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ABSTRACT 
Forsén, E., Rustas, L. 2019. Studenters attityder till kärnkraft. En kvantitativ undersökning            
om skillnader i attityder till kärnkraft i förhållande till campustillhörighet, kön samt politisk             
ställning.Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.  
 
Ju mer elektrifierad världen blir desto viktigare blir det att de rådande tillvägagångssätten som              
producerar el inte släpper ut mer farliga utsläpp än vad som är nödvändigt i hopp om att                 
minska den globala uppvärmningen. IPCC hävdar att el producerad från kärnkraft är            
nödvändigt i framtiden om vi ska nå globala klimatmål. Kärnkraft är ett kontroversiellt ämne              
med många delade åsikter. Det blir då viktigt att undersöka hur dessa åsikter bildas och vad                
för underliggande faktorer som kan resultera i skillnader i attityder till kärnkraft. Därför har              
denna studie utförts för att undersöka om det finns skillnader mellan utbildningsinriktning,            
kön och politisk tillhörighet i hänsyn till attityder gentemot kärnkraft. Detta har gjorts genom              
en enkätundersökning där resultaten sedan har statistiskt säkerställts i enlighet med           
Wilcoxon’s rangsummetest. Det visar sig att inom alla tre faktorer så finns det skillnader i               
attityder till kärnkraft med en säkerhet över 95%. Några av de tydligaste gruppskillnaderna             
som påvisats är följande. Om individen studerar någonting mer tekniskt finns ett mer positivt              
förhållningssätt till kärnkraften. Om individen är man finns även där positivare attityder kring             
kärnkraften. Om individen placerar sig själv till vänster på den politiska skalan visar denna              
studie att individen har starka negativa attityder till kärnkraften. 

  
Nyckelord: Kärnkraft, Wilcoxon’s rangsummetest, Attityder, Enkätundersökning, NIMBY 
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1 Inledning 
Jordens klimat håller på att förändras, främst på grund av förbränning av fossila bränslen              
vilket resulterar i utsläpp av skadliga växthusgaser. Processen att försöka byta ut fossila             
bränslen har påbörjats men utvecklingen är långsam och det finns delade åsikter om vilken              
väg som ska tas. En av dessa diskussioner handlar om huruvida fossila bränslen ska bytas ut                
mot kärnkraft eller mot förnybara energikällor, eftersom båda producerar betydligt mindre           
skadliga växthusgaser. Men det finns många starka åsikter angående kärnkraft som kan            
komma att påverka debatten, och att förstå vart dessa åsikter kommer ifrån kan öka              
förståelsen för olika gruppers synsätt.  
 
Kärnkraft är ett väldigt diskutabelt och kontroversiellt ämne. Fukushima-olyckan skedde          
nyligen och många födda på 60-, 70-talet minns nog Chernobyl-katastrofen. Att samma sorts             
energi som har varit delaktig i att orsaka dessa katastrofer sedan skall användas till att               
producera el i Sverige skulle kunna uppfattas av befolkningen som negativt. I och med              
riksdagsvalet 2018 har denna fråga delvis fått nytt liv där det diskuterats flitigt om kärnkraften               
bör byggas ut, bevaras som den är, eller nedmonteras. FN:s klimatpanel IPCC (2018) hävdar              
att kärnkraften kommer att vara nödvändig globalt för att kunna nå de mål som satts upp i                 
Parisavtalet. Kärnkraften kommer således vara en viktig del av elbalansen även i framtiden.             
Kärnkraft står idag för cirka 40% (Energimyndigheten, Statistiska centralbyrån, 2017) av den            
el som produceras i Sverige, den står således för en stor del, något som inte lätt kan bortses                  
från. De som är negativa till kärnkraften framhåller då ofta Fukushima och Chernobyl samt              
restavfallet som stora anledningar till att de bör nedmonteras (Nuclear Energy Agency,            
Organisation for economic co-operation and development, 2010). De som istället vill bevara            
och kanske till och med utveckla kärnkraften framhåller istället att det skulle bli svårt att nå                
de rådande miljömålen utan användningen av kärnkraft eftersom kärnkraft emitterar väldigt           
låga halter av koldioxid (IPCC, 2018). 
 
Att det finns flera variabler som påverkar hur enskilda personer eller grupper tycker och              
tänker angående kärnkraft är högst rimligt, och dessa kan vara viktiga att studera för att få en                 
djupare insikt för hur människor bildar sina uppfattningar och attityder. Tre av dessa             
parametrar som potentiellt skulle kunna influera åsikter gentemot kärnkraft är val av            
utbildning, både i form av själva undervisningen men också det kluster och miljö som olika               
utbildningar skapar, personens kön samt politiska ställning. 
 
Vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet forskas det bland annat inom kärnfysik           
bland flertalet forskare. Utbildningarna på Ångströmslaboratoriet (“Ångström”) är i stor          
utsträckning tekniskt lagda där teknik således spelar en stor roll (Uppsala universitet, u.å.d).             
Engelska parken (“EP”) på Uppsala universitet har istället en inriktning mot humaniora och             
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samhällsvetenskapliga utbildningar (Uppsala universitet, u.å.a). Då kommer frågan huruvida         
utbildningar med olika fokusområden har inflytande på vad studenterna tycker om kärnkraft. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att studera hur attityder kring kärnkraft och kärnkraftens             
roll som energiförsörjare i samhället skiljer sig åt mellan olika campusområden, kön och             
politiskt ställning, samt sambandet mellan dessa och studenternas kunskap inom området.           
Målgruppen för denna studie är studenter inom Uppsala universitet. Denna studie har            
fokuserat på två campusområden, Ångströmlaboratoriet där mer teknisk undervisning bedrivs          
och Engelska parken där en högre grad av humanistiska ämnen ligger i fokus. Genom att               
studera attitydskillnader ämnas att förstå om en skillnad finns mellan olika campus, olika kön              
och studenternas attityder till kärnkraft. Vidare ämnar studien undersöka skillnader mellan           
vänstern, mitten samt högern på det politiska spektrumet.  

1.2 Frågeställning 
● Vad finns det för skillnader mellan campus-tillhörighet, kön och politisk ställning hos            

studenter gällande attityder till kärnkraft? 

1.3 Motivering 
Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för hur val av campus, kön samt politisk                 
ställning kan påverka hur vi tänker kring viktiga samhällsfrågor, och hur de sociala kluster              
som vi befinner oss i påverkar oss medvetet, men också omedvetet. Om skillnader mellan              
olika utbildningar, kön samt politiskt ställning och attityder kring samhällsfrågor skulle vara            
signifikant, fås en förståelse för varför samhällsklimatet är splittrat i dessa frågor, och en              
bättre chans att förebygga dessa klyftor kan uppnås. Vilket kan leda till en ökad förståelse för                
olika synsätt och underlätta för beslutsfattare gällande energifrågor relaterade till kärnkraften.           
Denna studie är ett första steg för att undersöka dessa frågor, men vidare och mer omfattande                
studier måste genomföras för att kunna förstå hela sambandet.  

1.4 Avgränsningar 
I denna studie har flertalet avgränsningar behövts göras för att inte arbetet skall bli              
övermäktigt. Bland annat tas ingen hänsyn till ålder på respondenterna eller hur lång tid de               
varit verksamma vid campuset, detta trots att denna information är med i enkäten. Det har               
även gjorts avgränsningar i den mening att svarsalternativ i enkäten slagits samman för att              
kunna göra statistiska analyser. Ett sådant exempel är fråga ett i sektionen “attityder till              
kärnkraft” i enkäten (se Bilaga 1) där svarsalternativen summerats ihop till att endast             
representera “avveckla kärnkraften”, “vet ej” och “använda kärnkraften”. Till en början var            
målet att ha en jämn könsfördelning vid respektive campus, det insågs dock snabbt att det               
blev väldigt tidskrävande. När respondenter valdes ut valdes de ut efter en fördelning som              
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ansågs rimlig inom den aktuella tidsramen, utan att skapa en alltför stor skillnad mellan              
grupperna. En vidare avgränsning som behövts göras är att en helt jämn politisk fördelning              
inte kunnat uppnås då det var omöjligt att på förhand veta hur individer placerar sig på det                 
politiska spektrumet. Vidare har en avgränsning gjorts i den mening att alla frågor som              
ställdes i enkäten inte behandlats i denna uppsats. Detta på grund av att det skulle bli allt för                  
omfattande att svara och diskutera alla de frågor som ställdes. De frågor som valts att               
presenteras i denna studie är därför de frågor som ansågs hålla högst relevans i relation till                
själva undersökningen. 

1.5 Felkällor 

Några felkällor med denna rapport är bland annat att författarna inte kunnat vara närvarande              
exakt hela tiden när respondenterna svarat på enkäterna. Detta på grund av tidsbrist som              
gjorde att det helt enkelt blev för tidsineffektivt att stå och vänta på att respondenterna skulle                
bli klara. Detta möjliggjorde för respondenterna att diskutera frågorna även fast de ombetts att              
inte göra detta. Vidare finns även möjligheten att författarna någon gång glömt att påminna              
respondenterna om att enkäten varit individuell vilket också kan ha lett till att respondenterna              
tänkt att det varit tillåtet att samarbeta på kunskapsfrågorna, vilket inte var tänkt. Vidare kan               
respondenterna använt sig av otillåtna medel såsom datorer och telefoner för att söka upp den               
korrekta informationen. Ytterligare felkällor är att respondenterna läst fel på frågorna och då             
svarat fel, möjligheten att respondenterna svarat fel med flit finns också men detta går inte att                
påverka. Fortsättningsvis finns möjligheten att olika respondenter definierar frågorna olika          
och svarar således olika även om detta är något som försökts klargöras till största möjliga               
grad. En annan felkälla som existerar är att de individer som valts ut slumpmässigt är en icke                 
idealisk representation av hur verkligheten ser ut. Att respondenterna placerat sig själva på det              
politiska spektrumet ger också en möjlighet att det blir en snedfördelning i hur respondenterna              
definierar det politiska spektrumet. Det kan dels bli en skillnad på ideologi och             
partitillhörighet men det kan även bli en definitionsfråga gällande partitillhörigheten och hur            
respondenterna  placerar partierna på det politiska spektrumet. 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras information kring de olika campusen som undersöks. Denna            
information redovisar bland annat de olika institutionerna som finns på campusen. Detta            
avsnitt behandlar även tidigare studier, samt elproduktionens historia i Sverige. Här kommer            
även Sveriges olika källor för elproduktion att presenteras för att få en förståelse för hur               
Sverige i nuläget valt att producera sin el. Detta har inkluderats för att introducera fördelar               
och nackdelar med de olika källorna för elproduktion samt för att presentera vilka rådande              
alternativ Sverige har i sin elproduktion. 
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2.1 Engelska parken och Ångströmlaboratoriet 
Uppsala universitet är ett av Sveriges största universitet och var det första universitetet som              
skapades i Norden år 1477 (Uppsala universitet, u.å.b). Till en början bestod undervisningen             
främst av filosofi, juridik och teologi (Uppsala universitet, u.å.c) men idag finns det nio              
fakulteter med upp mot 50 olika institutioner (Uppsala universitet u.å.b). År 2017 var det 39               
407 studenter registrerade vid Uppsala universitet varav 23 503 (59.6%) var kvinnor och 15              
904 (40.4%) var män (Sverige statistiska centralbyrå, u.å.). 
 
Engelska parken är ett av Uppsala universitets campus i Uppsala. Många av institutionerna             
som finns på Engelska parken verkar inom teologi, humaniora och samhällsvetenskap           
(Uppsala universitet, u.å.a). I denna studie väljs Engelska parken på grund av de kontrasterna              
som finns jämfört med Ångströmlaboratoriet.  
 
Ångströmlaboratoriet är även det ett av Uppsala universitets campus. På Ångströmlaboratoriet           
finns tekniska institutioner såsom matematik, fysik och astronomi, teknikvetenskaper och          
rymdfysik (Uppsala universitet, u.å.d). Valet av Ångströmlaboratoriet är grundat dels i att            
författarna själva studerar på nämnd plats men även för att platsen innehåller kurser relaterad              
till kärnkraft samt forskning inom området. 
 
Det bör även tilläggas att det ej är platserna som undersöks i denna studie i dess geografiska                 
meningen, de är trots allt inte mer än tre km ifrån varandra. Det är snarare de kluster som                  
påverkar respondenterna på dessa campus i form av de olika utbildningsområdena som            
kommer att undersökas i denna studie.  

