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ABSTRACT 

Bergensund, A och Linde, A. 2016. Attityder kring kärnkraft – Samband mellan attityd och plats. Kulturgeografiska 
institutionen, Uppsala Universitet. 
 
Denna C-uppsats utforskar faktorer som påverkar attityden gentemot kärnkraft för gymnasieelever i Östhammar och 
Uppsala. Till studien har en enkätundersökning samt gruppintervjuer genomförts. Resultaten från C-uppsatsen visar att 
elever från båda studerade gymnasieskolor har en hög acceptans till kärnkraft men att faktorerna som påverkat eleverna 
i de olika kommunerna är olika. I Östhammar tycks det finnas en kultur som stödjer positiv inställning till att 
kärnkraften sprids. För eleverna i Östhammar har nära relationer och lärare varit betydelsefulla för att eleverna har 
utvecklat en acceptans för kärnkraft. I Uppsala kan ingen definitiv faktor för bildande av varken positiv eller negativ 
attityd fastslås, däremot finns tendenser för nimbyism i Uppsala. Östhammareleverna påverkas i större mån av lokala 
faktorer som föräldrar medan Uppsalaeleverna i större mån påverkas av yttre faktorer som medier. Utbildning och 
lärare är betydelsefulla påverkansfaktorer för båda respondentgrupperna. 
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1  Inledning 

Kärnkraften, både själva elproduktionen och relaterade aktiviteter som kärnbränslehantering, är 

komplexa system både sett till sin teknik och den roll den har i Sverige och världen. Den är även en 

het politisk fråga, kärnkraftshaverier som i Fukushima 2011 blir till världsnyheter och bidrar till att 

påverka den allmänna opinionen om kärnkraftens vara och icke vara. 

Kritiker menar att kärnkraftens baksida, som riskerna för reaktorhaverier och problemet med 

bränslehanteringen för det radioaktiva avfallet, överväger nyttan. Samtidigt har verken en 

betydande roll i den svenska energiproduktionen. Den bidrar till omkring 40 % 

(Energimyndigheten, 2015) av den årliga elproduktionen och kärnkraftens förespråkare framhåller 

ofta svårigheterna i att byta ut kärnkraften mot andra energislag. 

Studien “Public Attitudes to Nuclear Power” av Pal Kovacs et al visar att på en nationell nivå 

har länder med en utbyggd kärnkraft överlag en mer positiv syn på kärnkraften än länder som 

saknar tekniken (Kovacs et al., 2010). Även på regional nivå i Sverige tycks lokalbefolkningen med 

geografisk närhet till kärnkraftsrelaterade verksamheter ha högt förtroende för dessa verksamheter. 

En undersökning från 2014 av Novus Opinion visade att Statens kärnbränslehantering AB (SKB) 

hade stort förtroende hos allmänheten i Östhammars kommun, som är geografiskt kopplade till 

kärnkraften (SKB, 2014). 

Hur skiljer sig attityden gentemot kärnkraft mellan kommuner i Sverige beroende på 

geografiskplacering och koppling till kärnkraftsrelaterade verksamheter samt vad kan ligga till 

grund för detta? Denna C-uppsats ska studera hur den geografiska närheten till 

kärnkraftsanläggningar påverkar attityden mot tekniken. 

2 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra och analysera attityder kring kärnkraftsrelaterade 

verksamheter kopplat till den geografiska närhet en individ kan ha till dessa verksamheter.  

Undersökningen genomfördes på Formarkskolan och Rosendahls gymnasium som tillhör 

kommunerna Östhammar och Uppsala, som har skilt avstånd och koppling till kärnkraftsrelaterade 

anläggningar. Genom att studera de attityder som studenterna på de två skolorna hade mot kärnkraft 

önskades att få förståelse om bakomliggande platskopplade faktorer som kan ha bidragit till att 

forma elevernas attityd mot kärnkraften.  
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2.1  Frågeställningar 
• Vilka urskiljbara faktorer kopplat till plats finns det som påverkar ungdomars attityder till kärnkraft?  

• Hur skiljer sig dessa faktorer mellan kommunerna Östhammar och Uppsala? 

 

3 Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas bakgrund till de studerade kommunerna Uppsala och Östhammar och de 

tillhörande gymnasieskolorna, Rosendalsgymnasiet respektive Forsmarksskolan. Även 

kärnkraftsverksamheter som finns i kommunerna presenteras. 

3.1  Uppsala kommun 

Uppsala kommun har omkring 207500 (2014) invånare (Uppsala kommunfakta 2015). Totalt finns 

det 26 gymnasieskolor i Uppsala kommun som erbjuder inriktningar såsom Naturvetenskapliga 

programmet, Tekniska programmet, Samhällsprogrammet med flera. (ListOfSchools, 2016) 

I denna studie har Rosendalsgymnasiet (2016) valts ut i Uppsala. Rosendalsgymnasium 

öppnade hösten 2005 i Läkemedelsverkets gamla lokaler. Skolan är belägen på ett campusområde i 

Uppsala och har två universitet i nära anknytning. Flera av skolans lärare har därför kunnat 

rekryteras direkt från universitet. Skolan erbjuder idag det Naturvetenskapliga programmet, 

Samhällsvetenskapliga programmet och språkintroduktion. (Rosendalsgymnasiet, 2016) På skolan 

studerade år 2015 strax under 800 elever (Skolverket, 2016). 

