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Den finansiella krisen rullade in som en tsunami över Sverige 
hösten 2008. Den kom utifrån och den kom snabbt. Den tidigare 
högkonjunkturen sköljdes bort och ersattes av en begynnande 
ekonomisk nedgång. Det blev mörkare. Det blev Svensk höst. 
Frågan är hur allt detta påverkade svenska folket?

Boken Svensk höst ger några av svaren. Till exempel när det gäl-
ler förtroendet för ett tjugotal samhällsinstitutioner, graden av 
oro för olika företeelser, bedömningar av den egna och Sveriges 
ekonomiska framtid, synen på globaliseringen och använd ningen 
av ny medieteknologi.

Men Svensk höst handlar inte bara om den ekonomiska krisen. 
I boken studeras också kärnkraftsopinionen, partiledarnas po-
pularitet, Piratpartiets stöd, synen på dödshjälp, exponering för 
olika medier, internetanvändning, olika livsstilar, inköpsvanor 
och mycket, mycket mer.   

Boken bygger på resultat från SOM-institutets årliga fråge-
under sökningar som inleddes redan i mitten av 1980-talet. 
Tyngdpunkten ligger dock på studier av dagens opinionsläge. 

Svensk höst rymmer trettiofyra kapitel skrivna av några av 
Sveriges ledande opinions- och medieforskare.
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HÖGRADIOAKTIVT ÄMNE

Per Hedberg

Kärnkraftsfrågan politiserades i Sverige i början av 1970-talet. Tidigare var de 
politiska partierna helt eniga om att Sverige skulle satsa på kärnenergitekno-

logi. Under tidigt sjuttiotal började emellertid enskilda politiker inom Centerpartiet 
att ifrågasätta kärnkraften med hänvisning till att säkerheten kring hanteringen och 
omhändertagandet av det högaktiva kärnavfallet inte var löst. gunilla André tog 
upp frågan redan vid partistämman 1970, birgitta Hambraéus från samma parti 
tog upp frågan i riksdagen för första gången 1972 och Torbjörn Fälldin var även 
han orolig för hanteringen och förvaringen av kärnavfallet i sitt första uttalande i 
kärnkraftsfrågan 1973. Centerpartiet sjösatte en politik mot en utbyggnad av kärn-
kraften och fick stöd av Vänsterpartiet. För dessa partier var farorna med kärnavfal-
let alltför stora för att Sverige skulle gå vidare i sin satsning på kärnkraft. 

Kärnkraftsfrågan och inte minst frågan om kärnavfallet har historiskt sett varit en 
av de mest betydelsefyllda enskilda sakfrågorna i svensk politik. de borgerliga par-
tierna vann riksdagsvalet 1976 delvis på grund av kärnkraftsfrågan. Partierna var 
dock djupt oeniga i frågan om kärnkraften, vilket riskerade bildandet av en borger-
lig regering. För att Centerpartiet skulle medverka i regeringen stiftades den s k 
Villkorslagen. Återigen var det kärnavfallet som stod i centrum. Lagens två villkor 
för att få starta nya kärnkraftverk handlade dels om upparbetningsavtal för svenskt 
kärnavfall, dels om att visa på hur och var en säker förvaring kunde garanteras. Spän-
ningarna blev emellertid för stora och den borgerliga regeringen sprack två år se-
nare. 

rapports första nyhetsinslag den 28 mars 1979 handlade om att Villkorslagen 
kunde anses uppfylld. SKI förklarade att det fanns lämplig berggrund i Sverige för 
förvaring av det högaktiva kärnavfallet. I samma nyhetssändning rapporterades om 
att radioaktiv ånga läckt ut från ett kärnkraftverk i Harrisburg, USA. Olyckan vid 
reaktorn på Three Mile Island var ett faktum. I Sverige kom olyckan att leda till en 
folkomröstning om kärnkraften i mars 1980. en del av uppmärksamheten kring 
avfallsfrågorna ersattes av andra aspekter i den komplexa frågan om kärnkraftens 
vara eller icke vara. Men i kärnkraftsfrågans initiering på den svenska politiska 
arenan var frågorna och riskbedömningarna när det gällde kärnavfallsproblematiken 
centrala i debatten (Leijonhuvud  1979, Vedung 1979, Holmberg och Asp 1984, 
Hedberg 1991). 

