början av 2000-talet.J*

Tro och vilja går alltså inte i takt när det gäller kärnkraftsav-

vecklingen. En majoritet av svenska folket (62 procent hösten

1987, enligt PSU) säger sig vilja stoppa kärnkraften senast 2010

men de flesta (65 procent) tror inte det blir så. I detta spänn-

ingsfält mellan tro och vilja avgörs avvecklingsopinionens framtida

utveckling.

Slutförvar ingsopi nionen

En majoritet av svenska folket är skeptiska till att vi i Sverige

kommer att kunna förvara kärnkraftens avfall på ett säkert satt.

I en Sifo-undersökning från september 1986 svarade 56 procent av

svarspersonerna att vi inte "på säkert sätt kan förvara avfallet

från kärnkraftverk i berggrunden i Sverige". Endast 25 procent

uppgav att de trodde vi kunde klara av en säker förvaring, övriga

19 procent var tveksamma eller hade ingen åsikt.57 Liknande

" Skillnaderna i andelen personer som tror på den planerade
avvecklingen mellan de olika åsiktsgrupperingarna i tabell 7 ger
en uppfattning om i vad mån önsketänkande påverkat undersöknings-
personernas bedömningar. Onsketänkandeeffekten är maximalt 29
procentenheter (= skillnaden mellan andelen som tror på en avveck-
ling bland människor som vill avveckla snabbare än till 2010 (41
procent) och andelen som tror på en avveckling bland personer som
vill avveckla långsammare än till 2010 (12 procent).

37 Sifo 861002 s. 5. Frågan ställdes första gången i augusti
1982. Då var svarsfördelningen kan 22 procent, kan inte 58
procent, vet Inte 20 procent. Tron på att vi i Sverige inte kan
klara av en säker avfallshantering har alltså förändrats mycket
lite under 1980-talet.
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resultat framkom i SOM-undersökningen 1986. På en fråga om "vi i

Sverige kommer att kunna hantera och slutförvara kärnkraftens

avfall på ett säkert satt" svarade fler ja (50 procent) an nej

(45 procent) när det gällde kort sikt (närmaste 50 åren), men när

det gällde lång sikt (så länge avfallet är farligt för människor

och miljö) svarade klart fler nej (52 procent) än ja (39 t>ro-

cent)3»

Det är mot denna bakgrund, med många människor som är oroliga för

att vi inte kommer att klara av en säker avfallsförvaring, som

man skall se opinionen när det gäller kommunernas rätt att säga

nej till att bli förvaringsplats för avfallet. Resultaten i

tabell 8 visar att en majoritet av svenska folket (59 procent)

ansor att kommunerna skall ha rätt att säga nej. Det var endast

en liten minoritet (22 procent) som sade nej till det kommunala

vetot samtidigt som relativt många (19 procent) uppgav att de

inte hade någon åsikt i frågan.3*

*• Holmberg (1987) s. 44. En serie att itydanalvser med
psykologisk inriktning kring kärnkraftens avfallsfråga återfinns
publicerade i Gunnar Karlsson/Ola Svensson, _._Psy.chol_qg_i_cal_.
Aspects of Nuclear Waste Disposal (SKN Report 21, 1988). Ola
Svensson/Göran Nilsson, Time Orientation. Planning Horizons and
Responsibility into the Future (SKN Report 20. 1988), Britt-Marie
Drottz/Lennart S jöberg, Kärnkraft och radioaktivt avfa_l 1: R i skper-
ception och attityder hos gymnasieelever i Stockholm (SKN Rapport
22, 1988) och Lennart Sjöberg/Britt-Marie Drottz, Attityder till
radioaktivt avfall (SKN Rapport 23, 1988).