2.2 Könsfördelning på campus 
Det finns ingen rådande statistik för hur könsfördelningen specifikt ser ut för Engelska parken              
eller för Ångströmlaboratoriet när denna undersökning genomförs. Dock finns det generell           
statistik för hur könsfördelningen ser ut för olika utbildningsområden i Sverige och för             
fakulteter inom Uppsala universitet. Enligt Universitetets kanslersämbetet (UKÄ) (2016) ser          
könsfördelningen ut som följande.  
 

- Beteendevetenskap, 77% kvinnor och 23% Män.  
- Humaniora och teologi, 62% Kvinnor och 38% Män.  
- Naturvetenskap, 39% Kvinnor och 61% Män.  
- Teknik, 30% Kvinnor och 70% Män.  

 
Det går därför att förutsätta att det kommer vara fler kvinnor som studerar vid Engelska               
parken än vad det finns vid Ångströmlaboratoriet och vice versa.  
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Emellertid finns det statistik från Uppsala universitets mångfaldsrapport (2016) över hur           
fördelningarna ser ut inom såväl tekniska och naturvetenskapliga fakulteten (TekNat) samt           
humaniora och samhällsvetenskapliga fakulteten (HumSam). Inom den tekniska och         
naturvetenskapliga fakulteten där är det 60% män och 40% kvinnor. Vidare råder motsatsen             
inom den humaniora och samhällsvetenskapliga fakulteten, där är 60% kvinnor och 40% är             
män.  

2.3 Tidigare studier 
Denna studie har studerat studenters attityder gentemot kärnkraftverksamhet för att ta reda på             
om det finns en korrelation mellan val av campus, kön, politisk åsikt och attityd. För att förstå                 
hur val av utbildning, kön och politiska åsikter kan påverka studenters åsikter gentemot olika              
samhällsfrågor kan tidigare forskning studeras. 
 
Nuclear Energy Agency tillsammans med Organisation for economic co-operation and          
development (2010) släppte en rapport 2010 angående attityder till kärnkraft, där data i             
rapporten har samlats från 18 olika länder. På frågan huruvida personer var för, emot eller               
neutralt inställd till kärnkraft svarade respondenterna 20% för, 37% emot och 36% hade ingen              
inställning. En fråga ställdes också huruvida fördelarna med kärnkraft övervägde nackdelarna,           
då svarade 33% att de tyckte att detta stämde medans en större andel, 53% tyckte att                
nackdelarna överväger fördelarna. 
 
Semenov med flera (1991) poängterar att kärnkraften kan komma att stå för en stor del av                
energibalansen i framtiden. Något som då kan bli av intresse att undersöka är hur individer ser                
på helhetsbilden i energifrågan. Många är möjligtvis negativa till kärnkraften som sådan men             
vet inte nödvändigtvis vad som skall ersätta en utfasning av denna. Detta kan då hjälpa till att                 
få en djupare förståelse för hur individer tycker och tänker om kärnkraft med avseende på               
utbildning. Utifrån frågor som ekonomi, miljö och säkerhet argumenterar Semenov (1991) att            
kärnkraft kommer att vara nödvändig i den framtida energibalansen, vilket även är något som              
IPCC (2018) instämmer om. 

2.3.1 Campustillhörighet/utbildning 
Tikka, Kuitunen och Tynys (2010) har tillsammans studerat hur utbildningsbakgrund kan           
påverka studenters attityder till miljörelaterade frågor och hur detta relaterar till deras kunskap             
inom området och deras kön. Det som kunde påvisas var att studenter som utbildade sig inom                
biologi var generellt positivt inställda mot miljön. Studenter som istället utbildade sig inom             
tekniska områden var mer negativt inställda, och det fanns en korrelation mellan kunskap             
inom området och en mer positiv attityd till miljön i individuella fall. Det finns således en                
skillnad i hur utbildning påverkar synen på miljörelaterade frågor vilket även inkluderar            
kärnkraft. Vissa av frågorna hade direkt att göra med attityder till kärnkraft där det visade sig                
att de som argumenterade för kärnkraft ofta använde sig av rationella argument baserat på              
ekonomiska eller tekniska faktorer, medan studenter som argumenterade emot kärnkraft ofta           
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använde etiska, moraliska eller känslomässiga argument. Det finns tidigare forskning av           
Kovacs, Eng och Gardelier (2010) som visar att det är en skillnad i synen på kärnkraft när                 
teknikintresse tas hänsyn till. Till exempel nämner författarna till rapporten att om kunskapen             
och informationen om kärnkraft ökar hos en individ ökar generellt sett dennes positiva             
inställning till det.  

2.3.2 Könstillhörighet 
Det har genom flertalet studier påvisats att kön spelar en avgörande roll i huruvida en person                
är positivt eller negativt inställd till kärnkraft. Salomon, Tomaskovic och Risman (1989)            
kallar detta för ett “gender gap” och menar att detta fenomen länge varit känt. Författarna vill                
undersöka varför denna skillnad finns och diskuterar därför olika teorier. En teori är att              
kvinnor inte varit lika insatta och intresserade i teknologi som män varit, vilket har lett till en                 
minskad kunskap inom området som sedan leder till en mer negativ attityd mot kärnkraft.              
Detta antyder att kunskap och acceptans hänger samman, dock är det ett antagande som är               
vinklat till kärnkraftens fördel. Det har även visat sig att kunskap inte var en signifikant faktor                
som kunde förklara “the gender gap”. En alternativ förklaring till “the gender gap” är att               
kvinnor är generellt sett mer oroliga över säkerhetsrisken med kärnkraft än män, vilket har              
påvisats genom studien författarna själva har utfört. Brody (1984) har också dragit slutsatsen             
att denna diskrepans beror på att män tycker att kärnkraft är en säkrare verksamhet än vad                
kvinnor gör och att problemen som uppstår i samband med kärnkraft ses som mer allvarliga,               
speciellt de som påverkas människors hälsa. Vidare tar Kovacs med flera (2010) upp att män               
generellt sett har en positivare inställning till kärnkraft än kvinnor. Tikka, Kuitunen och             
Tynys (2010) undersökte även huruvida kön påverkade attityden mot miljörelaterade frågor,           
det visade sig att män hade i genomsnitt en mer negativ syn än vad kvinnor hade angående                 
miljön, detta trots att män i genomsnitt hade större kunskap inom området, och att detta har                
påvisats genom andra liknande studier. 
 
Några av de tidigare undersökningarna som nämnts hittills utfördes på 80-talet vilket naturligt             
leder till frågan om deras resultat fortfarande är relevanta och om trenderna som vid den tiden                
kunde uttydas fortfarande finns kvar. Sundström och McCright (2016) är två forskare som             
tillsammans år 2016 gjort en analys över hur kön påverkar Svenska folkets attityder till              
kärnkraft. I artikeln uttrycker författarna att det länge varit känt att kvinnor visar lägre stöd för                
kärnkraft än män, vilket Sundström och McCright stödjer med tio källor. Författarna skriver             
till och med att denna skillnad varit tillräckligt välkänd att kärnkraftsindustrin 1992 startade             
en grupp med namnet “Women in Nuclear” för att försöka höja stödet till kärnkraft från               
kvinnor. Sundström och McCright förklarar att undersökningar har gjorts inom flera länder            
och inom olika kategorier som alla påvisar samma resultat som tyder på att kvinnor visar               
mindre stöd mot kärnkraft. Detta har påvisats i så många som 27 medlemsländer i EU samt att                 
undersökningar som hanterar universitetsstudenter och högstadieelever påvisar samma        
resultat. Sundström och McCright förklarar också att litteraturen pekar på att anledningen till             
att kvinnor inte stödjer kärnkraft till samma grad som män är på grund av socialisering av                
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könen och de specifika könsroller som män och kvinnor leds till. Författarna menar att              
kvinnor då blivit mer bekymrade över säkerheten och välmåendet av andra människor och sin              
omgivning vilket har lett till ett minskat stöd till kärnkraft, som ofta ses som en riskfylld                
verksamhet. Sundström och McCright’s egen forskning tyder på att skillnaden i attityder till             
kärnkraft mellan könen i Sverige har varit konsekvent över en period av 25 år med en                
genomsnittlig procentuell skillnad på 18.58%, där alla åren påvisat en signifikant skillnad. 

2.3.3 Politisk tillhörighet 
Sundström och McCright (2016) menar även att det finns andra viktiga förklaringsfaktorer till             
människors attityder mot kärnkraft där en av de allra starkaste, förutom kön, är människors              
politiska ställning. Under alla studerade år är det endast ett år, av 25, då de tillfrågades                
politiska ställning inte var en signifikant faktor som kunde avgöra personens attityder mot             
kärnkraft. Generellt sett gäller det att personer som placerar sig till vänster på det politiska               
spektrumet visar större motstånd mot kärnkraft än personer som placerar sig på den högra              
sidan av det politiska spektrumet, och att detta är konsekvent med tidigare forskning inom              
området.  

2.3.4 Svenska folkets attityd till kärnkraft 
Sverige har sedan länge haft delade åsikter om kärnkraft och dess användning. Dessa åsikter              
har påverkats dels av den politiska debatten kring ämnet men även av de olyckor som har                
uppmärksammats globalt, man pratar då oftast om Three mile Island 1979, Chernobyl 1986,             
och Fukushima 2011. Samhälle opinion och medier institutet (SOM) är en           
undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som sedan 1986 årligen fört statistik          
kring olika opinioner som det svenska folket har rörande viktiga samhällsfrågor (SOM            
institutet, 2010). I deras årliga rapport angående trender inom utvalda samhällsområden visas            
samlade tidsserier från 1986 till 2017. I en av dessa tidsserier presenteras resultatet till frågan               
“Vilken är din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla i Sverige?”, och             
svaret visar att 58% av svenska folket vill avveckla kärnkraften medans endast 25% vill              
använda den. En annan viktig fråga löd, “Hur mycket bör vi i Sverige satsa på kärnkraft under                 
de närmaste 5 - 10 åren?”, som respons på denna fråga svarade endast 12% att det borde                 
satsas mer på kärnkraft (SOM institutet, 2018). Det finns även en annan viktig rapport från               
SOM institutet skriven av Sören Holmberg 2018 som heter “Swedish opinion on nuclear             
power 1986-2017” och i denna finns statistik kring attityder till kärnkraft för specifika             
målgrupper. En av dessa målgrupper är män och kvinnor och deras syn på kärnkraften, det               
visar sig att kvinnor vill till en större grad fasa ut kärnkraft än vad män vill, 64% respektive                  
53%. Detta är samma resultat som andra undersökningar kommit fram till globalt vilket har              
påpekats tidigare. Det finns en annan faktor som har relativt stor påverkan på attityden till               
kärnkraft och det är personens ideologiska placering på det politiska spektrumet. Det som kan              
utläsas är att personer som identifierar sig med vänstra sidan av spektrumet vill fasa ut               
kärnkraften till en större grad än vad personer som befinner sig på spektrumets högra sida vill,                
76% respektive 50% (Holmberg, 2018). 
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2.4 NIMBY 
NIMBY är en akronym för not in my backyard och enligt Cambridge Business English              
Dictionary (2009) definieras det som,  
 
“A person who does not want something unpleasant to be built or done near where they live” 
 
Begreppet används ofta för att beskriva opponenter av en viss teknologi eller verksamhet som              
opponenten tycker fyller en viktig samhällsfunktion men som opponenten ej vill ska finnas             
belägen i dennes närhet. När begreppet används i vardagligt språk brukar det syfta på              
irrationella och själviska personer som är rädda för förändring och hindrar utveckling, samt att              
dessa personer värderar sina egna intressen över allmänhetens nytta. Ofta handlar det om             
opposition till nya verksamheter som exempelvis fängelser, mentalsjukhus och platser för           
industriavfall, men nyligen har begreppet även använts i relation till nybyggnationen av            
förnybara energikällor, speciellt vindkraft (Burningham, 2012).  
 
Men det finns mycket kritik riktad till denna syn på NIMBYism som klassificerar             
opponenterna som ignoranta och själviska. Det har utförts studier som visar att de personer              
som gör aktivt motstånd till nya projekt ofta har mer kunskap om projektet än vad passiva                
anhängare har (Burningham, 2012). Denna större kunskap säger dock ingenting om huruvida            
personerna är kunniga inom det mer generella området som projektet utspelar sig inom. 
 