3.2  Östhammar kommun 

Östhammar kommun har omkring 21500 invånare (2014) (Tillväxtkontoret, Östhammar kommun, 

2014). I denna studie har Formarksskolan valts ut i Östhammar. Forsmarksskolan instiftades år 

1987 och ligger i området Forsmarks bruk (Forsmarks skola, 2016). Från skolan är det omkring 4 

kilometer till Forsmarks kärnkraftverk och 6 kilometer till Svensk kärnbränslehantering AB:s 

(SKB) anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle (Google, 2016). Skolan erbjuder ett tekniskt 

och ett naturvetenskapligt program, där båda programmen har energiprofil (Forsmarks skola, 2016). 

På skolan studerade år 2015 omkring 90 elever (Skolverket, 2016) Det finns även två andra 

gymnasieskolor i Östhammar tillsammans hade de omkring 400 elever år 2015. Den större av dem 

hade år 2015, 326 elever (Skolverket, 2016). Den andra var nästan jämnstor med Forsmarks skola 
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och hade 80 elever 2015 (Skolverket, 2016). Anledningen till att Forsmarkskolan valdes var för 

dess tydliga koppling till kärnkraftsindustrin. 

Det finns tre kärnkraftsrelaterade verksamheter i Östhammar. Dessa är Forsmark kraftgrupp 

aktiebolag, Kärnkraftssäkerhet och utbildning aktiebolag (KSU) och Svensk kärnbränslehantering 

aktiebolag (SKB). Dessa hade år 2014 totalt 1175 (Forsmark), 35 (KSU) respektive 35 (SKB) 

anställda. Det motsvarar rent statistiskt arbetstillfällen för 5,8 % av den totala befolkningen i 

Östhammar kommun. (Tillväxtkontoret, Östhammar kommun, 2014) 

4 Metod 

Detta avsnitt redovisar de metoder som använts i denna C-uppsats, de vill säga de kvantitativa och 

de kvalitativa metoder som har använts. Metoderna presenteras både generellt och hur de appliceras 

i arbetet för denna uppsats. 

4.1  Kvantitativa metoder 

I vetenskapliga studier används kvantitativa metoder för att samla in mätbar hårddata. Enligt Knut 

Halvorsen (1992, s.79-82) bör den data som är insamlad vara uttryckt i någon form av mängdenhet 

så att resultaten från datainsamlingen blir jämförbart i studien. Att använda kvantitativa metoder är 

därför lämpligt enligt Halvorsen (1992, s.79-82) om forskaren vill ha data som ska användas till 

beräkningar, exempelvis för att kunna utföra statistiska slutsatser som vad genomsnittet är och vad 

som är representativt för en större grupp. 

4.1.1 Enkät 

För att finna data om respondenternas jämförbara bakgrunder och förståelseramar används en 

enkätundersökning. Frågorna är, till skillnad från informella intervjuer, bestämda på förhand, vilket 

är behjälpligt för att enklare kunna jämföra svaren mellan respondenterna (Halvorsen, 1992, pp.87-

88). Hur svaren tolkas beror på ifall frågorna som ställs är öppna eller fasta, alltså ifall 

svarsalternativen är givna på förhand eller inte. Enligt Halvorsen (1992, s.87-88) underlättar fasta 

frågor avkodningen av svaren och jämförelsen mellan olika respondenter. Öppna frågor kan 

däremot tendera att göra det lättare att upptäcka respondenternas bristande kunskaper, missförstånd 

och oväntade föreställningsramar enligt Halvorsen (1992, s.87-88). 

Enkäten som utformats för denna studie bestod till största del av fasta frågor med 

förhandsgivna svarsalternativ. Detta utfördes då det blir lättare att ställa svaren mellan 
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respondenterna emot varandra. Enkäten innehöll även några enstaka öppna frågor. Dessa frågor 

förekom framförallt där det fanns många tänkbara svar på frågan, vilket gav respondenten större 

frihet att ge ett korrekt svar. Till varje fråga lämnades även ett kommentarsfält för att ge 

respondenten möjlighet att kunna delge ytterligare information eller framföra åsikter om något 

framgick otydligt. Haukur Viggóson (2011) nämner att det är viktigt att undvika att frågorna blir 

ledande då detta kan påverka de svar respondenterna ger. Detta togs hänsyn till genom att frågorna 

som ställdes i enkäten kom i slumpartad ordning och att både positiva ledord (attraktivitet och 

acceptans) och negativa (risk) användes.  