Liksom kärnkraftsfrågan i sin helhet har frågan om hantering och slutförvaring 
av kärnavfallet spelat en mer undanskymd roll på den politiska agendan efter folk-
omröstningen 1980. Frågorna kring det högaktiva avfallet har troligen varit mer 
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livaktig på lokal nivå än på riksplanet, och då framförallt i kommuner där det dis-
kuterats en etablering av ett slutförvar. 

Hur skall då det svenska kärnavfallet tas om hand? I sammanhanget görs en dis-
tinktion mellan låg-/medelaktivt avfall och högaktivt avfall. det låg- och medelak-
tiva avfallet förvaras redan idag i ett förvar i Forsmark. När det gäller det högaktiva 
kärnavfallet finns ännu ingen utsedd plats för slutförvaring. Tillsvidare förvaras det 
i ett mellanlager i Oskarshamn (CLAb). det högaktiva kärnavfallet kommer att 
slutförvaras i den svenska bergrunden. Förslaget till bergrundsförvaring presente-
rades redan i utredningen Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (SOU 1976:30) 
i mitten av 1970-talet. Idag går metoden under namnet KbS-3 (Kärnbränslesäker-
het). Metoden avser att med hjälp av flera barriärer skydda den yttre omgivningen 
från radioaktiv strålning. de tre barriärerna utgörs av koppar, lera och urberg. 
Kärnavfallet innesluts i en kopparkapsel med en inre behållare av gjutjärn som 
placeras i hålrum i tunnlar på 500 meters djup i berggrunden. Tomrummet mellan 
kapseln och berget fylls med bentonitlera. Tunnlarna fylls igen och försluts. När 
den sista tunneln har förslutits är står slutförvaret färdigt (SKb 2009).

I och med de borgerliga partiernas energiuppgörelse i februari 2009 öppnas 
möjligheter för att bygga tio nya kärnkraftverk i Sverige. Skulle så bli fallet innebär 
det också en större produktion av högaktivt radioaktivt kärnavfall än vad man ti-
digare planerat för. det innebär också nya förutsättnigar när det gäller planeringen 
av ett svenskt slutförvar, åtminstone i den meningen att det i framtiden kan 
handla om betydligt större volymer av högaktivt avfall som skall förvaras än man 
tidigare planerat för i förstudier och platsstudier av tänkta lokaliseringsorter. det 
innebär också nya förutsättningar när det gäller tidsperspektivet i den meningen 
att arbetet med deponering av avfallet i slutförvaret kommer sträcka sig längre in i 
framtiden än vad som tidigare var planerat. beslutet om i vilken kommun – Öst-
hammar eller Oskarshamn – som slutförvaret kommer att byggas beslutas under 
2009 och enligt SKb:s planer skall det stå färdigt 2020.