De vanligaste anledningarna som folk känner oro över nya projekt är för att de tror att                
projektet kommer ha negativa sociala, miljömässiga eller hälsorelaterade påverkan, samt att           
verksamheten kanske inte kommer skötas ansvarsfullt eller effektivt (Burningham, 2012). Det           
finns en del studier som tyder på skillnad i attityder mellan föreslagna projekt och redan               
installerade projekt. Där människor har en tendens att visa mer motstånd till föreslagna             
projekt än de människor som bor i närheten av redan installerade projekt. Detta kan bero på                
att det är svårt att på förhand veta vilka konsekvenser ett nytt projekt kommer ha medan de                 
som redan befinner sig i närheten av ett projekt vet vilken påverkan som finns och att denna                 
inte var signifikant (Burningham, 2012). 

2.5 Sveriges elproduktion och dess historia 
Sverige har en väldigt hög elanvändning och ligger i toppen bland de länder som använder               
mest el per capita, och av den totala energianvändningen i Sverige står elanvändningen för              
ungefär en tredjedel (Energimyndigheten, 2016a). Denna el produceras idag främst från           
vattenkraft och kärnkraft tillsammans med en ökad andel producerad el från vindkraft, vilket             
går att se i Fig. 1. 
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Fig. 1. Ett cirkeldiagram över Sveriges elproduktion år 2017 från olika elproducerande källor,             
presenterat i procent (Statistiska centralbyrån, 2018) 
 
Kring 1970 förlitade sig Sverige mest på vattenkraft för sin produktion av el, och denna               
produktion har fortsatt ända fram till idag, enligt Fig 2. Det går även att utläsa ur Fig. 2 att                   
Sverige började byggde ut kärnkraften i början av 70-talet och att utveckling skedde snabbt              
under ungefär 15 år för att sedan plana ut runt 1987 och nå ett stabilt värde. Det är även                   
viktigt att påpeka att Sverige, på senare tid, har börjat satsa mer och mer på förnybara                
energikällor som vindkraft och solkraft, där vindkraftens utveckling fr.o.m. 2006 tydligt syns i             
Fig. 2. Energi från solkraft har än så länge inte sett en vidare stor utveckling och ligger därför                  
endast kring 0.14% av den producerade elen i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2018).  

 
Fig. 2. Sveriges elproduktion från olika energikällor från 1970 fram till 2016, presenterat i TWh               
(Energimyndigheten, 2016b) 
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2.5.1 Kärnkraftens historia 
Det var mellan åren 1939 och 1945 som forskningen kring atomklyvning accelererade och             
tanken var att utveckla en teknik som skulle kunna användas i militärt syfte under andra               
världskriget. Resultatet av den forskningen som bedrevs av det välkända Manhattan projektet            
blev möjligen det mest förödande vapen som mänskligheten någonsin skådat, atombomben.           
Men när kriget var över började forskare intressera sig för om tekniken som skapade              
atombomben skulle kunna användas för att producera energi (Nuclear world association,           
2018). 1946 beviljade the atomic energy commission att det skulle byggas en experimentell             
reaktor som kallades för reactor 1 och denna reaktor blev den första att producera energi från                
nukleär fission år 1951 (The guardian, 2016). I augusti 1955 hölls den första             
Genévekonferansen om atomenergins fredliga användning och under denna konferens         
släpptes en stor mängd information från USA och Sovjetunionen som tidigare varit            
hemlighetsstämplad. Denna konferens blev starten för en utveckling av kärnkraftteknik          
världen över (Sveriges kärntekniska sällskap, 2014). Alldeles efter Genévekonferensen         
byggdes världens första kärnkraftverk, Calder Hall, för kommersiell energiproduktion och          
produktion av plutonium i militärt syfte i Storbritannien år 1956 (Vattenfall, 2013).  
 
I Sverige 1950 togs ett beslut av regeringen att byggnationen av den första svenska              
kärnreaktorn skulle inledas. Reaktorn kallades R1 och projektet drevs av AB Atomenergi.            
Reaktorn använde tungt vatten som moderator och skulle användas i forsknings och            
undervisningssyfte. Reaktorn startades 1954 och drevs fram till 1970. Efter          
Genévekonferensen blev det möjligt för Sverige att bygga en lättvattenreaktor som skulle            
komma att kallas R2 och finnas belägen i Studsvik (Tekniska museet, 2016). Reaktorn             
levererades av ett amerikanskt företag och effekten på reaktorn var till en början 30 MW               
värme. Vidare användes reaktorn till bestrålning och provning av kärnbränsle (Sveriges           
kärntekniska sällskap, 2014). 1956 formulerades de första riktlinjerna för det svenska           
atomenergiprogrammet och de tänkte sig att upp till sex reaktorer skulle vara i drift före 1965.                
Detta resulterade i det första svenska kärnkraftverket 1964 i Farsta, Ågestaverket. Verket var             
en av de första av sitt slag i världen med anrikat uran som bränsle och tungt vatten som                  
moderator, verket levererade både el och värme och lades ner 1973 (Tekniska museet, 2016).              
Sverige fortsatte att bygga kärnkraftverk och det andra kärnkraftverket som byggdes var            
Marvikenverket nära Norrköping, syftet med verket var att producera el men också att             
framställa plutonium för det svenska atombombsprogrammet. Dock anslöt sig Sverige till           
FN:s icke-spridningsavtal 1968 vilket ämnade att förhindra spridningen av material som           
kunde användas för kärnvapentillverkning, detta gjorde att Mervikenverket stängdes 1970          
utan att ha producerat någon el (Uniper, 2019). Efter detta tog kärnkraftsutbyggnaden fart i              
Sverige och reaktorer har funnits på huvudsakligen fyra olika platser, Oskarshamn,           
Barsebäck, Ringhals och Forsmark. Vid Oskarshamn upprättades tre lättvattenreaktorer åren          
1972, 1975 och slutligen 1985. Barsebäck hade två reaktorer som togs i drift 1975 och 1977,                
eftersom att Barsebäck ligger nära Danmark blev dock dessa två reaktorer de första att              
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avvecklas efter att riksdagen antagit en lag om avvecklingen av kärnkraften. Vid Ringhals             
befinner sig den största svenska kärnkraftsanläggningen med fyra reaktorer som tog i            
kommersiell drift mellan 1975 och 1983. Slutligen finns det tre reaktorer vid Forsmark som              
även är den senaste kärnkraft byggnationen, där alla reaktorer togs i drift under 1980-talet              
(Tekniska museet, 2016). Sverige har i nuläget åtta reaktorer som fortfarande är i drift, en i                
Oskarshamn, fyra i Ringhals och tre i Forsmark. Kärnkraften producerade 2016 60            
terawattimmar el och stod för 40 % av den el som produceras (Uniper, 2019). 

2.5.2 Folkomröstningen 1980 
I Sverige har attityden till kärnkraft i den politiska sfären varierat, ända från dess att               
kärnkraften började diskuteras i början av 1950-talet till idag. Till en början fanns det en               
enighet i inställning till kärnkraft men denna blev senare splittrad tack vare diverse faktorer,              
exempelvis olyckan i Harrisburg (Thelander, 2006). I början av 1970 var samtliga            
riksdagspartier positivt inställda till kärnkraftsutbyggnaden men det var Centerpartiet och          
Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) som var de första partierna att ifrågasätta säkerheten           
med kärnkraft. Den borgliga regeringen som vid den tiden styrde med Centerpartiets            
Thorbjörn Fälldin som statsminister var oense i hur framtiden för kärnkraften skulle se ut              
vilket ledde till Centerpartiets fall 1978. Det var Centerpartiet tillsammans med VPK som tog              
upp frågan om en folkomröstning om kärnkraft, men de andra partierna ville inte ha den               
lösningen. Men allt förändrades efter att kärnkraftverket Three mile island havererade i            
Harrisburg USA 1979. Denna olycka ledde till att det fanns en majoritet i riksdagen till en                
folkomröstning 1980 (Thelander, 2006). Bland svarsalternativen fanns tre möjliga alternativ,          
alla innebar en avveckling av kärnkraften men inom olika tidsramar. Alternativ 1 och 2              
innebar att kärnkraften skulle avvecklas i den mån som var möjligt utifrån olika hastigheter på               
avvecklingen. Alternativ 3 handlade om att absolut ingen utbyggnation av kärnkraften skulle            
ske och att den kärnkraft som redan byggts skulle avvecklas inom tio år. Alternativ 1 fick 18,9                 
%, alternativ 2 fick 39,1 % och alternativ 3 fick 38,7 %. Detta betydde att alternativ 1 och 2                   
fick majoriteten av rösterna och att kärnkraften skulle få bevaras fram till sin tekniska              
livslängd som var 25 år (Regeringskansliet, 2015). 
 
Argumenten mot kärnkraft från miljöaktivister har enligt Elis Holm (2001) varit baserade på             
följande antaganden. Antingen att kärnkraft leder till att fler länder får tillgång till kärnvapen,              
hur avfallet ska hanteras eller de olyckor som skett i andra länder. Elis hävdar att argumenten                
är väl hårda och att sanningen är att inte en enda person har skadats eller dött från                 
radioaktivitet i Sverige. Elis menar också att regeringen valde att fokusera på avvecklingen av              
kärnkraften under samma period som många andra faktorer i samhället behövde förbättras,            
dessa var exempelvis ökad arbetslöshet, mindre resurser till sjukvård, skolan och forskning,            
vilket kanske borde ha prioriterats istället (Holm, 2001). 
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2.5.3 Vattenkraft 
Vattenkraften är en förnybar energikälla och fungerar genom att vatten samlas upp i             
vattenmagasin där höjdskillnaden utnyttjas för att utvinna lägesenergin. Större fallhöjd ger           
mer lägesenergi som kan omvandlas till rörelseenergi. När vattnet rör sig från            
vattenmagasinets högre höjd till den lägre höjden där vattnet passerar en eller flera turbiner.              
Detta gör att turbinen börjar snurra, turbinen är i sin tur kopplad till en generator som då kan                  
börja generera el. (Energimyndigheten, 2018).  
 
Vattenkraften står idag för 45% av den totala svenska elproduktionen och för att producera              
66,9 TWh utnyttjas lite drygt 1800 vattenkraftverk (Energimyndigheten, 2018). Vattenkraften          
har sedan början av 1900-talet utnyttjas av staten då de började att bygga vattenkraftverk för               
produktion av el. En av de viktigare fördelarna med vattenkraften är att eftersom vattenkraften              
har utnyttjas under en lång tid är tekniken väldigt beprövad samt utvecklad. Vidare är              
vattenkraften billig, reglerbar samt driftsäker (Vattenfall, 2012). Det finns dock flertalet           
negativa aspekter som bör tas i beaktande. De vattenkraftverk som producerar tillräckligt            
mycket effekt för att verkligen göra en märkbar skillnad är de absolut största, det är även de                 
som kostar mest pengar. Det betyder att om nya vattenkraftverk ska tillföras för att göra en                
märkbar skillnad på nuvarande energibalans kommer stora investeringar krävas. Ytterligare          
faktorer som tillkommer är att vattenkraften påverkar den naturliga fauna som finns kring de              
vattenkraftverk där dessa placeras. Även de landskap som vattenkraftsverken placeras i           
påverkas (Vattenfall, 2017).  

2.5.4 Vindkraft 
Vindkraften har länge utnyttjas för att hjälpa människan med alldagliga problem. Första            
upptäckten av väderkvarnar är från 600-talet f.kr. Vindkraften utnyttjades till en början för att              
driva mjölkvarnen samt pumpa vatten. Vindkraft som producerar el är dock yngre, 1891 kom              
det första vindkraftverket som producerar el. Men de verkligt moderna vindkraftverken såg            
sitt ljus först kring 1970-talet. 1983 togs de första kommersiella vindkraftverken i drift. Vid              
1989 producerade ett typiskt vindkraftverk 300 kW, 25 år senare 2014 producerar ett typiskt              
vindkraftverk istället 2700 kW (Energimyndigheten, 2015).  
 