Thurstones skalningsmetod användes till de fasta frågorna i enkäten. Denna skalningsmetod 

lämpar sig bra då denna studies syfte var att mäta och urskilja attityder.  Louis Leon Thurstone 

introducerade denna skalning för första gången år 1929 i tidskriften Psychological Bulletin och 

metoden har sedan dess varit ett etablerat skalningssystem (Colman, 2015). Enligt Andrew Colman 

(2015) sträcker sig skalningen från starkt negativt (exempelvis starkt emot kärnkraft), genom ett 

neutralt läge (det finns både för och nackdelar), till starkt positivt (exempelvis starkt för kärnkraft). 

En skalning från 1 till 5 är en bra representation, där 1 är starkt negativt, 3 är neutralt och 5 är starkt 

positivt gentemot det studerade objektet. Detta möjliggör att de data som insamlas från enkäten blir 

lättare att analysera och tolka. I denna enkätundersökning har inte numeriska siffror använts vid 

skalningen. Frågor/påståenden ställdes till respondenten som han eller hon fick svara på genom att 

ringa in det alternativt som bäst stämmer in på den inställning han eller hon hade till 

frågan/påståendet. Detta är enligt Jan Trost (2007, s.71) en bra metod för att mäta attityder. Trost 

(2007, s.73) varnar däremot för att använda påståenden med likande svarsalternativ för ofta. 

Anledningen till detta är att risken för att respondenten tröttnar eller glömmer bort vad 

svarsalternativen handlar om ökar. Det löstes i denna uppsats genom att flera olika svaralternativt 

till påståendesatserna och de jakande/nekande frågorna användes i enkäten.   

För att uteslutande kunna studera eleverna som växt upp i de studerade kommunerna valdes att 

enbart studera enkätsvar från elever som bott fem år eller mer i Östhammar eller Uppsala. Denna 

urskiljning syftade till att sortera bort elever som inte påverkats av de studerade platserna.  

I Uppsala blev respondenterna slumpmässigt utvalda i matsalen på Rosendalsgymnasium. 

Totalt svarade 29 elever på enkäten, varav 26 elever uppfyllde kravet av att ha bott i Uppsala 

kommun mer än fem år. Av dessa var 15 elever män och 11 elever kvinnor.  
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I Östhammar fick eleverna på Forsmarksskolan svara på enkäten under en av deras lektioner. 

Totalt besöktes tre klasser. Sammanlagt svarade 62 elever på enkäten, varav 38 stycken uppfyllde 

kravet att ha bott i Östhammarkommun mer än fem år. Av dessa var 27 män och 11 kvinnor.  

4.1.2 Karta 

I enkäten inkluderades en karta över Sverige, där Östhammar, Uppsala och Nyköping kommun var 

märkta på kartan som riktmärken. Dessa riktmärken var placerade på kartan för att ge stöd till 

respondenterna att lokalisera var deras hemorter var placerade. Studien ämnade först att även 

studera gymnasieelever från Nyköpings kommun, men detta uteblev. Inga andra riktlinjer gavs till 

respondenterna. Kartan bifogades för att låta respondenterna ange var de skulle välja att placera ett 

nybyggt kärnkraftverk. Syftet med detta var att låta respondenterna, utifrån en öppen fråga, visa 

vilket avstånd de skulle föredra att ha till ett kärnkraftverk. Detta öppnade således upp för att kunna 

analysera hur attityden gentemot kärnkraft kunde kopplas till respondentens geografiska placering.  

4.2  Kvalitativa metoder 

Vid val av användandet av kvalitativa metoder avser man att få information från direkta 

observationer. Detta är att föredra när man behöver förstå betydelsen av den information man 

hämtar. Med betydelse avses hur känslor och värderingar speglar sig i hur man tar ställning till 

frågor. Denna metod kan anses vara mer involverande än kvantitativa då forskaren måste närvara 

för att kunna ta del av känslor och uttryck. Två förkommande metoder som förknippas till de 

kvalitativa är intervjuer och observationer. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, p.87) 

4.2.1 Gruppintervju 

Enligt David Morgan (1996, s 130) definieras en fokusgrupp som en forskningsteknik där data 

samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren. De centrala begreppen i 

denna definition som särskiljer en fokusgrupp från andra former av gruppintervjuer är att det utförs 

i forskningssyfte, har som mål att samla in data genom gruppinteraktion och att ämnet bestäms av 

forskaren (Wibeck, 2000, s 25-26).  

Fokusgrupperna som intervjuades i denna studie bestod av studenter från gymnasieskolorna där 

även enkätundersökningen genomfördes. Samtalen var modererade av författarna till C-uppsatsen 

och respondenterna fick diskutera fritt kring några förbestämda frågor (se bilaga 3). 
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Gruppintervju som metod är användbar för att locka fram de sociala aspekterna hos 

intervjupersonerna. Synpunkter hos en deltagare kan kontrasteras mot en annan deltagares, vilket 

kan göra det lättare för intervjuaren att särskilja mellan olika åsikter (Kjaer Jensen, 1991, s.83). 

