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Bakgrund och genomförande

Bakgrund
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, bildades 1972 av de svenska kärnkraftsföretagen. Analysgruppen
inom KSU har under lång tid följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Denna rapport visar på vad
den svenska allmänheten sett eller hört om kärnkraft den senaste tiden samt hur de påverkats på grund av
detta.

Genomförande
Undersökningen har genomförts med hjälp av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade
Sverigepanel. Totalt har 1 006 intervjuer med den svenska allmänheten genomförts under perioden 8 – 13
maj 2014.
Viss jämförelse görs mot tidigare mätning som genomförs under maj samt oktober varje år.
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Nästan varannan person har sett eller hört något om
kärnkraft under den senaste tiden
Fråga: Har du sett eller hört något om kärnkraft under den senaste tiden?

100%

 Något färre än hälften har sett
eller hört något om kärnkraft
senaste tiden, det är en något
lägre andel än för 6 månader
sedan (52% då) men i nivå med
vad det var för ett år sedan.
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60%

54%
46%

hört något (52% jmf kvinnor 41%).
Den äldsta målgruppen,
åldersgruppen 60- år har i högre
utsträckning sett eller hört något
om kärnkraft under den senaste
tiden (56%).
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 Männen har i högre grad sett eller

Nej

BAS: Samtliga (n=1 006)
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Tre av tio har sett eller hört något om kärnkraft
via politisk debatt
Fråga: Vad har du sett eller hört om kärnkraft?

 De senaste årens mätningar har

30%
23%

Politisk debatt om kärnkraften
Allmänt, i media/tv

politiska debatt och Japans
problem legat i toppen. För sex
månader sedan i oktober var
det vanligaste man såg stopp i
kärnkraftverk/reparationer.

12%
Kärnkraften i Finland
6%
Utbyggnad/Ersättning av…
5%
Nedrustning i Tyskland
5%
Japan, fortsatta problem
5%
Stopp/reparation/problem med reaktor
4%
Säkerheten/Intrång
4%
Tjernobyl, dokumentär
3%
Vattenfalls nya VD
3%
Svenskar alltmer negativa, ny mätning
3%
Alternativ till kärnkraft
2%
Slutförvaring av kärnbränsle
2%
Driften av de svenska reaktorerna, vilka… 1%
Övrigt
11%
Vet ej
2%
Diskussion om kärnkraftens vara eller…

0%

20%

 Vi ser få skillnader beroende på
kön och/eller ålder.

 Under alternativet Övrigt ser vi
svar som bl.a. handlar om egna
erfarenheter (arbete, känner
någon etc.) eller ospecificerat
om kärnkraft eller mer osäkra
svar.
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BAS: Sett eller hört något (n=465)
4

100%

Var femte har blivit mer negativt inställda till
kärnkraft av det de sett eller hört
Fråga: Har det du sett eller hört gjort dig mer positiv eller mer negativ till kärnkraft?

 Kvinnor påverkas mer negativt

Mycket mer
positiv

av det de sett eller hört än
männen. 25% av kvinnorna
säger sig ha påverkats negativt,
för männen är det 17% som
påverkats negativt. Män svarar
även oftare än kvinnor att de
påverkats positivt (22%).
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Något mer positiv

9%

Varken mer positiv
eller negativ

61%

Något mer negativ

13%
21%

Mycket mer
negativ
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Vet ej
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