s* Intervjufrågan löd "Riksdagen har bestämt att kärnkraft-
verkens högaktiva avfall skall slutförvaras på en plats i Sveriee
som bedöms vara saker och lämplig. Tycker Du den kommun som väljs
som slutforvaringsplats skall ha rätt att saga nej, s k kommunalt
veto, eller skall kommunalt veto inte finnas i avfallsfrågan
eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan?"
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slutförvarinasåsikt och

icärnkraftsåsikt
aveckla omdelbart
avveckla snabbare
avveckla till år 2010
avveckla långsammare
använd, avveckla ej

slutförvaringsåsikt
definitiv slutförvaring
slutförvaring med kontrollmöjligheter

partisympati
vpk
s
c
fp
ro
kds
mp

samtliga

partisvmpati

ja till
kommunalt veto

79
74
61
50
39

65
58

59
59
64
57
48
63
73

59

(orocent)

nej till
kommunalt veto

8
13
24
34
45

20
29

24
22
15
28
35
6
11

22

ingen åsikt.
vet inte

13
13
15
16
16

15
13

17
19
21
15
17
31
15

19

suirjna
procent

100

no
100
100
100

1C0
100

100
100
100
100
100
100
100

100

opinions-
balans:

andel ja
minus
andel nej

+71
+ 61
+ 37
+ 16
-6

+ 35
+ 29

+ 35
+ 37
+49
+ 29
+ 13
+ 57
+62

+ 37

Kommentar: Resultaten kommer från FSU-mätningen i november 1987.

Man skulle kunna tro att opinionen i vetofrågan skulle vara

flyktig och föga stabil med tanke på att frågan ar ny och föga

diskuterad. Men det är knappast fallet. En klar majoritet (71

procent) av undersökningspersonerna i vår maj-novemberpanel 1987

hade åsikter om vetot vid båda mättillfällena och de allra flesta

(84 procent) hade samma åsikt. Det var alltså endast 16 procent

av undersökningspersonerna som bytte åsikt.40

Åsikterna i vetofrågan är klart kopplade till kärnkraftsåsikter-

na. Människor som vill snabbavveckla kärnkraften ar mycket mer

positiva till det kommunala vetot (79 resp. 74 procent) än männi-

skor som vill använda, inti avveckla kärnkraften (39 procent).

Kärnkraftsattityderna ar en av de faktorer som strukturerar

åsikterna i vetofrågan. Karnkraftsmotståndarna tenderar att vara

för det kommunala vetot msdan de mest varma karnkraftsanhangarna

lutar åt att vara emot.

40 Panelkorrelationen (r) bland dem med åsikter vid båda
mättillfällena var +0.56. Svarsfördelningen i majundersokningen
var: ja till vetot 63 procent, nej till vetot 19 procent och
ingen åsikt 18 procent. Resultaten i SOM-enkaten i november 1987
var: ja till vetot 55 procent, nej till vetot 18 procent och
Ingen åsikt 27 procent.
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Partifaktorn ar svagare relaterad till vetoasikterna.*1 De olika

partiernas väljare har förhållandevis lika åsikter. Det finns en

opinionsövervikt för det kommunala vetot i samtliga partier. Mest

stöd har det kommunala vetot bland mp- och c-sympatisörer (73

respektive 64 procent) och minst bland m-anhängare (48 procent).

Bland s- och fp-sympatisörer är det 59 respektive 57 procent som

är för vetot.

Människors åsikter om metoden för slutförvaringen av det hög-

aktiva kärnavfallet - om det skall finnas några kontrollmöjlig-

heter ("titthål") eller ej - är en faktor som man kunde ha miss-

tänkt skulle vara relaterad till åsikterna om det kommunala

vetot. Men så är inte fallet. Vetoåsikterna ar mycket svagt

kopplade till åsikterna om slutförvaringen.* * Människor som ar

för en definitiv slutförvaring är endast något mer positiva till

kommunalt veto (65 procent) än människor som vill ha en slutför-

varing med kontrollmöjligheter (58 procent).

Inställningen till slutförvaringsmetoden visade sie vara mycket

jämt fördelad med ungefär lika många för en definitiv slutför-

varing (40 procent i november 1987) som for en slutförvaring med

övervakningsmöjligheter (42 procent).