Vindkraft är en av de snabbast växande elproducenterna i Sverige och producerar cirka tio              
procent av Sveriges totala elproduktion 2017 (Ekonomifakta, 2018). Bland fördelarna som           
nämns angående vindkraften är att under ett vindkraftverks livscykel släpps ytterst lite            
koldioxid ut (Energimyndigheten, 2017). Vidare har ett vindkraftverk inga bränslekostnader          
vilket gör att inga koldioxidutsläpp finns. Men dock finns inte bara fördelar med             
vindkraftverk, det är bland annat stora kostnader att producera ett vindkraftverk. När ett             
vindkraftverk har placerats producerar det ett buller och påverkar landskapet som omger det.             
Vidare fungerar ej vindkraftverk om det inte blåser tillräckligt mycket, vilket det inte gör              
tillräckligt ofta vid inlandet (Energimyndigheten, 2017).  
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2.5.5 Värmekraft/biomassa 
Tekniken bakom värmekraftverk är som sådan att diverse olika bränslen som avfall, biogas,             
biprodukter från industrin, åkerbränslen och trädbränslen eldas (Energimyndigheten, 2011).         
När dessa bränslen eldas värms hetvattenpannor eller ångpannor upp och ångan som då bildas              
driver en turbin som är kopplad till en generator som då börjar generera el.              
Värmekraft/biomassa är en förnybar källa, eller åtminstone koldioxidneutral på sikt. Relativt           
kolkraft släpper biomassa endast ut 2% av koldioxidutsläppet (Vattenfall, 2017). En av            
nackdelarna med biomassa är att de för närvarande är dyrare är kol, olja och gas samt svårt att                  
säkerställa större volymer för elproduktion (Vattenfall, 2017). Biomassa står för närmare 13%            
av den förnybara elproduktionen 2017 (Energimyndigheten, 2018) 

2.5.6 Kol och olja 
Elen som produceras av kol, kommer av att kolet eldas och värmer upp vatten tills det bildas                 
ånga. Denna ånga driver sedan en turbin med en generator som således genererar el när kol                
eldas (Energimyndigheten, 2013a). Några av de positiva aspekterna med kolkraft är bland            
annat att den är billig, det kostar inte att kunna börja producera stora mängder el. Dessutom är                 
kolkraftens marknad utarbetad och välfungerande. Kolbrytning påverkar dock såväl landskap          
som rådande infrastruktur negativt. Det som dock är det största problemet med kolkraften är              
dess koldioxidutsläpp. Vidare är teknikerna dyra för att minska dessa koldioxidutsläpp           
(Energimyndigheten, 2017). Kolkraften släpper ut stora mängder koldioxidutsläpp jämfört         
med många andra kraftslag exempelvis släpper den ut hela 250 gånger mer koldioxid än              
vattenkraft (Moomaw m.fl. 2011).  
 
Olja är ett viktigt energislag då det ofta används som reservbränsle när andra produktionsslag              
inte räcker till, framförallt under kalla vinterdagar. Olja stod under 2008 för 5% av världens               
elproduktion men användningsområdet för olja är främst inom transportsektorn         
(Energimyndigheten, 2013b). Detta gör att olja som elproducerande källa inte är speciellt            
relevant i denna uppsats . 

3 Metod 
Detta avsnitt beskriver de metoder som använts för att skapa enkäten. Vidare beskriver avsnitt              
3.1 hur kvantitativ forskning genomförs och vilka fördelar som finns med denna sorts             
forskning. Avsnitt 3.2 behandlar mer specifikt enkätundersökningar av den sort som           
genomförts i detta arbete. 3.3 går djupare in på hur formulerandet av enkäten gjorts men även                
hur själva undersökningen genomfördes. Sista delen i detta avsnitt är 3.4 där analysmetoder             
kommer att redovisas där Wilcoxon’s rangsummetest är centralt. 
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3.1 Kvantitativ forsking 
Om en undersökning ska genomföras för att förstå hur en stor grupp människor ser på ett                
problem är det enligt Michaelson och Stack (2014) bäst att använda en kvantitativ metod. Den               
kvantitativa metoden fokuserar enligt Black (1999) inte på beteenden hos individer eftersom            
detta är högst oförutsägbart, istället är tendenser det som försöker påvisas, och hur dessa              
tenderar att påverka beteende och värderingar hos grupper med liknande karakteristiker. Den            
vanligaste typen av kvantitativ undersökning är enkätundersökning, och används när attityder           
till olika objekt studeras. Stack och Bowen (2013) definierar enkätundersökning som metod            
för att samla data och analysera en populations attityder, övertygelser eller åsikter.  
 
Enligt Michaelson och Stack (2014) skiljer sig den kvantitativa och den kvalitativa metodiken             
åt på tre plan. Den första är att den kvantitativa metoden inte är intresserad av unika svar från                  
individer utan snarare insamlingen av stora mängder data från större grupper. För det andra              
används ofta kvantitativa metoder tillsammans med sampling för att kunna generalisera över            1

olika grupper. Sist nämns ett behov av att författarna förväntas kunna utföra basala statistiska              
analysmetoder på den data som fåtts fram. Andra skillnader mellan den kvantitativa och den              
kvalitativa metodiken är enligt Johannessen och Tufte (2003) att den kvantitativa metoden            
behandlar “hårda” data (tal), har liten flexibilitet och söker en statistisk generalisering. Medan             
den kvalitativa metoden behandlar “mjuka data” (text), har hög flexibilitet och söker            
överförbarhet till andra situationer. 
 
Att studera attityder är viktigt enligt Black (1999) för att grupper med liknande attributer ofta               
har konvergerande åsikter, och att det finns en stor chans att dessa åsikter kommer att ges                
uttryck i aktioner. Han menar också att förstå varför grupper beter sig som dom gör eller                
varför grupper håller vissa åsikter är ofta målet för den samhällsvetenskapliga forskningen. 
 
Nackdelen med en kvantitativ undersökning är att förståelse för djupare skillnader mellan            
data, i form av siffror, och verkligheten kan undermineras eller helt och hållet försummas              
(Atieno 2009). 
 

“Qualitative methods have in common the goal of generating new ways of seeing existing 
data”  

-Ochieng Pamela Atieno 
Detta betyder att denna undersökning endast kommer påvisa skillnader utan att gå djupare för 
att först varför de resultat som tillhandahålls ser ut som dom gör. 

1  en mängd mätdata eller registrering av denna mätdata 
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3.2 Enkätundersökning som metod 
När en enkätundersökning ska genomföras måste författarna bestämma vilka som ska           
studeras, det vill säga göra ett urval. Eftersom att det finns ett enorm stort val av potentiella                 
studieobjekt måste författarna rikta sig mot en specifik grupp för att minska urvalet till en               
realistisk storlek. När författarna har valt exakt vilka som ska studeras har författarna valt              
enkät-undersökningens s.k frame, och alla som inte passar in i undersökningens frame            
ignoreras (Michaelson och Stack 2014). Detta kallar Johannessen och Tufte (2003) för att             
göra ett urval från en population, och då utförs en urvalsundersökning. En av de viktigare               
egenskaperna för ett specifikt urval är att det är representativt, vilket betyder att urvalet              
representerar alla enheter i den större populationen. 
 
Michaelson och Stack (2014) tar upp flera alternativ för hur författarna kan välja att kontakta               
respondenterna. Den vanligaste metoden är person-to-person, där författarna genomför         
undersökningen öga mot öga med respondenten. En underkategori till denna metod är            
metoden intercept, med detta menas att författarna fångar upp respondenterna på en specifik             
plats, vilket är själva syften med denna metod. 
 
När en enkät ska utformas finns det aspekter som borde tas i beaktande för att enkäten ska ge                  
ett användbart resultat, detta handlar om vad man ska fråga om och speciellt hur detta ska gå                 
till. Vid attitydfrågor finns det huvudsakligen två metoder enligt Trost (2007). Den första är              
att uttrycka ett påstående och låta respondenten avgöra till vilken grad hen håller med i               
påståendet, det andra är helt enkelt att fråga respondenten en fråga som besvaras jakande eller               
nekande. Trost (2007) diskuterar även fördelar och nackdelar med att ha öppna frågor. Trost              
(2007) menar att öppna frågor är nyansrika och kan hjälpa till vid analysen av datan men att                 
öppna frågor kan vara väldigt tidsödande att handskas med. En blandning av att använda              
färdiga svarsalternativ och öppna frågor kallas semistrukturerad enkätformulär för att få mer            
nyansrika svar (Johannessen och Tufte 2003).  
 
Trost (2007) tar även upp detaljer som borde finnas i bakhuvudet på varje enkätformulerare.              
Några av dessa detaljer är exempelvis att tänka på att endast ställa en fråga och inte flera i                  
samma fråga, att använda ett språk som är begripligt för målgruppen, att hålla sig från frågor                
med negationer och att försöka undvika långa frågeformuleringar. Johannessen och Tufte           
(2003) tar även de upp praktiska tips för utformningen av en enkät. Detta handlar dels om att                 
svarsalternativen ska vara uttömmande vilket betyder att alla tänkbara svarsalternativ ska vara            
med, att frågorna inte ska vara ospecifika då ospecifika frågor ger ospecifika svar och att               
ingenting ska förutsättas vara på ett speciellt vis i själva frågan vilket kallas för ledande               
frågor.  
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3.3 Enkätformulering och genomförande 
Eftersom denna uppsats behandlar hur grupper av individer ställer sig till kärnkraft och dess              
roll i ett större perspektiv lämpar sig därmed en kvantitativ undersökning där enkätstudie är              
den metod som valts. Den kvantitativa metoden passar även bra på grund av att studien ämnar                
att kunna dra slutsatser om större grupper baserat på ett mindre urval, även kallat att               
generalisera.  
 
Enkäten består av 21 frågor som är indelade i tre olika kategorier. Första delen består av sex                 
frågor och berör bakgrundsfrågor som ämnar att ta reda på generell fakta om respondenten,              
exempelvis kön, ålder, politisk ställning och självskattad kunskap om kärnkraft. Den andra            
delen består av fyra frågor och berör faktafrågor kring kärnkraft i Sverige. Faktafrågorna har              
inkluderats för att få en uppfattning om hur insatt respondenten är i ämnet men också för att                 
senare kunna undersöka hur kunskap om kärnkraft förhåller sig till attityder. Sista delen i              
enkäten består av elva frågor och berör respondentens egna attityd mot kärnkraft vilket är              
huvuddelen av enkäten. 
 
Enkäten är semistrukturerad och innehåller fyra frågor som besvaras genom öppen           
svarsformulering. Dessa finns med för att respondenten själv ska få möjligheten att besvara             
frågan även om inget av svarsalternativen stämmer överens med det som respondenten vill             
svara. De öppna frågorna har inkluderats för att göra enkäten mer nyansrik och göra det               
möjligt för respondenterna att uttrycka sig mer fullständigt. Anledningen till att endast fyra             
öppna frågor har valts är för att öppna frågor tar längre tid att bearbeta vilket gör att färre                  
respondenter kan tillfrågas. Avvägningen mellan antal enkätsvar och antal öppna frågor har            
gjorts för att både få en adekvat mängd enkätsvar samtidigt som enkätens nyansrikedomen             
hålls förhållandevis hög.  
 
Totalt delades 154 enkäter ut där 76 delades ut på Ångströmlaboratoriet och resterande 78              
delades ut vid Engelska parken. Dessa personer vid respektive campus är det urval som              
representerar den större populationen som är alla studenter vid respektive campus. Detta gör             
att undersökningen klassas som en urvalsundersökning och den metod som kommer användas            
för att välja ut respondenter är intercept metoden. Att just intercept metoden använts har gjort               
att respondenterna inte hunnit samla information för att svara på frågorna, det gick således att               
få en representerande bild av kunskap och attityd. 
 
Vid urvalet av respondenter för respektive campus har en likvärdig fördelning mellan antalet             
män och kvinnor eftersträvats. Detta betyder att specifika kön har valts ut för att medverka i                
undersökningen istället för att urvalet av respondenter skulle ha skett slumpmässigt. Detta är             
på grund av att det är större procentuell andel kvinnor som studerar vid Engelska parken än                
vad det är vid Ångströmlaboratoriet. Vilket betyder att om urvalet skulle skett slumpvis skulle              
troligtvis en mycket större andel kvinnor representera attityder från Engelska parken än från             
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Ångströmlaboratoriet. Med vetskapen om tidigare forskningen inom området som påvisat en           
markant skillnad i attityder mot kärnkraft mellan könen har undersökningen, som tidigare            
nämnts, eftersträvat en jämn fördelning mellan könen. Detta är för att resultaten ska återspegla              
platsens påverkan på attityder och inte könets påverkan. Detta beslut är dock på bekostnad av               
representativitet, som är en av de viktigaste aspekterna med val av urval. Om urvalet skulle               
vara helt representativ för respektive campus skulle urvalet för Engelska parken bestå av             
större andel kvinnor medans urvalet för Ångströmlaboratoriet skulle vara med jämt fördelat,            
men ändock en större andel män.  

3.4 Analysmetod 
Den data som kommer att samlas in genom enkätundersökningen kommer att analyseras i             
form av en korrelationsundersökning som är en form av analysmetod. I en            
korrelationsundersökning undersöks den statistiska korrelationen mellan två olika variabler         
utan att kontrollera för andra yttre variabler (Price, Jhangiani and Chiang, 2015).            
Grundprincipen till varför en korrelationsundersökning genomförs är för att undersöka om två            
eller flera variabler samvarierar (Trost, 2007).  
 