Nackdelar med gruppintervjuer som bör tas i aktning är att alla i en grupp inte kan förväntas ta lika 

mycket utrymme och att skyggare respondenter inte delar med sig lika mycket av sina åsikter som 

andra. När flertalet respondenter ska dela på ett intervjutillfälle blir det även mindre avlagd tid till 

varje person än som vore fallet i en personlig intervju. Det kan även vara svårt att samla en specifik 

grupp människor vid samma tillfälle (Kjaer Jensen, 1991, s.86).  

Intervjuer med fokusgrupper utfördes i samband med enkätundersökningen för denna studie. 

Fokusgrupperna bestod av elever från gymnasieskolorna på vilka studien utfördes. I vissa fall hade 

intervjudeltagarna även deltagit i enkätundersökningarna men i andra fall inte. Det var valfritt att 

delta på gruppdiskussionen, vilket resulterade till att fler deltog i Östhammar än i Uppsala.  

I Uppsala deltog två elever på gruppdiskussionen, varav båda eleverna var män. Totalt ställdes 

5 förberedda frågor (se bilaga 3) men även följdfrågor uppkom. Eleverna fick diskutera frågorna 

sinsemellan medan uppsatsförfattarnas roll var att agera som moderatorer. Med elevernas 

medlåtande spelades intervjun in. I Östhammar deltog totalt sex elever, varav fem var män och en 

var kvinna. Utförandet genomfördes på ett liknande sätt som i Uppsala. Även här tilläts inspelning 

av intervjun.  

Gruppdiskussionens primära syfte för denna uppsats var att stödja de svar och påståenden som 

erhölls från enkäterna. Inget eget resultatavsnitt har därför presenterats från informationen som 

erhölls från gruppdiskussionerna. 

5 Teori & tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den teori som uppsatsen grundar sig på, vilket är balansteorin, Not In My 

BackYard och motståndskraft till attitydförändring. Även tidigare forskning och en platsdefinition 

kommer att presenteras. Dessa användes löpande men applicerades främst i analysavsnittet. 

5.1  Balansteorin 

Balansteorin innehåller tre element; en person (p), en annan person (q) och ett attityd objekt (i) som 

är viktigt för p. Dessa tre bildar tillsammans en triangel, där vardera sidan av triangeln representerar 

den attityd som (p) har gentemot (q), (p) har gentemot (i) och (q) har gentemot (i). Dessa attityder 
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kan antingen vara positiva eller negativa beroende på (p)s uppfattning och attityd (Wegener & 

Carlston, 2005, s.509-10). Modellen bygger på (p)s tankemönster, och kan antingen vara i balans 

om alla relationer är positiva alternativt om två av relationerna är negativa, eller vara i obalans om 

en sida är negativ. I den situation där modellen är i ett obalanserat läge (en negativ sida), har 

modellen enligt teorin en tendens att hamna i balanserat tillstånd. Detta innebär att en eller flera av 

förbindelserna tenderar att ändra tillstånd. 

 

Figur 1: Ett obalanserat och ett balanserat attitydsystem där de heldragna linjerna representerar en positiv attityd och de streckade 
linjerna representerar en negativ attityd. 

Lisa (p) är emot kärnkraft (i), men blir förälskad i Tobias (q), som säger till Lisa att han är en 

kärnkraftsförespråkare. Här uppstår en obalanserad situation, som enligt teorin tenderar att bli 

balanserad. Detta innebär att Lisa tenderar att antingen ändra sin attityd gentemot kärnkraften eller 

gentemot Tobias, om hon inte lyckas ändra Tobias uppfattning eller hennes egen uppfattning om 

hans attityd. (Colman, 2014) 

Balansteorin har i denna uppsats använts för att analysera om det finns samband som tyder på 

att inflytandet från nära relationer kan ha påverkat respondenternas attityder gentemot kärnkraft 

relaterade verksamheter.   

5.2  Not In My BackYard 

Begreppet NIMBY är en akronym för ”not in my backyard” (inte i min bakgård) och beskriver 

lokalt motstånd mot byggprojekt, ofta industriella eller energiproducerande anläggningar. 
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Akronymen har gett upphov till begreppet nimbyism som avser synsättet som projektmotståndare 

har som beskrivs av akronymens delar (Burningham, 2012, s.127).  

Begreppet används i politiken och syftar vanligen till motståndare som kan inse att fördelarna 

med projektet är önskvärda men som motsätter sig att det skall byggas i deras samhälle och avser 

typiskt det lokala motståndet. Användningsområdet för begreppet är brett och används ofta 

vidlyftigt för att ge en förenklad bild av projektmotstånd för att beskriva motståndarna som 

antingen själviska eller irrationella. Empiriska studier har dock visat att lekmän som motsätter sig 

ett projekt sällan har irrationella synpunkter och sällan har så liten kunskap om projektets inverkan 

som dem ofta framställs ha (Burningham, 2012, s.127-128). Det finns även brister i synsättet att 

personer som beskrivs vara nimbyistiska och agerar således utifrån sitt egenintresse, eftersom det 

ofta finns egenintresse bland förespråkarna till ett planerat projekt. För att bättre beskriva 

projektmotståndare bör det tas hänsyn till att de ofta har varierande orsaker till deras motstånd, där 

miljömässiga, sociala och moraliska själ ofta påverkar deras åsikt i frågan (Burningham, 2012, 

s.129). 