41 Envags variansanalyser med avvecklingsåsikt (5 alterna-
tiv) respektive partisympati (7 partier) som oberoende variabler
och vetoäsikt som beroende variabler ger en förklarad varians på
9. procent (etakvadrat) för avvecklingsåsikterna och 3_ procent for
parti sympat i erna.

42 Korrelationen (r) mellan veto- och slutforvarinesåsikterna
var +0.13 i PSU's majstudie 1987 och +Q_J_1_Q_ i novemberstudien.
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Tabell 9 Åsikt om slutförvarinqen om kärnkraftens avfall (procent)

PSU PSU
slutförvaringsåsikt maj 1987 nov 1987

en gång för alla slutförvara
det högaktiva avfallet så att
det inte går att komma åt 4 2 4 0

i framtiden

slutförvara det högaktiva
avfallet så att framtidens
människor kan övervaka och 2

komma åt det

ingen bestämd åsikt, vet inte 23 18

summa procent 100 100

antal personer 2433 2432

Kommentar: Resultaten kommer från PSU-panelen 1987. Frågan lät: "Det
finns olika åsikter om hur vi i Sverige skall slutförvara det högaktiva
avfallet från kärnkraftverken, dvs det mest farliga avfallet. En del
anser att det högaktiva avfallet en gång för alla skall slutförvaras
så att det inte går att komma åt i framtiden, medan andra tycker att det
skall slutförvaras så att framtidens människor kan övervaka och komma åt
det. Vad anser Du, skall vi... (svarsalternativen uppläses, inklusive
alternativet)... eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan").

Slutförvaringsåsikterna var förvånansvärt stabila med tanke Då att

frågan knappast alls har diskuterats offentligt. Många människor

hade naturligtvis inga åsikter. Men en så hog andel som 69 procent

uppgav en åsikt vid båda mättillfällena i maj-novemberpanelen

ly87. Och en klar majoritet av personerna med åsikter uppgav

samma åsikt vid båda mättillfällena (81 procent).41

Resultaten visar att intervjufrågan om slutförvarinssmetoden

mäter någonting som inte bara ar t i 1 lfal 1 iehetså3ikter. Om under-

sökningspersonerna hade svarat helt slumDmassiet hade andelen

människor med stabila åsikter varit 50 procent, inte 81 Drocent

som vi fann.

43 Panel korrelationen (r) var +0.61.
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En annan indikation på att frägan verkligen aater någonting

substantiellt ar resultaten för den minoritet (19 procent) som

ändrade uppfattning om slutförvaringen i panelstudien. De var

inte jämnt fördelade med lika många åsiktsbytare åt båda hållen,

som de skulle ha varit om det enbart varit fråga om gissningsåsik-

ter. I stället var det en majoritet av åsiktsbytarna (64 procent)

som ändrade åsikt från definitiv slutförvaring till en förvaring

med kontrollmöjligheter. Och en sådan åsiktsförskjutning till

förmån för titthålsalternativet - opinionsstödet för en förvaring

med kontrollmöjligheter ökade totalt sett från 35 till 42 procent

mellan maj och november 1987 samtidigt som stödet för en definitiv

slutförvaring minskade från 42 till 40 procent - ar inget oväntat

resultat. Under samma perlod minskade andelen personer som ville

snabbavveckla kärnkraften och det har betydelse därför att, som

vi strax skall visa, stödet för den definitiva slutförvaringsme-

toden är som starkast bland människor sen vill stoppa kärnkraften

snabbt.