När en korrelationsundersökning ska genomföras är det viktigt att veta skillnaden mellan ett             
skensamband och multivariat analys (Trost, 2007). Om två variabler studeras för att påvisa en              
korrelation men undersökningen visar att den ena variabeln inte förorsakar eller beror på             
förändringar i den andra variabeln utan på en tredje s.k. confounding faktor har ett skenbart               
samband påvisats (Psykologiguiden, 2019). Det finns många lustiga skensamband,         
exempelvis det nästan perfekta sambandet mellan hur mycket pengar USA spenderar på            
forskning och antalet människor som tar sitt eget liv genom hängning från 1999 till 2009               
(Tylervigen, 2010). När en multivariat analys genomförs studeras inte bara de två variabler             
som man tror korrelerar utan även andra variabler som man tror kan påverka resultatet (Trost,               
2007). Detta kommer vara viktigt att tänka på genomgående i denna undersökning eftersom             
att det kommer finnas många variabler som kommer att kunna påverka den attityd som              
studenterna kommer uppvisa till kärnkraft. En av de variabler som kan påverka resultatet             
mycket är könet på den som frågas där det har upptäckts en tydlig skillnad till attityd till                 
kärnkraft. Det blir då viktigt att det inte dras någon slutsats om studenters attityder till               
kärnkraft baserat på endast deras campus- tillhörighet utan att andra variabler också studeras. 

3.4.1 Wilcoxon's rangsummetest 
Det som kommer att undersökas i denna uppsats är hur två eller flera olika grupper av                
människor svarar. Dessa gruppindelningar är som sagt campus-tillhörighet, kön samt politiska           
åsikter. Det test som kommer att utföras är Wilcoxon’s rangsummetest, det är lämpligt av              
flera anledningar bland annat att två helt självständiga gruppers svar skall jämföras, vilket går              
utmärkt med Wilcoxon’s. Wilcoxon’s rangsummetest påvisar om det med en viss statistisk            
signifikans finns en skillnad i hur de två olika grupperna svarar på en viss fråga (Wild, 1997).  
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Sven Erick Alm och Tom Britton (2014) förklarar att Wilcoxon’s rangsummetest används när             
två set av datamaterial som kommer från två olika grupper skall studeras för att undersöka               
huruvida dessa datamaterial har en likvärdig fördelning eller om fördelningen för den ena             
gruppen är skiftad till höger eller vänster. De två grupperna kommer i detta fall vara Engelska                
parken och Ångströmlaboratoriet men även män och kvinnor samt vänster, mitten och höger.             
Datamaterialet kommer att vara hur studenterna vid dessa platser, politisk ställning och            
könstillhörighet besvarat frågan om deras inställning till kärnkraft. Alm och Britton beskriver            
att vid användande av Wilcoxon’s rangsummetest utgår metoden från en nollhypotes (H0) som             
alltid utgår från att fördelningarna för de båda data materialen är likvärdiga. Denna             
nollhypotes jämförs sedan med en alternativ hypotes (H1) som, i raka motsatsen till             
nollhypotesen, hävdar att det finns en skillnad i fördelningarna för data materialen. Om det              
finns en skillnad i fördelningarna betyder det i denna undersökning att campus tillhörighet/             
kön/politisk ställning påverkar attityden till kärnkraft med en säkerhet av 95% eller mer, detta              
betyder också att nollhypotesen kan förkastas. Wilcoxon’s rangsummetest utfördes i          
mjukvaruprogrammet Matlab som är ett program som främst används för beräkningar inom            
statistik och matematik. Uträkningen använde den specifika funktionen ranksum som          
existerar som en förinbyggd funktion i programmet.  

3.5 Svagheter gällande vald metod 
En viktig aspekt med Wilcoxon´s rangsummetest är att testet endast besvarar frågan huruvida 
olika grupper skiljer sig från varandra. Testet besvarar inte om det föreligger ett samband 
mellan en grupp och en frågeställning. I denna studie betyder detta att Wilcoxson´s 
rangsummetest inte kommer att kunna besvara frågan hur sambandet ser ut mellan exempelvis 
män och deras attityder mot kärnkraft. Studien kommer endast att kunna besvara frågan 
huruvida det finns en skillnad i attityder till kärnkraft mellan exempelvis grupperna män och 
kvinnor. 
 
Men den valda metoden så kommer det inte att kunna dras några större generaliseringar till 
stora populationer som exempelvis alla män och kvinnor. Detta är på grund av den så kallade 
selektionseffekten som beskriver att populationen som har valts ut för sampling måste 
representera den större populationen fullständigt. Exempelvis så har denna studie endast 
fokuserat på attityder till kärnkraft gällande kvinnor och män som studerar vid universitetet 
och inte män och kvinnor som representerar allmänheten lämpligast. 

4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningen. I 4.1 presenteras resultatet av            
bakgrundsfrågorna som inbegriper könsfördelningen på respektive campus, studenternas        
placering på det politiska spektrumet samt studenternas självuppskattade kunskap om          
kärnkraft. I 4.2 presenteras resultatet från kunskapsfrågorna för respektive campus. I 4.3            
presenteras studenternas egna attityder kring kärnkraft i form av fråga 1, 5, 6, 7 och 8 från                 
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enkätens del “Attityder mot kärnkraft” som finns i Bilaga 1. Detta har presenterats för de tre                
olika kategorierna campustillhörighet, kön samt politisk ställning. 

4.1 Bakgrundsfrågor 
I detta avsnitt redovisas tre tabeller för de svar som erhållits från enkäten gällande              
könsfördelning, politiska åsikter samt den självskattade kunskapen hos respondenterna.         
Utifrån resultatet från bakgrundsfrågorna går det att uttyda att andelen kvinnliga studenter            
som svarat på enkäten varit dubbelt så många om antalet manliga studenter enligt Tabell 1. I                
Tabell 1 går det även att urskilja att ungefär samma antal män och kvinnor frågats på                
Ångström samt EP. Detta var ett medvetet val av författarna för att respektive campusen skall               
stå i fokus och ej kön. Det går även att se att det var två stycken personer mer som besvarade                    
enkäten på EP jämfört med Ångström. 
 

Tabell 1 Könsfördelningen på Ångström samt EP [Antal] 

 Män Kvinnor Annat Vill ej uppge Svar saknas 

EP 26 50 0 1 1 

Ångström 24 50 0 2 0 

 
Det verkar, utifrån Tabell 2, som att studenterna vid EP har en tendens att alliera sig mer med                  
den vänstra delen av det politiska spektrumet, medans studenter vid Ångström har en större              
spridning. Intressant att nämna är att det var dubbelt så många som röstade “mitten” på               
Ångström jämfört med EP.  
 

Tabell 2 Studenternas placering på det politiska spektrumet [Antal] 

 Vänster Mitten-vänster Mitten Mitten-höger Höger 

EP 32 28 8 7 2 

Ångström 8 25 16 24 3 

 
Det är även intressant att studera Tabell 3 där majoriteten av studenter vid båda              
campusområdet har svarat att de har varken liten eller stor kunskap om kärnkraft. Dock              
uppskattar studenter vid EP sin kunskap som mycket liten/liten till en större grad medan              
studenter vid Ångström uppskattar sin kunskap som mycket stor/stor till en större grad. 
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Tabell 3 Självuppskattad kunskap hos studenterna [Antal] 

 Mycket liten Liten Varken 
liten/stor 

Stor Mycket stor 

EP 12 26 34 6 0 

Ångström 3 8 44 18 3 

4.2 Frågor om kärnkraft 
I detta avsnitt redovisas resultatet av de faktafrågor som ställdes till studenter i en tabell för att                 
tydligt och klart få en övergripande bild av hur respondenterna svarat. I Tabell 4 nedan är                
resultaten sammanställda för campustillhörighet, kön men även för den politiska ställningen. I            
tabellen är även ett genomsnitt beräknat för de olika attributen.  
 
Utifrån resultatet i Tabell 4 går det att observera att en påtaglig skillnad i kunskap om                
kärnkraft finns mellan studenter vid EP och Ångström, där studenter vid Ångström hade i              
genomsnitt 20 procentenheter mer rätta svar. Samma skillnad kunde inte urskiljas för            
kategorierna kön och politisk ställning där kunskapsnivåerna om kärnkraft var mer jämnt            
fördelat. Männen svarade i genomsnitt fyra procentenheter bättre än kvinnorna och högern            
svarade i genomsnitt en procentenhet bättre än vänstern. Studenterna svarade rätt ganska jämt             
fördelat över alla frågor förutom fråga 3 som verkar ha varit extra svår eftersom att just denna                 
fråga påvisade en andel mycket lägre rätta svar än övriga frågor. Detta visar att studenter i                
allmänhet inte har bra koll på hur många kärnkraftsreaktorer som är verksamma i Sverige              
idag. Men denna fråga hade också flest svarsalternativ vilket gör det svårare för studenter som               
chansar att få rätt svar. Det kan vara av intresse att lyfta att de som hade flest rätt utifrån                   
politiska åsikter var de som placerade sig i mitten av skalan. 
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Tabell 4 Procentuella andelen som klarade respektive kunskapsfråga baserat på campustillhörighet,           
kön samt politisk ställning [procent] 

  Fråga 1  Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Totalt 
(genomsnitt) 

Campus- 
tillhörighet 

EP 40.8 34.6 26.9 32.1 33.6 

Ångström 64.2 56.6 28.9 64.5 53.6 

Könstillhörighet Män 54.8 48.0 28.0 54.0 46.2 

Kvinnor 50.8 45.0 27.0 46.0 42.2 

Politisk 
tillhörighet 

Vänster 47.4 44.7 29.8 45.7 41.9 

Mitten 55.8 58.3 25.0 62.5 50.4 

Höger 61.1 38.9 24.3 47.2 42.9 

4.3 Attityder till kärnkraft 
I denna del presenteras attityder kring fem frågor och de redovisas på liknande sätt som               
tidigare, genom ordningen att campustillhörighet presenteras först, sedan könstillhörighet och          
sist politisk tillhörighet. De fem frågorna som redovisas är frågorna 1, 5, 6, 7, 8 i delen                 
“attityder till kärnkraft” i enkäten som finns i Bilaga 1. Något som är viktigt att belysa är att                  
campustillhörighet, könstillhörighet samt politisk tillhörighet mäts i olika enheter.  
 
Tabell 5 visar hur respondenterna har svarat på första frågan i delen “attityder till kärnkraft” i                
enkäten. Ur dessa svar går det att misstänka att respondenterna på Ångström generellt har en               
åsikt att vilja använda kärnkraften jämfört med EP som generellt är av åsikten att kärnkraften               
bör avvecklas. Vidare går det att urskilja att gruppen män till större grad vill använda               
kärnkraften jämfört med kvinnor som hellre ser att den avvecklas. Slutligen går det även att               
observera att respondenter som placerar sig vänster politiskt även vill avveckla kärnkraften            
och desto längre höger på den politiska skalan som respondenterna befinner sig desto mer vill               
de använda kärnkraften. I mitten av den politiska skalan tycker respondenterna varken eller,             
det finns ingen klar majoritet för varken avveckla eller använda kärnkraften. 
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Tabell 5 Vilket av nedanstående påståenden stämmer bäst överens med din egen inställning till              
kärnkraft?* 

 Enhet  Avveckla 
kärnkraften 

Använd 
kärnkraften 

Vet ej Inget svar 

 
Campustillhörighet 

 
Antal  
[st] 

EP 52.0 15.0 9.00 2.00 

Ångström 35.0 38.0 3.00 0.00 

 
Könstillhörighet 

 
Procent 

[%] 

Män 34.0 58.0 6.00 2.00 

Kvinnor 67.0 23.0 9.00 1.00 

 
Politisk tillhörighet 

 
Procent 

[%] 

Vänster 72.3 17.0 8.51 2.13 

Mitten 45.8 41.6 12.5 0.00 

Höger 22.2 75.0 2.78 0.00 

* Fråga 1 i enkäten under delen “Attityder mot kärnkraft” 
 
I Tabell 6 visas hur respondenterna svarat på frågan “Jag skulle känna mig säker om jag hade                 
bott nära (mindre än 1 mil) ett kärnkraftverk”? Vidare så kopplar Tabell 6 nedan starkt till                
tankesättet NIMBY, nämligen att folk inte är säkra eller trygga att ha kärnkraft nära sitt egna                
hem. Något som går att urskilja när resultaten granskas är att EP är mer i linje med tankesättet                  
NIMBY, nämligen att de inte känner sig säkra om de bor nära ett kärnkraftverk. Gruppen               
kvinnor kan anses tycka liknande som gruppen EP vilket kan urskiljas ur Tabell 6. Gällande               
den politiska skalan tycks det se ut som att ju längre vänster på skalan respondenten befinner                
sig desto mer är personen benägen att inte känna sig säker att bo nära ett kärnkraftverk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 



Tabell 6 Vad anser du om påståendet “Jag skulle känna mig säker om jag hade bott nära (mindre                  
än  1 mil) ett kärnkraftverk”? * 

 Enhet  Instämmer 
delvis eller 

helt 

Varken 
eller 

Helt eller 
delvis 
emot 

Inget svar 

 
Campustillhörighet 

 
Antal 
[st] 

EP 21.0 6.00 51.0 0.00 

Ångström 40.0 13.0 23.0 0.00 

 
Könstillhörighet 

 
Procent 

[%] 

Män 60.0 8.00 32.0 0.00 

Kvinnor 30.0 15.0 55.0 0.00 

 
Politisk tillhörighet 

 
Procent 

[%] 

Vänster 29.8 12.8 57.4 0.00 

Mitten 54.1 4.17 41.7 0.00 

Höger 55.6 16.7 27.8 0.00 

* Fråga 5 i enkäten under delen “Attityder mot kärnkraft” 
 
Tabell 7 behandlar hur de olika grupptillhörigheterna ser på huruvida fördelarna med            
kärnkraft överväger nackdelarna. Något som dessa resultat kan tyda på är att studenterna på              
Ångström generellt sett håller med om påståendet att kärnkraftens fördelar överväger           
nackdelarna. Något som även gäller för gruppen män samt de politiska tillhörigheterna högern             
och mitten. De som kan anses tyckamotsatsen är istället grupperna, kvinnor, EP samt vänster.  
 