Åsiktsbildningen i kärnkraftsfrågan är komplex och innehåller många kompo-
nenter. I ställningstaganden för eller emot kärnkraften vägs t ex ekonomiska, sys-
selsättningsmässiga, miljömässiga och säkerhetsmässiga mot varandra. I SOM-
undersökningarna kan vi följa hur svenska folket åsikter i kärnkraftsfrågan föränd-
rats sedan 1986 (se Holmbergs kapitel) och hur svenska folkets riskbedömningar 
förändrats sedan slutet på 1980-talet i frågan om hanteringen och slutförvaringen 
av det högaktiva avfallet och i frågan om risken för en reaktorolycka vid ett svenskt 
kärnkraftverk. resultaten i figur 1 redovisar andelen personer som anser det vara 
en mycket stor risk att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens 
högaktiva avfall på ett säkert sätt och andelen personer som anser det vara en 
mycket stor risk för en olycka i ett svenskt kärnkraftverk. Svarsalternativen för 
riskbedömningarna utgörs av en skala där 1 står för mycket liten risk och 10 står 
för mycket stor risk. Procentandelen i figuren anger dem som svarat värde 9 eller 
10 på denna skala. När det gäller resultaten för åsikter om kärnkraftens vara eller 
icke vara redovisas andelen som vill använda kärnkraften. 
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Figur 1 Åsikt och riskbedömningar i kärnkraftsfrågan 1986 – 2008 (procent)

fråga: ”Vad anser du om följande risker som har diskuterats i samband med kärnkraften? 
Hur stor är risken för: en större olycka med radioaktivt utsläpp i ett kärnkraftverk i Sve-
rige? Att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraften högaktiva avfall på ett 
säkert sätt?”
fråga: ”Vad är din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige?”
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Kommentar: Resultaten i figur 1 redovisar andelen personer som anser det vara en mycket stor 
risk att vi i Sverige inte kan hantera och slutförvara kärnkraftens högaktiva avfall på ett säkert sätt 
och andelen personer som anser det vara en mycket stor risk för en olycka i ett svenskt kärnkraft-
verk. Svarsalternativen för riskbedömningarna utgörs av en skala där 1 står för mycket liten risk 
och 10 står för mycket stor risk. Procentandelen i figuren anger dem som svarat värde 9 eller 10 
på denna skala. Svarsalternativen i frågan om kärnkraftens användning var: ”avveckla kärnkraften 
snarast”, ”avveckla kärnkraften, men använd de kärnkraftsreaktorer vi har tills de har tjänat ut”, 
”använd kärnkraften och förnya efterhand kärnkraftsreaktorerna, men bygg inga fler”, ”använd 
kärnkraften och satsa på fler kärnkraftsreaktorer i framtiden” och ”ingen bestämd åsikt”. Till ”ingen 
bestämd åsikt” har även personer som avstått från att svara förts. Frågeformuleringen år 2000 - 
2004 skiljer sig något åt från formuleringen åren 1996-1999. Svarsalternativet ”avveckla kärnkraf-
ten senast till år 2010” ändrades 2005 till ”avveckla kärnkraften snarast”.  I figuren redovisas an-
delen personer som svarat att vill använda kärnkraften (se Holmbergs kapitel).

resultaten visar att svenska folket anser att riskerna vid hanteringen och förva-
ringen av det högaktiva avfallet är större än riskerna för en olycka vid ett svenskt 
kärnkraftverk. Så har varit fallet vid varje mättillfälle sedan undersökningarnas 
början 1986. Men skillnaderna har med åren minskat högst påtagligt. Skillnaderna 
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var betydligt större under början av perioden (1986 17 procentenheter) än under 
slutet av den (2008 6 procentenheter). 

När det gäller riskbedömningarna i frågan om kärnavfallet var det 2008 betydligt 
färre som bedömde riskerna vara mycket stora än det var i slutet i slutet av 1980-ta-
let. Andelen som anser riskerna vara mycket stora har successivt minskat från 1986 
(35 procent) till 1999 (14 procent). Mellan 1999 och 2008 har andelen varierat 
mellan 8 och 14 procent. I bedömningarna av riskerna för en reaktorolycka i Sve-
rige återfinns de högsta riskbedömningarna i tiden strax efter Tjernobyl-olyckan. 
Andelen som ansåg risken vara stor för en reaktorolycka var 1986 18 procent och 
1987 13 procent. Åren mellan 1988 och 1996 varierar siffrorna mellan 7 och 10 
procent. därefter sjunker andelen som bedömt risken vara mycket stor för en re-
aktorolycka till mellan 4 och 8 procent. 