Men innan vi går in på kopplingen mellan slutförvarings- och

avvecklingsopinionerna skall vi se hur slutförvaringsåsikterna ar

förankrade socioekonomiskt. En sådan analys är meningsfull nu nar

vi vet att åsikterna om slutförvaringsmetoderna har en substans

och inte bara reflekterar gissningssvar. Resultaten i tabell 10

visar i vad mån slutförvaringsåsikterna har några samoand med

sådana faktorer som människors kon, ålder och yrkesgruppstill-

hörighet. Eventuella regionala skillnader analyseras i tabell 11.
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Tabell 10 Åsikter om slutförvarinqen av kärnkraftens avfall efter kön, ålder och yrke (procent)

slut förvar ingsås ikt

definitiv
slutförvaring

32
47

34
28
36
35
46
52
46

42
46
42
34
28
34
49
27
40

slutförvaring med
kontrollmöjligheter

52
32

50
55
48
51
41
28
19

39
34
41
51
58
46
22
51
42

ingen åsikt.
vet inte

16
21

16
17
16
14
13
20
35

19
20
17
15
14
20
29
22
18

summa
procent

100
100

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

opinions
balans

-20
+15

-16
-27
-12
-16
+5
+24
+27

+3
+12
+1
-17
-30
-12
+17
-24
-7

kön
män
kvinnor

ålder
18-21
23-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-

yrkesgrupp
industriarbetare
övriga arbetare
lägre tjänstemän
mellantjänstemän
högre tjänstemän
företagare
jordbrukare
studerande

samtliga

Kommentar: Resultaten kommer från PSU-mätningen i november 1987. Yrkesanalysen omfattar samtliga
intervjuade. Pensionärer har förts till tidigare yrke och hemarbetande till makes yrke.

Tabell 11 Regionala skillnader när det gäller slutförvarinqsåsikter (procent)

region
definitiv
slutförvaring

slutförvaring med
kontrollmöjligheter

47
48
38
41
38
40
40
36

ingen åsikt.
vet inte

21
14
26
19
23
16
13
21

summa
procent

100
100
100
100
100
100
100
100

antal
personer

408
421
117
343
357
261
282
241

opinions-
balans

-15
-10
-2
-1
-1
+ 4
+7
+7

Stockholus stad o. län 32
Östra mellansverige 38
Göteborgs stad 36
Skåne o. Blekinge 40
Västsverige 39
Norra mellansverige 44
Norrland 47
Sr..åland 43

Hela Sverige 40 42 18 100 2 432 -2
Kommentar: Resultaten kommer från PSU-mätningen 1987. Regionindelningen bygger på en indelning gjord av
SCB/PSU. Östra mellansveriqe består av Uppsala, Södermanland, östeigötland, Örebro och Västmanlands val-
kretsar; Skåne o. Blekinge av Fyrstadskretsen, Blekinge, Kristianstad och Malmöhus läns valkretsar; Väst-
Sverige av Halland, Bohus län. Älvsborgs norra och södra samt Skaraborgs läns valkretsar; Norra mellansverige
av Värmland, Kopparberg och Gävleborgs läns valkretsar; Norrland av Västernorrland, Jämtland, Västerbotten
pch Norrbottens valkretsar; Småland av Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotlands valkretsar.
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Slutförvaringsåsikterna har ett klart järnband med könstillhörighet

Kvinnor ar mer positiva till en definitiv slutförvaring (47

procent) än till en förvaring med kontrollmöjligheter (32 procent)

För männen är det tvärtom med 52 procent för en slutförvaring med

övervakning mot 32 procent för en definitiv slutförvaring. Asikt-

skillnaderna är mycket stora (15-20 procentenheter). I svensk

efterkrigshistoria är det endast kärnkraftsfrägan som kunnat

uppvisa lika stora åsiktskillnader mellan män och kvinnor.