Tabell 7 Vad anser du om påståendet “fördelarna med kärnkraftverk överväger nackdelarna”?* 

 Enhet  Instämmer 
delvis eller 

helt 

Varken 
eller 

Helt eller 
delvis 
emot 

Inget 
svar 

 
Campustillhörighet 

 
Antal 
[st] 

EP 19.0 11.0 48.0 0.00 

Ångström 47.0 8.00 20.0 1.00 

 
Könstillhörighet 

 
Procent 

[%] 

Män 68.0 8.00 24.0 0.00 

Kvinnor 30.0 15.0 54.0 1.00 

 
Politisk tillhörighet 

 
Procent 

[%] 

Vänster 26.6 13.8 38.5 1.06 

Mitten 62.5 12.5 25.0 0.00 

Höger 75.0 8.34 16.7 0.00 

*Fråga 6 i enkäten under delen “Attityder mot kärnkraft 
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Den fråga som behandlas i Tabell 8 är lite mer intressant då grupperna verkar ha mer liknande                 
åsikter, skillnaderna är inte riktigt lika tydliga i detta fall. Grupperna Ångström och EP skiljer               
sig inte jättemycket här då merparten i de båda grupperna vill avveckla kärnkraften på lång               
sikt. Dock kanske denna åsikt är litet starkare hos gruppen EP då fler instämmer till detta                
påstående. Vidare går det att se att hälften av männen vill avveckla kärnkraften på lång sikt                
medan fyra femtedelar av kvinnorna vill detta. Den enda grupp som inte hälften eller fler vill                
avveckla kärnkraften inom är gruppen som placerar sig höger politiskt, men även här är              
antalet nära hälften så det verkar inte vara tydligt vad denna grupp tycker. En grupp som                
däremot är tydligare vad denne tycker är gruppen som lokaliserar sig på den vänstra sidan av                
det politiska spektrumet. I denna grupp vill 83% se att kärnkraften avvecklas på lång sikt.  
 

Tabell 8 Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften?* 

 Enhet  Instämmer 
delvis eller helt 

Varken 
eller 

Helt eller 
delvis emot 

Inget 
svar 

 
Campustillhörighet 

 
Antal 
[st] 

EP 60.0 7.00 11.0 0.00 

Ångström 48.0 4.00 24.0 0.00 

 
Könstillhörighet 

 
Procent 

[%] 

Män 50.0 14.0 36.0 0.00 

Kvinnor 80.0 4.00 16.0 0.00 

 
Politisk tillhörighet 

 
Procent 

[%] 

Vänster 83.0 6.38 10.6 0.00 

Mitten 58.3 8.33 33.3 0.00 

Höger 44.4 8.33 47.2 0.00 

*Fråga 7 i enkäten under delen “Attityder mot kärnkraft” 
 
Den sista fråga som presenteras är en fråga där respondenterna fick avgöra hur stora risker de                
ansåg finnas med kärnkraften. Utifrån denna tabell kan vissa åsikter urskiljas. Exempelvis            
verkar det som att grupperna EP, kvinnor samt vänstern generellt uppfattar att det finns stora               
eller mycket stora risker med kärnkraften. Detta skiljer sig mot grupperna mitten, höger,             
Ångström och män framförallt då dessa verkar tycka tvärtemot att riskerna med kärnkraften är              
små eller mycket små.  
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Tabell 9 Hur stor risk tycker du att det finns med kärnkraftverksamhet?* 

 Enhet  Stora eller 
mycket stora 

risker 

Små eller 
mycket små 

risker 

Vet 
ej 

Inget 
svar 

 
Campustillhörighet 

 
Antal 
[st] 

EP 43.0 27.0 7.00 1.00 

Ångström 30.0 44.0 2.00 0.00 

 
Könstillhörighet 

 
Procent 

[%] 

Män 30.0 66.0 4.00 0.00 

Kvinnor 56.0 36.0 7.00 1.00 

 
Politisk tillhörighet 

 
Procent 

[%] 

Vänster 56.4 36.2 7.45 0.00 

Mitten 37.5 54.2 4.17 4.17 

Höger 30.6 66.7 2.78 0.00 

*Fråga 8 i enkäten under delen “Attityder mot kärnkraft” 

4.4 Wilcoxon's rangsummetest 
I detta avsnitt redovisas de åsikter som har beskrivits i avsnitt 4.3 genom att de prövas                
statistiskt. Detta för att på ett statistiskt säkert sätt säga om det faktiskt finns skillnader mellan                
grupperna som existerar eller om det bara förefaller sig så. Detta avsnitt presenterar samma              
frågor i enkäten som avsnitt 4.3 gjorde och i samma ordning dvs frågorna 1, 5, 6, 7, 8 i delen                    
“Attityder mot kärnkraft” i enkäten. Dessa tabeller redogör för innehåll såsom vilken statistisk             
säkerhetsnivå som råder (P), även förskjutning, dvs åt vilket håll en åsikt tenderar förhålla sig.               
Symbolen > betecknar att gruppen till vänster om symbolen till större grad håller med i det                
specifika påståendet, vice versa gäller för <. Vidare redovisar tabellerna även en kolumn som              
beskriver huruvida nollhypotesen kan förkastas där nollhypotesen är att grupperna har lika            
åsikter. Sist men inte minst presenteras en kolumn med säkerhet som beskriver hur säkert              
testet är. 
 
I Tabell 10 går det att bekräfta att det finns skillnader mellan grupperna EP och Ångström                
men även grupperna kvinnor och män. Detta går att bekräfta tack vare att nollhypotesen går               
att förkasta, detta säkerhetställs statistiskt. Frågan som Tabell 10 besvarar är om det existerar              
positiva attityder mot kärnkraften. Tack vare förskjutningen går det att bekräfta att grupperna             
män samt studenter vid Ångström är mer positiva mot kärnkraften än vad grupperna kvinnor              
och EP är. Vidare går det att urskilja med statistisk säkerhet att det skiljer sig mellan hur man                  
placerar sig på det politiska spektrumet och hur ens positiva attityder mot kärnkraft ser ut.               
Höger har mer positiva attityder jämfört med mitten som i sin tur har mer positiva attityder än                 
vad vänstern har. Intressant att se är P för den politiska ställningen vänster-höger som är               
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väldigt litet och därav väldigt statistisk säkerställt till en grad av 99.99% (99.9999997% för att               
vara exakt). 
 

Tabell 10 Wilcoxon’s rangsummetest angående positiva attityder mot kärnkraft* i relation till            
campustillhörighet, kön och politisk ställning 

 P Förskjutning  Förkasta 
nollhypotes 

Säkerhet 

Campustillhörighet 4.2634e -04 2 EP<Ångström JA 99.95% 

Kön 1.6675e-05 Kvinnor<Män  JA 99.99% 

Politisk ställning 
Vänster-Mitten 

0.0034 Vänster<Mitten JA 99.66% 

Politisk ställning 
Mitten-Höger 

0.0079 Mitten<Höger JA 99.21% 

Politisk ställning 
Vänster-Höger 

2.6472e-09 Vänster<Höger JA 99.99% 

* Fråga 1 i enkäten under delen “Attityder mot kärnkraft” användes för att göra detta test. 
 
Angående frågan gällande NIMBY-tankesättet om hur säkra de olika grupperna skulle känna            
sig om de bott nära (mindre än 1 mil ifrån ett kärnkraftverk) kan det enligt Wilcoxon’s test                 
bekräftas att det finns skillnader. De skillnader som främst märks är att grupperna studenter              
från Ångström och män till större grad känner sig säkrare än vad grupperna EP och kvinnor                
gör. Med detta sagt betyder det exempelvis att någon av grupperna känner sig trygga              
respektive otrygga, bara att det finns en statistisk skillnad där några av grupperna känner sig               
säkrare. Nollhypotes kan i fallen campustillhörighet och kön båda förkastas och detta är             
statistisk säkerställt. Något som vidare var intressant med denna fråga är att de som placerar               
sig på den högra sidan och mitten av den politiska skalan inte är tillräckligt olika för att det                  
skall gå att entydigt visa en statistisk säkerhetsställd skillnad mellan dessa. Det går däremot              
att visa en statistisk skillnad mellan vänstern och mitten och än ännu klarare skillnad mellan               
vänstern och högern.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 e betyder i detta fall 10 upphöjt till. så exempelvis e-05 blir då 10-5 
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Tabell 11 Wilcoxon’s rangsummetest angående frågan, vad anser du om påståendet “Jag skulle             
känna mig säker om jag hade bott nära (mindre än 1 mil) ett kärnkraftverk”?* i relation till                 
campustillhörighet, kön och politisk ställning 

 P Förskjutning  Förkasta 
nollhypotes 

Säkerhet 

Campustillhörighet 2.3099e-05 EP<Ångström JA 99.99% 

Kön 5.9755e-04 Kvinnor<Män JA 99.94% 

Politisk ställning 
Vänster-Mitten 

0.0353 Vänster<Mitten JA 96.47% 

Politisk ställning 
Mitten-Höger 

0.3029 - NEJ - 

Politisk ställning 
Vänster-Höger 

0.0011 Vänster<Höger JA 99.89% 

* Fråga 5 i enkäten under delen “Attityder mot kärnkraft” användes för att göra detta test. 
 
I Tabell 12 redovisas resultaten för frågan om fördelarna överväger nackdelarna. Det kunde             
statistiskt påvisas att studenterna från Ångström samt män hade en förskjutning mot att tycka              
att fördelarna övervägde nackdelarna gällande kärnkraften. Även när dessa två grupper           
undersöktes statistiskt kunde nollhypotesen förkastas för båda två grupperna. Även i denna            
fråga precis som i den förra går det inte att statistisk visa en skillnad mellan grupperna högern                 
och mitten. Det går dock även i denna att visa en skillnad mellan mitten och vänstern samt                 
höger och vänster. 
 

Tabell 12 Wilcoxon’s rangsummetest angående påståendet “fördelarna med kärnkraftverk         
överväger nackdelarna”?* i relation till campustillhörighet, kön och politisk ställning 

 P Förskjutning  Förkasta 
nollhypotes 

Säkerhet 

Campustillhörighet 7.3574e-07 EP<Ångström JA 99.99% 

Kön 1.3966e-05 Kvinnor<Män JA 99.99% 

Politisk ställning 
Vänster-Mitten 

3.3508e-04 Vänster<Mitten JA 99.96% 

Politisk ställning 
Mitten-Höger 

0.1580 - NEJ - 

Politisk ställning 
Vänster-Höger 

2.6260e-07 Vänster<Höger JA 99.99% 

* Fråga 6 i enkäten under delen “Attityder mot kärnkraft” användes för att göra detta test. 
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Nedan visas i Tabell 13 vad Wilcoxon’s rangsummetest påvisat vid test av påståendet             
“Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften”. Nollhypotesen kunde förkastas när såväl            
campustillhörighet som kön undersöktes. Detta betyder att en statistisk skillnad har påvisats            
mellan dessa olika kategorier. EP samt kvinnor var till större grad beredda att hålla med om                
påståendet om att avveckla kärnkraften än Ångström respektive män. Detta kunde bekräftas            
till en statistisk säkerhet för campustillhörigheten och för könstillhörigheten. Även i denna            
tabell går det ej att urskilja någon skillnad mellan högern och mitten men mellan de andra                
politiska grupperna.  
 