Begreppet används oftast när rikare samhällen motsätter sig ett projekt. När fattigare samhällen 

motsätter sig en planerad satsning på infrastruktur eller liknande beskriver litteraturen oftare detta 

som en ”kamp för miljömässig rättvisa” istället för att beskriva dem som att agera utifrån 

egenintresse. Det är en vanlig åskådning att mindre rika samhällen ofta kan se ett projekt som ett 

lyft för samhället och har lättare att ställa sig bakom det (Burningham, 2012, s.127). 

I denna C-uppsats används inte den traditionella användningen av nimbyismen för att beskriva 

motståndet för ett planerat projekt primärt, utan tolkas istället om för att även beskriva attityderna 

mot de kärnkraftsrelaterade anläggningarna som redan existerar. Förhållandet mellan rikare och 

fattigare samhällen tolkas även om till att representera hur beroende ett samhälle är av en 

kärnkraftsanläggning, i mån av hur betydelsefull den är utifrån antalet arbetstillfällen som den 

bidrar till samhället och hur stor andel av kommuninvånarna som är arbetstagare där. Dessa 

omtolkningar motiveras utifrån att kärnkraften utgör en bestående samhällsdebatt och att det inte är 

motiverbart att se på kärnkraften som en debatt enbart ur ett utvecklingsperspektiv. Användningen 

av begreppet syftar alltså i denna C-uppsats till att beskriva hur respondenter som är positivt 

inställda till ett kärnkraftsanvändande relaterar kring placeringen av verken. 
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5.3  Motståndskraft till attitydförändring 

Richard E. Petty och Jon A. Krosnick skriver i boken Attitude Strength, Antecedents and 

Consequences (2014, s.414-423) en teori som beskriver motståndskraften som kan finnas till 

attitydförändring. Teorin definierar styrkan hos attityder i termer av länkar mellan attityd och andra 

aspekter kopplade till kunskap. Petty och Krosnick (2014) anser att attityder är starka när de har 

blivit väl ingrodda i en existerande attitydstruktur. Attityden är alltså ett psykologiskt fenomen som 

kan uttryckas att man i en varierande omfattning är för eller emot ett objekt. Om det inträffar har ett 

attitydobjekt skapats.  

Petty och Krosnick (2014) beskriver att människor kan reagera positivt eller negativt mot ett 

objekt. För att dessa attityder mot ett objekt ska finnas krävs att personen kommit i kontakt med 

objektet någon gång. Först då kan en utvärdering mot objektet äga rum och attityder till objektet 

utvecklas emotionellt, kognitivt eller från tidigare känslomönster. Den känsla som upplevs första 

gången man kom i kontakt med attitydobjektet anses vara viktig. Känsla från den stunden kan 

nämligen medföra en psykologisk tendens att man reagerar liknande nästa gång man kommer i 

kontakt med objektet, vilket således kan leda till att den inre attitydstrukturen mot attitydobjektet 

man tidigare upplevt stärks.  

Den inre strukturen inkluderar vanligtvis ett kognitivt innehåll som består av mottagarens tro 

om egenskaperna hos attitydobjektet. Denna tro kan vara både konkret och abstrakt. Tron skapas 

från händelser och erfarenheter och grundar sig antingen på enstaka erfarenheter/händelser som 

skapar mer konkreta bilder eller flera erfarenheter/händelser som då tillsammans skapar mer 

abstrakta bilder. Attitydens inre struktur kan även omfatta ett emotionellt beteendemönster som 

kopplas till attitydobjektet. Detta kan således leda till att ett mönster blir associerat till objektet. Den 

emotionella delen omfattar känslor, sinnesstämningar och sympatiska nervsystems aktiviteter som 

personen har upplevt i relationen till attitydobjektet och således associerar till det. Precis som för 

tron om egenskaper som associeras till attitydobjektet skapas det emotionella beteendet av tidigare 

händelser och erfarenheter. Även det uppförande mönster som skapas kring attitydobjekt inkluderas 

i den inre attitydstrukturen. Det skapas på ett liknande sätt som för det emotionella beteendet och 

påverkar hur man agerar mot attitydobjektet. (Petty & Krosnick, 2014) 

Den totala omfattningen av det kognitiva, emotionella och uppförandet som personen har 

associeras till attitydobjektet utgör attitydens inre struktur. Detta medför enligt Petty och Krosnick 
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(2014) att det krävs en attitydförändring på flera plan för att den inre attitydstrukturen ska kunna 

ändras mot attitydobjektet.   