Sambandet mellan ålder ocn slutförvaringsÄsikt är också förhål-

landevis starkt. Yngre människor (under 50 ar) tenderar att vilja

ha en förvaring med övervakningsmöjligheter medan äldre människor

(över 50 år) lutar åt en definitiv slutförvaringsmedtod.** Yrkes-

sambanden är lika tydliga. Det finns en relativt klar tendens att

arbetare och jordbrukare är positiva till en definitiv slutförva-

ring medan i första hand högre tjänstemän och studerande ar

positiva till en förvaringsmetod med övervakningsmojligheter.* *

De regionala åsiktsskillnaderna i slutförvarxngsfrågan är inte

stora, men det mönster som finns är intressant eftersom det

delvis ser annorlunda ut än motsvarande mönster för kärnkrafts-

frågan. I kärnkraftsfrågan tenderar människor från Skåne att vara

bland de mest kärnkraftspositiva medan människor från storsta-

derna (Stockholm och Göteborg) tenderar att vara bland de mer

kärnkraftsnegativa.** En sådan motsättning finns dock inte nar

det gäller åsikterna om slutförvaringen. När det galler slutför-

varingsmetod finns det en viss opinionsövervikt for en slutför-

** Ålder (7 kategorier) förklarade 6 procent (etakvadrat)
av variansen i slutförvar ingsåsikterna i PSU-tnätninjzen i november
1987. Det ar en högre andel an för sambandet mellan Aider och
avvecklingsåsikterna (2) procent. Kon förklarade 4 procent av
variansen i slutfö :varingsåsikterna och 7 procent av variansen i
avvecklingsåsikterna i PSU's novemberstudie 1987.

49 Yrkesgrupperingen förklarade A procent av varians i
slutförvar ingsåsi kterna och 2_ procent av variansen i avvecklines-
åsikterna i PSU's novembermatning 1982.

44 Om regionala åsiktsskillnader i kärnkraftsfrågan 3e
Holmberg/Asp (1984) s. 365 ff.
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varing med kontrollmöjligheter både i storstaderna (främst i

Stockholm och länen kring Stockholm) och i Skåne-Blekinge. I

övriga delar av landet överväger åsikten att slutförvarineen

skall vara definitiv. Stödet for en definitiv slutförvaring är

starkast i de delar av landet dar - som det ser ut idag - slutför-

varingsplatsen förmodligen hamnar, dvs i Smaland eller i Norrland.

Det bör dock betonas att de regionala åsiktsskillnaderna är

förhållandevis små, både när det gäller kärnkraftens avveckling

och valet av slutförvaringsmetod. Den regionala indelningen i

tabell 11 förklarar endast en (1) procent av variansen i slutför-

varingsasikterna och en halv (0.5) procent av variansen i avveck-

lingsåsikterna. *7

Ett på sitt sätt intressantare samband än de relativt svaga

sambanden mellan yrke och slutförvaringsåsikt respektive mellan

region och slutförvaringsåsikt är kopplingen mellan kunskap och

åsikter om slutförvaringen. Kunskapsfaktorn är alltid viktig när

det gäller åsiktsbildning, speciellt när det ror sig om nya

frågor. Resultaten i tabell 12 och i figur A visar att det finns

ett förhållandevis klart samband mellan graden av kunskaDer i

kärnkraftsfrågan och åsikterna om slutforvarlnesmetoden.

Resultaten gäller för PSU's novembermatnine. 1987.
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Tabell 12 Slutförvaringsåsikt och partikunskap resp, sakkunskap

i kärnkraftsfrågan - andel med hög kunskap (procent)