Tabell 13 Wilcoxons rangsummetest angående påståendet “Sverige bör på lång sikt avveckla            
kärnkraften”?* i relation till campustillhörighet, kön och politisk ställning 

 P Förskjutning  Förkasta 
nollhypotes 

Säkerhet 

Campustillhörighet 0.0172 EP>Ångström JA 98.28% 

Kön 1.4655e-04 Kvinnor>Män JA 99.98% 

Politisk ställning 
Vänster-Mitten 

0.0035 Vänster>Mitten JA 99.65% 

Politisk ställning 
Mitten-Höger 

0.1386 - NEJ - 

Politisk ställning 
Vänster-Höger 

2.4416e-06 Vänster>Höger JA 99.99% 

* Fråga 7 i enkäten under delen “Attityder mot kärnkraft” användes för att göra detta test. 
 
Den sista frågan i enkäten som undersökts statistiskt var hur stora risker det finns med               
kärnkraften. Även här som i de andra fallen kan nollhypotesen förkastas, det finns alltså              
skillnader mellan grupperna i hur de ser på riskerna med kärnkraftverksamheten. I detta fall              
var kvinnor och studenter vid EP mer benägna att tycka att det fanns större risker med                
kärnkraftverksamheten än vad män och studenter vid Ångström tycker. Detta kan bekräftas            
till relativt stora säkerheter för campustillhörigheten, och för kön. I denna fråga var det väldigt               
knappt att det gick att statistisk säkerställa en skillnad mellan mitten och vänster medan det               
mellan mitten och högern inte gick att statistiskt säkerställa. Om istället fokus läggs på              
skillnaden vänstern högern syns det att även i detta fall finns en statistisk säkerhet att vänster                
tycker att det finns större risker med kärnkraften. 
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Tabell 14 Wilcoxon’s rangsummetest angående påståendet, hur stor risk tycker du att det finns med               
kärnkraftverksamhet?* i relation till campustillhörighet, kön och politisk ställning 

 P Förskjutning  Förkasta 
nollhypotes 

Säkerhet 

Campustillhörighet 0.0065 EP>Ångström JA 99.35% 

Kön 4.3996e-04 Kvinnor>Män JA 99.95% 

Politisk ställning 
Vänster-Mitten 

0.0485 Vänster>Mitten JA 95.15% 

Politisk ställning 
Mitten-Höger 

0.2283 - NEJ - 

Politisk ställning 
Vänster-Höger 

0.0016 Vänster>Höger JA 99.84% 

* Fråga 8 i enkäten under delen “Attityder mot kärnkraft” användes för att göra detta test. 

5 Diskussion 

I denna del förs en diskussion kring de resultat som redovisats i resultatavsnitt 4. Detta avsnitt                
behandlar precis som i avsnitt 4 först campustillhörighet sedan kön och sist politisk ställning.              
Vidare redogörs det även för andra intressanta observationer i ett stycke i detta avsnitt.  

5.1 Campustillhörighet 
Utifrån resultatet går det att med hög sannolikhet säga att campustillhörighet påverkar            
studenternas attityder mot kärnkraft. Detta blir tydligt när tabell 5, 6 och 7 studeras samt               
resultatet från Wilcoxon’s rangsummetest för respektive fråga som kan säkerställa att campus            
påverkar studenternas attityder mot kärnkraft med en säkerhet av över 95% för alla frågor.              
Resultatet från tabell 8 och 9 påvisar också en skillnad mellan studenterna vid respektive              
campus, dock är denna skillnad inte riktigt lika markant som för övriga frågor. Resultatet från               
dessa tabeller (8 och 9) representerar frågorna som handlar om kärnkraft borde användas på              
lång sikt samt studenternas uppfattade risker med kärnkraft. Det kan tyckas märkligt att             
frågan huruvida Sverige borde använda kärnkraft på lång sikt inte påvisar sammas stora             
skillnad som för övriga frågor. Men detta kan tänkas förklaras genom att ha följande              
perspektiv i åtanke. Det kan bero på att studenter kan ha olika perspektiv på hur “på lång sikt”                  
skall definieras. För vissa kanske detta endast betyder tio år in i framtiden medan för andra                
kan detta tänkas betyda 100 år in i framtiden eller till och med mer. Dessa olika perspektiv                 
gör att frågan ändras väsentligt beroende på hur studenterna själva definierar hur lång tid som               
är “på lång sikt”. Om enkäten skulle göras om skulle detta ha varit bra att definiera i                 
frågeställningen så att det inte finns någon chans för egen definiering bland respondenterna.  
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Någonting som är lite extra intressant när det kommer till hur campustillhörighet påverkar             
attityder mot kärnkraft är hur kunskap inom området står i relation till studenternas attityder.              
Campustillhörighet var den enda kategorin bland campustillhörighet, kön och politisk          
ställning som visade en betydelsefull skillnad i kunskap. Men samtidigt var det            
campustillhörighet som var den kategorin som visade minsta skillnaden i attityder. Detta            
betyder inte att skillnaden var liten, utan snarare att de andra kategorierna påvisar större              
skillnader, trots att skillnaden i kunskapsnivå för dessa kategorier var närmare betydelselösa.            
Detta gör det komplicerat att avgöra huruvida kunskapsnivån hos studenterna påverkar deras            
attityder mot kärnkraft. 
 
Ingen tidigare forskning på hur olika utbildningar/campus påverkar studenters attityder mot           
kärnkraft har tyvärr hittats. Denna avsaknad av tidigare forskning kan ses som positivt             
eftersom denna undersökning då vidgar den rådande litteraturen inom området, men detta            
betyder också att det inte finns mycket att jämföra med för att få en uppskattning om                
exempelvis rimlighet i resultat. Det har gjorts flertalet studier som fokuserar på den             
geografiska platsens betydelse för människors attityder mot kärnkraft (Wang och Kim, 2018)            
men detta är inte syftet med denna undersökning. Detta eftersom att den geografiska             
skillnaden mellan Engelska Parken och Ångströmlaboratoriet inte är speciellt betydelsefull,          
endast cirka tre km i bilväg. Utan det som ämnas att undersökas är hur specifika campus och                 
dess sociala kluster påverkar attityder mot kärnkraft. Resultatet från denna studie antyder att             
campustillhörighet påverkar studenters attityder mot kärnkraft. Förhoppningsvis kommer flera         
studier utföras i framtiden som kan styrka eller motsätta sig resultatet från denna studie.  
 
När skillnader mellan olika campustillhörigheter och deras attityder till kärnkraft diskuteras           
finns det en extra viktig aspekt som måste has i åtanke som kan snedvrida resultatet och göra                 
detta lite missvisande. Denna aspekt handlar om att faktorn “campustillhörighet” inte står helt             
isolerat och utan inflytande från övriga faktorer, speciellt inte politiskt ställning. Som tidigare             
nämnts har författarna valt en likvärdig könsfördelning för båda campus för att inte denna              
faktor ska påverka resultaten från kategorin “campustillhörighet”. Men detta har, helt           
förståeligt, inte kunnat göras för studenternas politiska ställning då det på förhand inte varit              
möjligt att veta dessa. Detta innebär att skillnaden som påvisats i attityder mot kärnkraft              
mellan EP och Ångström kan istället ha att göra med att det finns fler studenter vid EP som                  
allierar sig politiskt vänster och fler studenter som allierar sig politiskt höger vid Ångström,              
vilket verkar vara fallet i denna studie. Detta skulle kunna betyda att en skensamband har               
hittats där de två variabler som studeras för att hitta en skillnad är de två campusen EP och                  
Ångström. Men att det i själva verket inte är själva campuset som står för skillnaden i                
attityder utan en tredje variabel, som i detta fall skulle kunna vara studenternas politiska              
ställning vilket blir en s.k confounding faktor. Detta gör att det blir mindre tydligt hur campus                
påverkar studenternas attityder till kärnkraft. 
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5.2 Könstillhörighet 
Könstillhörigheten på studenterna var en faktor som spelade en väldigt stor roll i förklaringen              
till hur studenter tycker och tänker kring kärnkraft. Utifrån tabellerna 5, 6, 7, 8, 9 går det att se                   
denna skillnad eftersom svaren mellan könen skiljer sig upp mot, eller över, så mycket som               
30 procentenheter, vilket är en markant skillnad. Det som denna undersökning kommit fram             
till är att män har en mycket positivare inställning mot kärnkraft än vad kvinnor har vilket helt                 
står i linje med den tidigare forskningen som gjorts inom området (Salomon, Tomaskovic och              
Risman 1989; Brody 1984; Kovacs, Eng och Gardelier 2010; Sundström och McCright 2010).             
Trots att denna undersökning har stärkt bevisningen för att könstillhörighet spelar en stor roll              
för människors attityder till kärnkraft sticker denna undersökning ut i jämförelse med tidigare             
forskning i en aspekt. Detta är att resultaten som bevisar skillnader mellan grupper är mycket               
större i denna undersökning än i den tidigare utförda forskningen inom området. Sundström             
och McCright (2010) presenterar i sin undersökning att skillnaden över 25 år i genomsnitt              
varit 18.58 procentenheter i relation till frågan angående avvecklingen av kärnkraft medan            
SOM-institutet (2017) presenterade i sin årliga rapport för 2017 att skillnaden var 11%. Det              
som denna undersökning har kommit fram till är att skillnaden mellan könen i relation till               
frågan om avveckling av kärnkraft är hela 33 procentenheter, vilket är en stor skillnad. Det är                
lite oklart varför denna studie visar en sådan skillnad men en av de förklarande faktorerna kan                
ha att göra med att urvalsstorleken i denna studie är väldigt liten i relation till de                
undersökningar som representerar siffrorna från tidigare forskning. Med en liten urvalsstorlek           
går det inte att, till samma grad som för ett större urval, garantera att resultatet inte är                 
snedfördelat. Detta kan leda till att mer extrema skillnader kan uppstå. Detta blir förståeligt              
om exempelvis endast två studenter skulle tillfrågas, en man och en kvinna, och mannen inte               
ville avveckla kärnkraft medan kvinnan är för att avveckla kärnkraft. Detta skulle då innebära              
en skillnad i 100 procent mellan attityder för könen, vilket belyser betydelsen av stora urval               
för representativitet.  
 
En annan aspekt som är intressant att observera är att kvinnor upplever en större risk med                
kärnkraft än vad män gör, vilket går att se ur tabell 9 ovan. Detta är också någonting som                  
diskuterats i tidigare forskning där olika författare argumenterat för att kvinnor har en             
negativare inställning till kärnkraft än män just på grund av de upplever säkerhetsaspekterna             
med kärnkraftverksamhet som mer betydelsefulla. Denna studie styrker denna slutsats i form            
av att kvinnor upplever större risker med kärnkraftverksamhet än vad män gör, där 30% av               
männen och 56% av kvinnorna tycker det är mycket stora eller stora risker, och 66% av                
männen och 36% av kvinnorna tycker att det är mycket små eller små risker. Detta blir                
ytterligare tydligt genom att studera tabell 6 ovan, som frågar huruvida studenterna skulle             
känna sig säkra om de bodde mindre än en mil ifrån ett kärnkraftverk. Resultatet visar att män                 
skulle känna sig säkrare om de bodde nära ett kärnkraftverk än vad kvinnorna gör. Den               
alternativa teorin som förklarar varför kvinnor är mer negativt inställda till kärnkraft utgår             
ifrån att kvinnor inte har lika stort intresse för teknologi och därför besitter dom inte samma                
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kunskap inom områden vilket skulle leda till en större motståndskraft. Denna studie kan inte              
stödja denna argumentation då det är tydligt utifrån tabell 4 att det inte finns en betydelsefull                
skillnad i kunskapsnivå gällande kärnkraft mellan könen. 
 
Att det finns en skillnad mellan könen när det kommer till attityder mot kärnkraft är ganska                
uppenbart utifrån resultatet. Detta säkerställs också genom utförandet av Wilcoxon’s          
rangsummetest som påvisar att det finns en skillnad i attityder mellan män och kvinnor till en                
säkerhet av över 99%. 