Teorin har i denna C-uppsats använts som stöd för tolkningarna av hur påverkan faktorerna kan 

ha påverkat respondenterna på olika sätt och omfattning.  

5.4  Attityder hos boende nära kärnkraftverk 

Parkhill et al. (2010) visade i en studie gjord på boende nära två brittiska kärnkraftverk att attityden 

för kärnkraft ofta är normaliserad och att risken av att bo nära ett kärnkraftverk inte alltid upplevs 

som så stor hos lokalbefolkningen. Kraftverken som undersöktes i studien uppgavs blivit ett 

naturligt inslag i omgivningen och att de genomgått en “familjärisering”, ortsbefolkning hade med 

andra ord vant sig vid kraftverkens närvaro. För unga intervjupersoner i studien hade verken funnits 

där under hela deras livstid vilket gjort att de inte behövde vänja sig vid verken på samma sätt som 

äldre invånare. Andra intervjupersoner uppgav verken som riktmärken och att de symboliserade 

hemkomst. Ett viktigt inslag för familjärisering är de sociala nätverk som uppstår bland 

befolkningen, då intervjupersonerna antingen själva eller kände någon som jobbade på verket. 

Respondenterna överlag fick genom detta en större förståelse för hur verken fungerade och 

upplevde dem som säkrare, med undantag för ett mycket litet antal som upplevde dem som 

osäkrare. En del av personerna som intervjuades hade även en förmåga att föreställa sig hur 

arbetarna på verken tänker och känner utan att ha en direkt kontakt till någon av arbetarna, vilket 

gjorde att kärnkraftverken upplevdes mindre som en avlägsen institutionell organisation och 

förtroende byggs upp. Intervjupersonerna visades även normalisera risken av att bo nära 

kärnkraftverk. Att bo nära ett kärnkraftverk upplevdes inte som en unik risk, utan ortsbefolkningen 

såg istället inte dess betydelse som större än vardagligare riskfaktorer som att köra bil. 

Respondenterna satte perspektiv på risken genom att jämföra den med risker som upplevs som 

större i alternativ, som att bo nära ett kolkraftverk, samt att risken inte bara gäller för dem som bor 

nära verken och att det inte gör någon skillnad att bo där eller någon annanstans. Vissa av de 

intervjuade menade att Frankrikes kärnkraftverk borde utgöra en lika stor risk som kärnkraftverken 

de bodde nära. (Parkhill et al., 2010, s.46-49) 

Slutsatserna från studien användes i denna C-uppsats som analysverktyg för att förstå hur 

attityder mot kärnkraftsrelaterade verksamheter skiljer sig mellan boende nära en 

kärnkraftsanläggning och de som bor på ett större avstånd ifrån en sådan.  
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5.5  Platsbegreppet 

Centralt för att förstå upplevelsen av kärnkraften ur ett kulturgeografiskt perspektiv, med tekniken 

inbäddad i uppfattningar om trygghet och acceptans, är en förståelse för innebörden av 

platsbegreppet. Plats är enligt Tim Cresswell, vilket han redogör för i Place – an introduction 

(2015), inte så mycket av en definierad vetenskaplig terminologi som det är ett vardagligt uttryck 

med varierande innebörd och användning (Cresswell, 2015, s. 6). Cresswell menar på att människor 

skapar platser när de ger en yta ett syfte, vilket exemplifieras av när ett rum dekoreras av en ny 

hyresvärd för att skapa hemtrevnad. Samtidigt har det rummet haft en tidigare hyresvärd och den 

platsen har haft en specifik betydelse för den personen. En plats har alltså ofta olika innebörder för 

olika personer tillika att det har en historia och att innebörden av platsen kan förändras (Cresswell, 

2015, s. 7). Att se plats som en yta som människor gett ett syfte menar Cresswell är den enklaste 

definitionen av platsbegreppet (Cresswell, 2015, s. 12). Det kan vara skillnad på hur människor som 

bor eller arbetar på en plats ser på den jämfört med hur personer utan kopplingen till platsen 

uppfattar den. För en person kan en yta representera där den träffar sina vänner eller där den arbetar, 

varpå ytan blir en plats för personen. För en utomstående person har den ytan inte de värdena 

inbäddade i sig och ytan blir istället ett landskap. Att se en yta som en plats menar Cresswell 

innebär att uppleva det inifrån, medan att ett landskap betraktas utifrån. Att se en yta som landskap 

istället för som en plats är beroende på vilket visuellt perspektiv betraktaren har (Cresswell, 2015, s. 

17). Att se en yta som en plats är nödvändigt för att förstå innebörden av platsen. En yta kan 

förenklat definieras av olika fakta som gäller för ytan. För att se det som en plats krävs istället att 

försöka läsa in vad platsen har för innebörd för olika människor (Cresswell, 2015, s. 18).  