sakkunskap partikunskap

slutförvaringsåsikt maj 1987 maj 1987 nov 1987

definitiv slutförvaring

slutförvaring med kontrollmöjligheter

17

30

18

26

23

28

Kommentar: Resultaten kommer från PSU-panelen i 1987 och visar andelen
svarspersoner med hög kunskapsnivå på två kunskapsindex. Partikunskaps-
indexet kan variera mellan 0-3 och bygger på tre öppna frågor om vilka
partier som är för att avveckla kärnkraften snabbare än till 2010 (rätt
svar något parti av c, kds,vpk eller mp nämnt, inget annat parti nämnt),
vilka partier som är för en avveckling till år 2010 (rätt svar: något parti
av s eller fp nämnt, inget annat parti nämnt) och vilket eller vilka partier
som är emot en avveckling till 2010 (rätt svar: m, inget annat parti nämnt).
Sakkunskapsindexet mättes endast i maj studien. Den kan också variera mellan
0-3 och bygger på tre kunskapsfrågor: en om var någonstans Sveriges kärn-
kraftverk finns (rätt svar: minst tre korrekt nämnda), en om kärnkraftens .
andel i den el vi använder i Sverige (rätt svar: 40-60 procent) och en om
var en anläggning för slutförvaring av låg- och medelaktivt kärnavfall
byggs i Sverige (rätt svar: Forsmark). En hög kunskapsnivå har definierats
som tre rätt på partikunskapsindexet (20 procent resp 24 prccent av alla
i maj och november 1987) och som minst två rätt på sakkunskapsindexet (21)
procent av alla i maj 1987).

7.

50 -

45 -

40 -

35 -

30

Figur 4 Slutförvarir.£.såsiktey bland människor med olika grader

av kunskap om kärnkraftens partipolitik (procent)

slutförvaring med
kontrollmöjligheter

44

definitiv
slutförvaring

i-

o(=iåg)

indel av
ntevjupersonerna: 26

opinionsbalans +11

—h

1

27

-3

2 3(=hög) part ikunskapsindex

23 24 = 100 procent

10 -10

Kcmmcutat: Resultaten komner från PSU-mätningen i november 19S7.
"Ingen åsikt, vet inte" ingår i procentbasen men särredovisas inte i
figuren.
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Kunskapsnivån - både när det galler sakkunskap om kärnkraften och

nar det gäller kunskap om partiernas ställningstaganden - ar

något högre bland människor som vill slutförvara med overvak-

ningsmoj1igheter an bland människor som vill ha en definitiv

slutförvaring. Kunskapsskillnaderna är inte dramatiska men de har

ett relativt tydligt mönster. Andelen människor som är for en

slutförvaring med kontrollmöjligheter ökar med stigande kunskaps-

nivå. Bland människor med de bästa kunskaperna om kärnkraftens

partipolitik (figur 4) var anhängarna av en slutförvaring med

kontrollmöjligheter klart fler (48 procent) än anhängarna av en

definitiv slutförvaring (38 procent). Bland människor med de

sämsta kunskaperna om partiernas kärnkraftspolitik var resultatet

det omvända - Al procent föredrog en definitiv slutförvarings-

metod mot endast 30 procent för en förvaring med övervakninesmöj-

ligheter.

Sambandet mellan kunskapsnivå och slutförvaringsåsikt är inte

unikt. Ett liknande samband återfinns också i den äldre kärn-

kraftsfrågan . Kärnkraftsanhängare tenderar i genomsnitt att vara

något kunnigare om kärnkraft än kärnkraftsmotståndare. I PSU-

mätningen i maj 1987 var sambandet mellan människornas kunskaper

och avvecklingsåsikter i det närmaste linjärt både nar det galler

sakkunskaper och partikunskaper i kärnkraftsfrågan (se figur 5).*'

4 "Korrelat ionen (r) mellan de båda kunskat»sindexen var +0.62
i PSU'3 majmatningen 1987.
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Figur 5 Kärnkraftsåsikt och kärnkraftskunskap i maj 1987

hög kunskap (procent)
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4-
stoppa avveckla avveckla avveckla använd,
omedelbart snabbare till 2010 långsammare avveckla ej

Kcnrnavtax: Kunskapsmåtten beskrivs under tabell 12. Resultaten kommer
från PSU-studien i maj 1987.
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Andelen människor med hog kunskap på de båda kunskapsmåtten var

30 (sakkunskap) respektive 25 procent (part i kunskap) bland de

mest övertygade karnkraftsanhangarna mot endast 16 (partikunskap)

respektive 12 procent (sakkunskap) bland de mest ivriga kärn-

kraftsmotståndarna. •*

Socioekonomiska variabler och kunskapsnivåer i all ära, men när

det kommer till att analysera vilka faktorer som i framtiden

eller redan nu betyder mest för att strukturera människornas

åsikter om slutförvaringsmetoden är mer politiska faktorer som

partisympatier, ideologiska vänster-högeråsikter och åsikter om

kärnkraften mest intressanta.