5.3 Politisk ställning 
Den parameter som stod för den största förklaringsfaktor för studenternas attityd mot            
kärnkraft var studenternas politiska ställning. Den största skillnaden var mellan vänstern och            
högern då mitten alltid hamnade mer neutralt i mitten av dessa. Det är hela 50.1               
procentenheters skillnad mellan vänster och höger i frågan angående avvecklingen av           
kärnkraft där de studenter som placerar sig vänster till större grad vill avveckla kärnkraften än               
de studenter som placerar sig höger. Detta blir extra tydligt eftersom att det går att statistiskt                
säkerställa med en säkerhet av 99.99% (99,99999997% för att vara exakt) att det finns en               
attitydskillnad mellan vänster och höger. Detta stämmer överens med tidigare forskning som            
också studerat just detta. Exempelvis har Sundström och McCright (2010) skrivit om detta             
samt undersökningen av SOM-institutet som visar att personer som placerar sig på vänster             
sida om det politiska spektrumet vill fasa ut kärnkraften till en större grad än vad människor                
på höger sida vill, 76% respektive 50%. Men dessa siffror skiljer sig återigen från de siffror                
som ges i denna studie som är att 72.3% av vänstern vill avveckla kärnkraft medans endast                
22.2% av högern vill detta. Vad detta kan bero på är inte säkert men det kan ha att göra med                    
urvalsstorleken som redan har diskuterats tidigare.  
 
En annan aspekt som är intressant att nämna i relation till studenters politiska ställning och               
deras attityder till kärnkraft är att det inte går att se lika stor diskrepans mellan vänstern och                 
högern när det kommer till hur dessa olika sidor värderar riskerna gällande kärnkraft. Vad det               
gäller övriga frågor, tabell 5, 7 och 8, går det att utläsa att skillnaden mellan vänster och                 
höger varit markanta med skillnader mellan ca 40-50 procentenheter. Men vad det gäller             
resterande frågor som ämnar att undersöka hur studenterna ser på riskerna med kärnkraft,             
tabell 6 och 9, går det att se att denna skillnad inte längre är lika markant. I tabell 6 som                    
ämnar att undersöka hur studenterna står i relation till NIMBY-fenomenet är skillnaden            
mellan vänster och höger endast 25-30 procentenheter. Detta är fortfarande en betydelsefull            
skillnad men dock inte lika drastisk som skillnaden för övriga områden. Detta kan tolkas som               
att högern vill att Sverige ska använda kärnkraft men att de inte till samma grad kan tänka sig                  
att bo i närheten av en av dessa verksamheter. Detta beskriver den bokstavliga betydelsen av               
fenomenet NIMBY där en person vill utnyttja eller se mer av en specifik verksamhet              
samtidigt som personen inte själv vill vara i närheten av nämnd verksamhet. Från             
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informationen i tabell 9 går det även där att urskilja att riskupplevelsen av kärnkraft inte               
skiljer sig lika mycket som för övriga områden. 

5.4 Övriga intressanta observationer 
En av de mest intressanta observationer som går att uttydas ur resultatet från denna studie är                
att det verkar finnas specifika grupperingar av faktorer som alla pekar på samma håll. Utifrån               
faktorerna campustillhörighet, kön, politisk ställning och attityder till kärnkraft verkar det           
som att det finns en skillnad mellan studenter som pluggar vid EP, kvinnor, politiskt vänster               
samt negativare attityder mot kärnkraft. På samma sätt verkar det finns en skillnad mellan              
studenter som pluggar vid Ångström, män, politiskt höger samt positivare attityder mot            
kärnkraft. Vad detta beror på och på vilket sätt som dessa hänger samman är inte helt klart. 
 
Några intressanta observationer som gjorts är bland annat att det ofta blivit intressanta             
diskussioner kring de bord där enkäter givits ut vilket var till stort nöje för författarna. Vidare                
är en intressant observation att flertalet respondenter vid Engelska parken uttryckt en oro över              
sin kunskap om kärnkraften i samband med utdelningen av själva enkäten. Författarna            
upplevde även att det var lättare att få respondenterna vid Engelska parken att göra enkäten               
jämfört med Ångströmlaboratoriet. Av de respondenter som tackade nej till att vara delaktiga             
i enkätundersökningen var det majoriteten som var män, trots att antalet män som tillfrågades              
endast var hälften av antalet kvinnor. Något som var underhållande var att studenterna på              
Ångströmlaboratoriet överlag upplevde sig själva ha större kunskaper inom kärnkraft än vad            
motparten på EP hade. Detta visade sig inte vara helt felaktigt då studenterna vid              
Ångströmlaboratoriet svarade bättre på faktafrågorna än vad studenterna vid EP gjorde. Men            
att Ångström svarade bättre än EP på faktafrågorna påverkar kanske inte mycket då samma              
skillnader inte fanns mellan de andra kategorierna, kön och politisk ställning, men där det              
fanns stora skillnader ändå. 

6. Slutsats 
Utifrån denna studie går det att konstatera att det finns många olika faktorer som påverkar               
människors åsikter och attityder när det kommer till kärnkraft och dess användning eller             
avveckling. Det går med hjälp av denna studie att dra slutsatsen att det finns skillnader i                
attityder mot kärnkraft inom grupperna kön samt politiskt ställning, vilket även har            
säkerställts med hjälp av statistiska analysmetoder. Detta är ett resultat som står helt i linje               
med den tidigare forskningen som gjorts på området. Men utöver detta pekar denna studie på               
att det även finns en skillnad mellan studenter som studerar vid Engelska parken och              
Ångström i frågan om attityder mot kärnkraft, och även detta är statistiskt säkerställt. Detta är               
ett av de viktigaste resultaten med denna undersökning eftersom att detta är en aspekt av               
forskningsområdet som inte har fått mycket uppmärksamhet och där inte mycket tidigare            
forskning utförts. Utifrån denna studie går det inte att dra någon slutsats huruvida skilda              
kunskapsnivåer leder till skillnader i attityder mot kärnkraft. Detta eftersom att skillnaden i             
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kunskap mellan olika grupper inte var särskilt betydande, förutom för kategorin           
campustillhörighet där en viss skillnad kunde urskiljas. Det är viktigt att ha i åtanke att denna                
studie endast påvisat gruppskillnader och inte samband och att resultatet kan ha påverkats             
negativt av selektionseffekter av olika slag. Att påvisa samband mellan grupperna som            
studerats i denna studie och deras attityder till kärnkraft lämnas till vidare studier inom              
området. 
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Bilaga 1 - Enkät 
Enkät om attityder till kärnkraft 

Vi är 2 studenter på Uppsala universitet som läser fjärde året på civilingenjörsprogrammet i system i 
teknik och samhälle och nu behöver vi just din hjälp. Vi håller just nu på att skriva vår C-uppsats inom 
humaniora där vi tänkte undersöka attityder till kärnkraft på några av Uppsala Universitets campus. 
Resultaten kommer att redovisas på ett sådant sätt att ingen enskild individ kan identifieras 
 
För varje fråga sätt ett kryss i rutan framför det svarsalternativ som bäst passar dig och dina åsikter. I 
fältet under rutan så får du chansen att lämna kommentarer. Inte heller i redovisningen av de 
kommentarerna kommer enskilda individer kunna identifieras. Det är inte obligatoriskt att svara på alla 
frågor men alla svar som lämnas uppskattas! 
 
Tack för er medverkan! 
Linus Rustas och Emil Forsén  

 
Del 1 - Bakgrundsfrågor 

 
Datum: _________________________________ 

 
Jag studerar  

huvudsakligen vid: ▢ Ångströmlaboratoriet ▢ Engelska parken 

▢ Biomedicinskt Centrum ▢ Ekonomikum 
 

Program/Kurs samt antal lästa terminer: _________________________________ 
 

Ålder: _________________________________ 
 

Kön: ▢Man     ▢ Kvinna     ▢ Annat     ▢Vill ej uppge 
 

Min placering på den politiska höger- vänster skalan: 
 

Vänster Mitten-vänster  Mitten Mitten-höger Höger 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 
 

 
Min självuppskattade kunskap om kärnkraft: 
 

Mycket liten Liten Varken liten eller 
stor 

Stor Mycket stor 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 
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Del 2 - Frågor om kärnkraft 
 

1. Hur ser Sveriges elproduktion ut, ange i procent?  
 

Vattenkraft Kärnkraft Fossilt bränsle Solenergi Vindkraft 

% % % % % 

 
 

2. Rangordna 1-3 vilka elproducerande källor som har högst utsläpp av växthusgaser 
per producerad kWh där 1 betyder mest utsläpp och 3 minst utsläpp. 
 

Förnybar energi 
(Vatten,sol,vind) 

Kärnkraft Fossilt bränsle 
(Kol,olja,naturgas,gas) 

▢ ▢ ▢ 
 

3. Hur många kärnkraftsreaktorer var aktiva i Sverige den 2018-12-31?  

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

 
4. När energi utvinns i kärnkraftsreaktorer så skapas en radioaktiv restprodukt, hur lång 
tid tar det innan denna högaktiva restprodukt inte längre är radioaktiv? 

10 år 100 år 1 000 år 10 000 år 100 000 år 1 000 000 år 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 
 
 

 
 
 
 
 

 
Del 3 - Attityder till kärnkraft 

  
 
 
1. Vilket av nedanstående påstående stämmer bäst överens med din egen inställning till 
kärnkraft? 

Avveckla 
kärnkraften 

snarast 

Avveckla 
kärnkraften, men 
utnyttja rådande 

Använd kärnkraft, 
och förnya 

reaktorerna efter 

Använd kärnkraft 
och bygg flera 

verk i framtiden 

Ingen åsikt 
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verk till full 
livslängd 

deras livslängd 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 
 
 
 
 
 
 

2. Om du tycker att kärnkraft inte borde användas, vad tycker du att den ska ersättas 
med? 

Förnybar energi Import av 
naturgas 

Import av kol/olja Ingenting, sänk 
energianvändning

en 

Vet ej 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 
 
Om ingen alternativ känns korrekt, skriv gärna ett eget svar i rutan: 

 
 

 
3. Hur skulle du vilja se en sammansättning av energislagen 2030? (Svara i procent) 
 

Vattenkraft Kärnkraft Fossilt bränsle Solenergi Vindkraft 

% % % % % 

 
4. Hur mycket bör vi i Sverige satsa på kärnkraft under de närmaste 5 - 10 åren? 

Satsa mer Satsa ungefär 
som idag 

Satsa mindre än idag Helt avstå från 
energikällan 

▢ ▢ ▢ ▢ 
 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Delvis 
emot 

Helt 
emot 

5. Vad anser du om påståendet “Jag skulle 
känna mig säker om jag hade bott nära 
(mindre än 1 mil) ett kärnkraftverk”? 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

6. Vad anser du om påståendet “fördelarna 
med kärnkraftverk överväger nackdelarna”? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

7.  Sverige bör på lång sikt avveckla 
kärnkraften? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 
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8. Hur stora risker tycker du att det finns med kärnkraftverksamhet?  

Mycket stora 
risker 

Stora risker Små risker Mycket små 
risker 

Vet ej 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 
 
 

 
9. Vad/vem tror du har påverkat din attityd till kärnkraft, kryssa i de/det som påverkat dig 

Förälder/syskon Annan släkting Vän Utbildning på 
Högstadiet 

Utbildning på 
Gymnasium 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 
 

Universitetets 
utbildning 

Media Politiker Sociala medier Annat 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 
Om du kryssat i annat, skriv gärna vad som påverkat din attityd: 

 
 

10. Vad tycker du är viktigt hos en elproducerande källa(rangordna 1-5 där 1 är viktigast 
och 5 minst viktig)? 

Att den är 
förnybar 

Att den är styrbar Inga koldioxid- 
utsläpp 

Landskaps- 
påverkan 

Ekonomisk 
(lönsam) 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 
Om du tänker på något som inte står med, skriv gärna ett eget svar: 

 
 

11. Vad med kärnkraft oroar dig mest? 
 

Kärnvapens- 
utveckling 

Radioaktivt 
utsläpp 

Kärnkrafts- 
olyckor 

Slutförvaring Ej orolig Vet ej 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 
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Om du tänker på något som inte står med, skriv gärna ett eget svar: 
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Bilaga 2 - MATLABkod 
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Bilaga 3 - Rådata 
EP, sid 1/2, Bakgrundsfrågor och faktafrågor 
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EP, sid 2/2, Attitydfrågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 



Ångström, sid 1/2, Bakgrundsfrågor och faktafrågor 
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Ångström, sid 2/2, Attitydfrågor 
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