Platsbegreppet har i denna C-uppsats använts till att förstå hur eleverna i Östhammar och 

Uppsala kan ha olika upplevelser av ett kärnkraftverk som en plats och vad det kan innebära för 

deras bakomliggande värderingar.   
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6 Data 

I detta kapitel presenteras den data som har erhållits från enkätundersökningarna användes som 

underlag för resultatet och diskussionen. Datan som erhållits har redovisats i procentuella 

stapeldiagram och i textform.  

6.1  Enkätundersökningen 

I Östhammar deltog totalt 38 studenter i enkätundersökningen, varav 27 var män och 11 var 

kvinnor. I Uppsala deltog 26 elever, varav 15 elever var män och 11 elever var kvinnor.  

 

Figur 2: Skillnaden mellan Östhammar och Uppsala i hur de ställer sig till att kärnkraft bör användas. 

Från figur 2 kan ses att för studenterna från Östhammar angav en betydande majoritet att de 

instämmer helt med att kärnkraften bör användas. Uppsalaeleverna hade däremot ett spritt resultat. 

Majoriteten av respondenterna ställde sig positivt till användandet och angav att de antingen delvis 

eller helt instämde med påståendet, dock var det en betydande del som ställde sig negativ mot 

påståendet. Detta tyder på att det inte finns en lika stark kultur i Uppsala som förespråkar 

kärnkraftens användning som det verkar finnas i Östhammar.  
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Figur 3: Skillnaden mellan hur Östhammar och Uppsala ställer sig till att de positiva aspekterna överväger de negativa.	

Från figur 3 kan ses att majoriteten av respondenterna från Östhammar svarade att de instämmer 

helt med att de positiva aspekterna överväger de negativa. Totalt sett i Uppsala var svaren jämnt 

fördelade över de olika svarsalternativen med undantaget av ”instämmer delvis”, som fick flest 

svar.  Figur 3 påminner om figur 2 bortsett från att andelarna för ”instämmer helt” är mindre i figur 

3. Istället är andelarna för ”instämmer delvis” större för båda respondentgrupperna. För Uppsala är 

även andelen ”delvis emot” mindre och ”helt emot” större. Totalt sätt antyds dock att den 

sammanslagna andelen som instämmer och delvis instämmer respektive den sammanslagna andelen 

som är delvis emot och helt emot är ungefär lika stora i figur 2 och 3, för både Östhammar och 

Uppsala.  
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Figur 4: Vad respondenterna i Östhammar och Uppsala anser är ett bekvämt avstånd till att bo från ett kärnkraftverk.				

Denna figur visar på en överväldigande acceptans i Östhammar för att vara bosatt nära ett 

kärnkraftverk, majoriteten angav att de kan tänka sig att bo under 10 km från ett kärnkraftverk. I 

Uppsala svarade studenterna spritt. I kommentarsfältet för denna fråga skriver flera av 

respondenterna från Östhammar att de idag bor närmare än 10 km från ett kärnkraftverk. 

 

Figur 5: Hur respondenterna från Uppsala respektive Östhammar upplever risken kopplat till kärnkraft där de bor nu.		

Från figur 5 kan ses att för totala antalet respondenter i båda kommunerna är riskupplevelsen, till 

skillnad från ovan diskuterade figurer, betydligt mer lik mellan Östhammar och Uppsala. Båda 

skolornas elever upplever i förstahand en mycket liten risk med kärnkraft där de bor. Den skillnad 
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som ses från figuren är att ingen respondent i Östhammar upplever mer än en medelstor risk, medan 

11 % i Uppsala upplever en stor risk. 

 

Figur 6: Skillnaden på Östhammar och Uppsala och deras koppling till människor som har arbetat eller arbetar på en 
kärnkraftsanläggning. Denna enkätfråga var en flervalsfråga.	

Från figur 6 ses att en definitiv majoritet av respondenterna från Östhammar har en eller fler 

relationer till någon som arbetar eller har arbetat med kärnkraft. Ungefär ett jämnstort antal kunde 

ange en vän, släkting eller en förälder medan de flesta av de svarande kunde ange en bekant. I 

Uppsala kan ses att de flesta saknar ett socialt nätverk kopplat till kärnkraften. Några angav 

relationer till någon som arbetar eller har arbetat på ett kärnkraftverk, men de flesta av 

respondenterna saknar den kopplingen till kärnkraftsindustrin. Figur 6 ger även indikationer på att 

det är en stor skillnad mellan de sociala nätverk kopplade till kärnkraften i Östhammar och Uppsala.  

 

Figur 7: Vem/vad som respondenterna från Östhammar respektive Uppsala anser har påverkat deras attityd mot kärnkraft 
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Från figur 7 kan ses att för studenterna i Östhammar är det föräldrar och lärare som har varit 

viktigast för de flesta respondenterna till att ha påverkat deras attityd mot kärnkraft. För 

uppsalaeleverna har framförallt medier och lärare varit betydande för opinionsbildningen. Färre 

angav att de blivit påverkade av föräldrar, vänner och bekanta. På denna fråga var det möjligt att 

välja fler än ett svar.  