Om och när slutförvaringsfrågan partipolitiseras kommer politiska

faktorer, inte socioekonomiska, att vara de viktigaste orsaksfak-

torerna bakom opinionsutvecklingen bland väljarna. Så va; fallet

när kärnkraftsfrågan politiserades under 1970-talet och så kommer

det med all sannolikhet att bli om det bränner till i slutför-

var ingsf rågan under 1990-talet.*°

Resultaten i tabell 13 visar i vilken utsträckning som slutfor-

var ingsåsi kterna är kopplade till väljarnas karnkraftsåsikter,

part i sympatier och subjektiva vänster-högeråsikter.

4* För en analys av väljarnas kärnkraftskunskaper vid tiden
för folkomröstningen se Holmberg-Asp (1984) s. 303 ff. En indika-
tion på att kunskapsnivån ar lägre idag an vid folkomröstningen
ar att färre människor kan namnge minst tre karnkraftverksorter
nu an 1980. I PSU's majstudie 1987 (telefon) kunde Al procent
mamnge minst 3 karnkraftsorter. I folkomrostningsstudien 1980
(besoksintervjuer i mars) kunde 52 procent ange minst 3 kärnkrafts-
orter .

so For en diskussion om opinionsutvecklingen, och vilka
faktorer som styrde den nar kärnkraften par tipoli t iserades i
Sverige, se Holmberg, Westerståhl och Branzén (1977) s. 80 ff och
Holmberg (1978) .
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Tabell 13 Slutforvarinqsåsikt efter kärnkraftsåsikt, partisyrnpati och subjektiv

vänster-höqeråsikt

ärnkraftsåsikt
avveckla omedelbart
avveckla snabbare
avveckla till år 2010
avveckla långsammare
använd, avveckla inte

artisympati
vpk
s
c
fp
m
kds
mp

;ubjektiv vänster-högerposition
klart till vänster
något till vänster
varken vänster eller höger
något till höger
klart till höger

samtliga

(procent.)

slutför varingsåsikt

definitiv slutförvaring med
slutförvaring kontrollmöjligheter

52
44
38
39
37

36
44
45
36
34
38
31

43
42
43
35
37

40

30
39
47
51
50

40
39
35
49
51
25
50

41
41
42
50
47
42

Commentar: Resultaten kommer från PSU-mätninqen i november 1987.

ingen åsikt,
vet inte

18
17
15
10
13

24
17
20
15
15
37
19

16
17
15
15
16

18

summa
procent

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100

opinions-
balans

+22
+ 5
-9

-12
-13

-4
+ 5

+10
-13
-17
+ 13
-19

+2
+ 1
+ 1
-15
-10

-2

Inget av sambanden ar ännu så länge speciellt starkt. Den klaraste

kopplingen finns mellan väljarnas avvecklings- och slutforvarings-

åsikter. Bland människor som vill snabbavveckla kärnkraften finns

en viss opinionsövervikt för att vilja ha en definitiv slutforva-

ringsmetod medan det bland människor som vill avveckla kärnkraften

till år 2010 eller senare eller inte alls finns en övervikt for

åsikten att slutförvaringen bör ske med övervakningsmojligheter.