ett tidigt argument i motståndet mot kärnkraften var att ansvaret för avfallshan-
teringen inte kunde lämnas över på framtida generationer – våra barn och barnbarn. 
ett syfte med KbS-3 metoden för slutförvaring är att när allt avfall deponerats skall 
lagret kunna förslutas för att på så vis just undvika att ansvaret för avfallshante-
ringen läggs över på kommande generationer. debatt har givetvis förekommit om 
metoden är säker eller inte, men också om förvaringen skall vara definitiv eller mer 
åtkomlig, t ex för att i framtiden ha beredskap nya tekniska lösningar av problema-
tiken eller för att kunna utnyttja energiinnehållet i kärnavfallet. I SOM-undersök-
ningarna ställdes 1987 en fråga om förvaringen skulle vara definitiv eller åtkomlig, 
d v s om det högaktiva avfallet skall förvaras så att det inte går att komma åt i fram-
tiden eller om det skall förvaras så att det kan kommas åt i framtiden. Sedan dess 
har frågan ställt vid ytterligare nio tillfällen, senast i SOM-undersökningen 2008. 
I figur 2 redovisas andelen som är för en definitiv respektive en åtkomlig förvaring

Frågan om en definitiv eller åtkomlig förvaring av det högaktiva avfallet är en 
fråga som svenska folket har svårt att ta ställning till. Ungefär en tredjedel har vid 
samtliga mättillfällen svarat att det inte har någon uppfattning i frågan. I den se-
naste mätningen 2008 var siffran 33 procent. resultaten från 1987 – 2008 visar 
inte på några tydliga trender. Vi kan dock konstatera att stödet för en definitiv 
förvaring var som störst de två åren strax efter Tjernobylolyckan, 41 respektive 39 
procent. Vid de två senaste mättillfällena, 2006 och 2008, är det fler som föresprå-
kar en åtkomlig förvaring än en definitiv. 

Svarsfördelningen påminner om en slumpfördelning. Om så är fallet borde vi 
finna en liknande svarsfördelning inom alla sociala och politiska grupper. Frågan är 
om så är fallet. I tabell 1 redovisas andelen svarspersoner som är för en definitiv 
förvaring av kärnavfallet i olika sociala samhällsgrupper vid de tio mättillfällena 
1987 – 2008.
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Figur 2 Svenska folket åsikter om åtkomlig eller definitiv slutförvaring av 
kärnkraftens högaktiva avfall (procent)

fråga: ”det  finns olika åsikter om hur vi i Sverige skall slutförvara det högaktiva avfal-
let från kärnkraften, dvs det mest farliga avfallet. en del anser att det högaktiva avfallet 
en gång för alla ska 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?” 
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Kommentar: Resultaten omfattar enbart svarspersoner som kryssat för något svarsalternativ. 
Andelen personer som inte besvarat frågan varierar mellan 3 – 6 procent under åren.

resultaten visar att det inte är en slumpfördelning vi har att göra med. Åsikterna 
om en definitiv förvaring av kärnavfallet struktureras väl av bakomliggande sociala 
faktorer. Huvudresultaten i tabell 1 är att kvinnor, personer över 60 år, lågutbil-
dade och människor boende i glesbyggd och mindre tätorter föredrar en definitiv 
förvaring i högre än utsträckning än män, personer under 30 år, högutbildade och 
människor boende i storstäder. resultaten visar även på klasskillnader. Personer 
boende i arbetarhem liksom LO-anslutna anser i högre utsträckning än personer 
boende i högre tjänstemannahem och SACO-anslutna att det högaktiva kärnavfal-
let skall förvaras på ett sådant sätt att det inte går att komma åt i framtiden. 
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Tabell 1 Andel som anser att det högaktiva kärnbränslet bör slutförvaras så 
att det inte  går att komma åt i framtiden efter social grupptillhörighet 
1987 – 2008 (procent)

