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Acceptansen för dagens svenska kärnkraft är fortsatt hög

Nästan sju av tio svenskar anser att vi ska fortsätta att använda de kärnreaktorer som finns idag. Det är 
bara en femtedel som vill avveckla genom politiska beslut, samma nivå som före Fukushima. Andelen 
osäkra ökar något.

Det visar en en nationell opinionsundersökning som genomförts av Novus i maj 2015 på uppdrag av 
Analysgruppen, som samverkar med Svensk Energi. Undersökningen har genomförts med liknande 
frågeställningar sedan 2007. Drygt tusen personer i den svenska allmänheten besvarade frågorna i denna 
webbaserade undersökning.

Undersökningen visar att män är fortsatt mer positiva till kärnkraft än kvinnor samt att äldre personer är något 
mer positiva än yngre. Samma tendens har funnits under lång tid. 19% av de svarande ville i maj 2015 avveckla 
kärnkraften genom politiska beslut, vilket är samma nivå som före olyckan i Fukushima. 34% vill vid behov 
ersätta befintliga svenska kärnkraftsreaktorer med nya och en lika stor andel vill använda dagens reaktorer 
livstiden ut. Acceptansen för den kärnkraft vi har idag är alltså fortsatt hög.

På en direkt för/emot-fråga om att vid behov riva gamla reaktorer och ersätta dem med nya på samma plats är 
det tre av tio som är emot detta. ”Detta har varit konstant så länge som frågan har ställts, förutom direkt efter 
Fukushima då andelen som är emot ökade till 37%”, säger Viktor Wemminger på Novus.

Var tredje svensk blir ibland orolig vid tanken på kärnkraft, vilket är samma andel som i den förra 
undersökningen (oktober 2014), av dessa känner fyra av tio en djup oro. Man oroar sig främst för effekterna av 
en potentiell olycka, följt av frågor kring avfallshantering och slutförvar. Endast 2% är oroliga för åldrande 
kärnkraftverk. Störst osäkerhet råder när det gäller kärnkraft i Ryssland jämfört med Sverige och övriga världen. 
Kärnkraftverk anses fortsatt som säkrast i Sverige, bara 7% anser dem vara osäkra.

Drygt sex av tio av de intervjuade säger sig ha hört eller sett något om kärnkraft den senaste tiden. Av dem har 
var femte blivit mer positivt inställd till kärnkraft jämfört med tidigare medan 65% inte påverkats alls i sin 
uppfattning. Intervjuerna genomfördes veckan efter nyheten om förtida stängning av två reaktorer i Ringhals.

”Vår undersökning pekar på relativt små förändringar i den allmänna opinionen”, säger Mattias Lantz, ordförande 
för Analysgruppen som beställt undersökningen. ”Sammantaget har andelen negativt inställda återgått till 
samma nivåer som före olyckan i Fukushima, men mer tydligt är att andelen osäkra ökar i nästan samtliga 
frågor.”

Analysgruppen har sedan 1997 följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Denna rapport visar på vad den 
svenska allmänheten sett eller hört om kärnkraft den senaste tiden samt hur deras inställning påverkats på 
grund av detta. Undersökningen har genomförts med hjälp av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade 
Sverigepanel. Totalt har 1142 intervjuer genomförts under perioden 7–12 maj 2015, deltagarfrekvensen var 57%.

Analysgruppen är sedan januari 2015 knuten till Svensk Energi, som är elbranschens samlade röst. 
Analysgruppen tillhörde tidigare Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, som ägs av de svenska 
kärnkraftsföretagen.
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