Sambandet skall emellertid inte överdrivas. Korrelationen (r) ar

endast +.11. Slutförvaringsattityderna är inte särskilt starkt

strukturerade av kärnkraftsåsikterna. Det ar kanske för mycket

att tala om slutförvaringsåsikterna som en separat att ityddimension

skild från kärnkraftsdimensionen, men de lever ett hoest själv-

ständigt liv.'1

S1 Slutförvaringsåsikternas självständighet från avveck-
lingsattityderna visas också nar det galler sambanden med de
tidigare diskuterade riskbedömningarna (se figur 2). Avvecklings-
attityderna struktureras mycket klart av de olika riskbedömningarna
(genomsnittliga korrelationer .51) medan sambanden mellan slutfor-
var ingsåsi kterna och riskbedömningarna ar lägre (genomsnittliga
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Självständigheten galler också forhållandet till vanster-hoeer-

dimensionen. Sambanden mellan väljarnas slutförvarinesåsikter och

ideologiska vanster-högerpositioner ar an svagare an kärnkraft-

sambanden. Men det monster som finns följer vänster-hogerur>pdel-

ningen. Bland människor med vänsteråsikter överväger den defini-

tiva slutförvaringsmetoden medan slut förvar ingen med övervaknings-

möjligheter har mest stod bland människor med högeråsikter.'2

Att åsikterna om slutförvaringsmetoden inte går hand i hand med

kärnkraftsåsikterna eller vänster-högerå3ikterna demonstreras

mycket tydligt när vi ser på sambandet mellan slutförvaringsåsik-

terna och väljarnas partisympatier. En mycket udda kombination av

partivaljare är mest positiva till en slutförvaring med övervak-

ningsmoj1igheter. Stödet för en förvaringslösning enligt titt-

hålsalternativet är starkast bland väljare som sympatiserar med

mp, m, fp och vpk medan bland anhängare till s, c och kds den

definitiva slutförvaringsmetoden övervaeer.

korrelationen .12) Även sambandet mellan riskbedömningen att "vi
i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens avfall på
ett säkert satt" och slutförvarinesåsikterna är relativt lået
(-.08).Monstret i sambandet visar att människor som ser stora
risker med slutförvaringen tenderar att välja den definitiva
förvaringslösningen. Bland människor som uppfattar slutforvarines-
riskerna soir. små överväger åsikten att slutf örvar ingen bör ske
med kontrollmöjligheter, se nedanstående tabell byggd på data
från PSU-matningen i november 1987.

bedömning av risken att vi i slutförvaringsåsikt
Sverige inte kan hantera och slut-
förvara kärnkraftens avfall på ett definitiv slutförvaring med ingen åsikt/ summa antal
säkert sätt slutförvaring kontrollmöjligheter vet inte procent personer

stor risk (8 - 10)

mittemellan risk (4 - 7)

liten risk ( 1 - 3 )

43

40

37

39

46

52

18

14

11

100

100

100

757

743

614

samtliga 40 42 18 100 2432

52 Sambandet ar mycket svagt. Väljarnas subjektiva vanster-
högeråsikter förklarar endast 1 procent av variansen i slutfor-
var ingsås i kterna (PSU, november 1987).



Det förtjänar dock att understrykas att åsiktsskillnaderna mellan

de olika partiernas väljargrupper ar förhållandevis små. Parti-

sympatierna förklarar inte mer an 2 procent av variansen i väljar-

nas slutförvaringsåsikter. Något annat ar knappast heller att

vänta med tanke på att slutförvaringsfrågan ännu inte blivit en

politisk stridsfråga.'3

I den mån man kan tala om kärnkraftsåsikter och part i sympatier

som orsaksfaktorer bakom människors slutförvaringsåsikter så

spelar de dock en roll oberoende av varandra. Det finns en parti-

effekt som är oberoende av kärnkraftseffekten. Anhängare av

socialdemokraterna och centerpartiet tenderar t ex, oavsett vad

de anser i kärnkraftsfrågan, att vara mer positiva till en defini-

tiv slutförvaringsmetod, än anhängare av moderaterna, miljöpartiet

eller vänsterpartiet kommunisterna. Bland väljarna existerar m a

0 redan idag ett embryo till en mycket ovanlig partikonstellation

1 slutförvaringsfrågan.

'3 Som en jämförelse kan nämnas att partisympatierna förklarar
13 procent av variansen i väljarnas karnkraftsåsikter. Resultaten
kommer från PSU-matningen i november 1987.
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