 1987 1988 1990 1992 1995 1998 2001 2004 2006 2008

kön          
  man 34 32 28 28 30 23 26 31 27 25
  kvinna 48 44 34 40 39 33 32 39 35 35
ålder          
  15-30 35 36 26 29 33 25 23 27 26 22
  31-60 41 38 31 33 34 28 27 34 30 28
  61-85 50 46 38 42 39 33 37 41 38 38
utbildning          
  grundnivå/obl. nivå -- 50 39 40 43 37 40 43 38 38
  mellannivå -- 37 31 33 35 28 28 36 32 30
  universitet/högskola -- 25 20 26 24 21 21 26 26 25
bostadsort          
  ren landsbygd 43 44 36 34 35 28 32 38 34 39
  mindre tätort 44 40 31 37 37 34 32 40 31 31
  stad, större tätort 39 37 29 31 32 27 27 30 32 29
  de tre storstäderna 33 30 30 34 33 24 26 36 27 25
familjeklass          
  arbetarhem 47 47 38 38 38 34 35 39 34 35
  jordbrukarhem 28 38 37 40 41 19 39 43 24 33
  tjänstemannahem 40 33 25 30 31 25 24 34 32 27
  högre tjänstemannahem 27 23 18 27 27 19 20 23 27 19
  företagarhem 34 33 30 36 36 21 22 28 31 35
fackförening          
  LO 47 44 34 36 37 34 37 40 34 31
  TCO 39 32 27 28 35 29 21 32 32 29
  SACO 28 36 22 27 33 16 16 29 20 17
samtliga 41 39 31 34 35 28 29 35 32 30

Kommentar: Personer som inte besvarat frågan ingår ej i procentbasen.

När det gäller de politiska bakgrundsfaktorerna är sambanden svaga (se tabell 2). 
Varken partisympati, vänster-högerplacering eller grön-grå ideologi strukturerar 
åsikterna i frågan om en definitiv förvaring av det högaktiva avfallet. resultaten 
åren omedelbart efter Tjernobylolyckan skiljer sig dock något åt från övriga. då var 
Socialdemokratiska och Centerpartistiska sympatisörer mer för en definitiv förvaring 
jämfört med övriga partisympatisörer, liksom personer som placerade sig klart till 
vänster i större utsträckning föredrog en definitiv förvaring jämfört med övriga. När 
det gäller den grön-grå dimensionen kan man skönja ett svagt samband vid mät-
tillfällena från 1990. Personer som placerar sig åt det gråa hållet är något mindre 
entusiastiska till en definitiv förvaring jämfört med personer som placerar sig åt det 
gröna hållet. resultaten från SOM-undersökningen 2008 visar att det starkaste 
stödet för en definitiv förvaring återfinns bland Socialdemokraternas, Sverigedemo-
kraternas och Centerpartiets sympatisörer. Svagast är stödet bland Miljöpartiets och 
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Kd:s sympatisörer. Placering på vänster-högerskalan saknade betydelse för åsikter 
om en definitiv förvaring. 

Tabell  2 Andel som anser att det använda kärnbränslet bör slutförvaras så att 
det inte går att komma åt i framtiden efter politisk grupptillhörighet 
1987 –  2008 (procent)

 1987 1988 1990 1992 1995 1998 2001 2004 2006 2008

partisympati
  V 34 32 42 34 38 26 29 44 38 29
  S 48 44 36 36 35 30 28 36 35 34
  MP 37 35 40 17 32 30 29 33 36 20
  C 50 43 31 43 31 26 31 41 27 33
  FP 37 29 27 32 34 20 30 24 23 21
  KD 36 35 29 36 40 32 36 41 31 20
  M 31 34 27 30 33 24 26 31 27 27
  NYD -- -- -- 31 -- -- -- -- -- --
  SD -- -- -- -- -- -- -- -- -- 34
  Övriga 30 40 30 43 26 33 21 31 32 25

