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Bakgrund och genomförande
Bakgrund
Analysgruppen, sedan januari 2015 en del av
Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB, har
under lång tid följt den svenska opinionen angående
kärnkraft. Denna rapport visar på vad den svenska
allmänheten tycker Sverige borde göra med sin
kärnkraft.
Genomförande
Undersökningen har genomförts med hjälp av
webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade
Sverigepanel. Totalt har 1 055 intervjuer med den
svenska allmänheten genomförts under perioden 10
– 15 november 2017, deltagarfrekvens 59%.

Viss jämförelse görs mot föregående års
undersökning vars genomförande var identiskt med
årets undersökningen och under samma tid som i år.
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Var fjärde har sett eller hört något om
kärnkraft under den senaste tiden
Fråga: Har du sett eller hört något om kärnkraft under den senaste tiden?
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•

Likt förra årets mätning har
ungefär var fjärde sett eller
hört något om kärnkraft den
senaste tiden.

•

Männen har i högre grad sett
eller hört något precis som vid
tidigare mätningar (31% jmf
kvinnor 19%).

•

De som sympatiserar med
Vänsterpartiet har i något
högre grad har sett eller hört
något om kärnkraft under den
senaste tiden (36%).
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De som hört något om kärnkraft har oftast
hört om slutförvaringen av kärnbränsle
Fråga: Vad har du sett eller hört om kärnkraft?
ÖPPEN FRÅGA SOM KODATS

Slutförvaring av kärnbränsle
Politisk debatt om kärnkraften
Diskussion om kärnkraftens vara eller icke vara
Utbyggnad/Ersättning av reaktorer/Upprustning
Kärnkraften i Finland
Stänga ner reaktor
Ny anläggning i England
Amerikansk politik/Donald Trump
Alternativ till kärnkraft
Stopp/reparation/problem med reaktor/Gamla…
Teknikutveckling
Höjda avgifter för kärnkraftsbolag, skatter, ej…
Nedrustning i Tyskland
Säkerheten/Intrång
Japan, tillbakablick
Tjernobyl, dokumentär
Fortsatt behov av kärnkraft
Elpriset
Driften av de svenska reaktorerna, vilka är…
Allmänt, i media/tv
Övrigt
Vet ej
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BAS: Sett eller hört något – angett svar (n=223)
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 Precis som för ett år
sedan ser vi återigen mer
spridning bland svaren än
tidigare. Det som varit
mest utstickande är
fortsatt debatten kring
slutförvaring när det gäller
kärnkraftsfrågan.
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 Framförallt män har
noterat om det nämnts
något om utbyggnad,
upprustning, ersättning av
reaktorer (9% mot 1%).
Medan kvinnor istället
oftare uppmärksammat
om något nämnts i
samband med
amerikansk politik (8%).
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Högre andel blir i år mer negativt inställda
till kärnkraft av det de hört, jämfört med i fjol
Fråga: Har det du sett eller hört gjort dig mer positiv eller mer negativ till kärnkraft?

Mycket mer positiv



Fortsatt ser vi att
merparten inte förändrar
sina åsikter kring
kärnkraften efter vad de
på sistone sett eller hört.
Vi ser dock i denna
mätning en högre andel
som blir mer negativa
jmf föregående mätning.



Kvinnor svarar oftare än
männen att de blir mer
negativa (19% mot 9%).
Vi ser bland männen att
fler blir positiva än
negativa (12% mer
positiva).
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