vänster-höger dim.
  klart till vänster 48 48 45 43 36 27 26 43 42 32
  något till vänster 45 38 36 34 34 30 27 37 34 32
  varken eller 42 40 31 35 36 32 33 36 32 31
  något till höger 35 32 28 29 31 24 26 28 23 27
  klart till höger 38 36 24 34 41 24 33 36 30 31

grön-grå dimension
  klart gröna hållet -- -- 35 34 37 36 29 37 37 34
  något gröna hållet -- -- 32 35 32 30 31 35 34 31
  varken grön/grå -- -- 32 33 38 27 28 35 30 31
  något gråa hållet -- -- 25 32 34 23 27 36 30 27
  klart åt gråa håller -- -- 25 30 26 21 26 29 23 26

kärnkraftsåsikt
  avveckla kärnkraft 45 41 35 37 38 31 33 42 36 36
  använd kärnkraft 29 33 27 27 33 25 26 33 32 30

samtliga 41 39 31 34 35 28 29 35 32 30

Kommentar: Personer som inte besvarat frågan ingår ej i procentbasen. För frågeformulering se 
tabell 1. Måttet på den gröna dimensionen bygger på en fråga om ett miljövänligt samhälle. Frågan 
är formulerad som ett förslag där svarspersonerna ombeds bedöma om förslaget är mycket bra, 
ganska bra, varken bra eller dåligt, ganska dåligt eller mycket dåligt. Frågeformulering var: ”Satsa 
på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen tillväxt”. Skalan från ”mycket bra 
förslag” till ”mycket dåligt förslag” har i tabellen omtolkats till ytterpunkter på en grön-grå dimen-
sion där ”mycket bra förslag” motsvarar ”klart åt det gröna hållet” och ”mycket dåligt förslag” 
motsvarar ”klart åt det gråa hållet”. När det gäller frågan om kärnkraftsåsikt skiljer sig frågeformu-
leringen år 2000 - 2004 något åt från formuleringen åren 1996-1999. Svarsalternativet ”avveckla 
kärnkraften senast till år 2010” ändrades 2005 till ”avveckla kärnkraften snarast”. 
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Svenska folkets inställning till kärnkraften är kopplade till vad man anser om en 
definitiv eller åtkomlig förvaring av kärnavfallet. Kärnkraftsmotståndare önskar i 
högre utsträckning än kärnkraftsanhängare att det högaktiva kärnavfallet förvaras 
på ett sådant sätt att det inte går att komma åt i framtiden. Skillnaden har varierat 
under åren men var som störst 1987. I den senaste undersökningen 2008 var det 
bland kärnkraftsmotståndarna 36 procent som ville att förvaringen skulle vara 
definitiv och 31 procent som önskade en åtkomlig förvaring. Motsvarande siffror 
bland kärnkraftsanhängarna var 30 respektive 48 procent. 

Utifrån resultaten från SOM-undersökningen 2008 kan konstateras att KbS-3 
metoden i meningen av deponering, igenfyllnad och sedan förslutning av ett defi-
nitivt slutförvar för högaktivt kärnavfall har ett svagt stöd bland befolkningen. I 
själva verket är det fler som vill se en åtkomlig förvaring än en definitiv förvaring. 
Inte i någon social, socio-ekonomisk eller politisk samhällsgrupp finner vi en ma-
joritet för en definitiv förvaring. 

Sedan tiden före och under folkomröstningen har det varit förhållandevis tyst 
kring problematiken kring kärnavfallsfrågor. det är möjligt att regeringens beslut 
att öppna möjligheter för att bygga ytterligare tio kärnkraftverk också öppnar dör-
rar för en ny debatt om kärnavfallshanteringen, eftersom beslutet kan innebära en 
ökad volym högaktivt kärnavfall och att arbetet med deponeringen kan komma att 
ta längre tid än tidigare planerat.  
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