 

Figur 8: Andelen av respondenterna i respektive kommun som har haft undervisning kopplat till kärnkraft. 

Från figur 8 redovisas att i Östhammar angav majoritet av eleverna att de har fått undervisning om 

kärnkraft i gymnasiet. Eftersom ett fåtal dock angav att de inte har fått någon undervisning är det 

nödvändigt att anta att några av de som svarat ja går i samma klass som några av dem som svarat 

nej. Därför är det troligt att alla eleverna diskuterat kärnkraft i undervisningen i viss mån men att 

några av dem inte räknat detta som undervisning. I Uppsala hade majoriteten av de utfrågade inte 

fått någon utbildning om kärnkraft på gymnasiet.  
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Figur 9: Hur studenterna i Östhammar respektive Uppsala upplever hur skolundervisningen på gymnasienivå har påverkat deras 
acceptans gentemot kärnkraft.  

Från figur 9 kan med antydda att respondenterna i Uppsala har påverkats av sin utbildning på ett 

skilt sett från eleverna i Östhammar. För Östhammareleverna upplevde majoriteten att utbildningen 

har ökat deras acceptans mot kärnkraft. I Uppsala har utbildningen både ökat och minskat 

acceptansen, dock med en majoritet som anser att acceptansen har minskat i och med utbildningen.  

De svarande till denna fråga var främst dem som angav att de fått utbildning på gymnasiet. I 

några fall angav respondenterna att de fått utbildning i högstadiet även om de inte fått det på 

gymnasienivå, vilket är anledningen till att antalet respondenter är större till denna fråga än de som 

angav gymnasieutbildning i kärnkraft enligt tabell 8 (se bilaga 2). 

 

Figur 10: Hur studenterna i Östhammar respektive Uppsala upplever den allmänna acceptansen för kärnkraft i sin kommun. 

Enligt enkätsvaren verkar Östhammareleverna ha lättare att bedöma vad andra kommuninvånare 

anser om kärnkraften än vad respondenterna har i Uppsala. Dels är andelen av svaren för ”ingen 
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uppfattning” större i Uppsala, om endast med en skillnad på 9 %.  Utöver det är svaren även mer 

spridda bland respondenterna i Uppsala. Svaren i Östhammar har en högre koncentration bland 

svaren för ”hög” eller ”mycket hög” och inga av svaren anger en låg acceptans. Bland 

respondenterna i Uppsala upplever en tredjedel att kommuninvånarna har en hög acceptans. Den 

andelen av svaren som anger ”hög” och ”mycket hög” acceptans skiljer åt med 18 % från den andel 

som angivit acceptansen som ”låg”. Det är uppenbarligen en större skillnad i Uppsala än i 

Östhammar där ”låg” acceptans inte fanns representerat.  

 

Figur 11: Hur studenterna på Östhammar respektive Uppsala upplever risken kopplat till kärnkraftverk.	

Den risk som respondenterna från Östhammar respektive Uppsala upplever gentemot kärnkraftverk 

liknar varandra, den enda stora märkbara skillnaden är andelen för ”medelstor” och ”liten risk”. 

Andelen som anger medelstor risk är mindre i Östhammar, medan andelen som angav liten risk är 

mindre i Uppsala. Båda respondentgrupperna tycks ha en riskuppfattning där några uppfattar risken 

som större än andra, dock med något mindre riskuppfattning i Östhammar.  

6.2  Kärnkraft som en naturlig del av uppväxten 

Till fråga 19 (Se bilaga 1) i enkätundersökningen ombads respondenterna att besvara 

frågan ”resonera kring ifall kärnkraften eller kärnkraftverk varit ett naturligt inslag i vardagen under 

din uppväxt”. Omkring hälften av alla respondenter i Östhammar och omkring en tredjedel av alla i 

Uppsala valde att besvara denna fråga. I enlighet med att frågan var en öppen fråga där 

respondenterna fick resonera fritt bör det tas hänsyn till att eleverna själva definierat vad 

begreppet ”naturlig” innebar i deras svar. 
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I Östhammar gick det att kategorisera svaren utifrån hur eleverna beskrivit ifall det upplevts 

naturligt eller inte. Majoriteten av svaren uppgav att de upplevt kärnkraften som en naturlig del av 

uppväxten. En del resonerade kring att föräldrar och andra nära relationer bidragit till att 

diskussioner har förts och några angav att de hade besökt verken tillsammans med sina föräldrar när 

de besökte föräldrarnas arbetsplats. Vissa beskrev att närheten till Forsmarksverken gjort det till ett 

naturligt inslag. En elev beskrev att den sett bilar åka från och till verket på grund av närheten till 

verket där de hade bott. Några berättar om när de hade fiskat i vattnet utanför verken. 

Några respondenter beskriver att eftersom de växt upp i Östhammars kommun har det gjort att 

de sett kärnkraft som något naturligt, med frekventa diskussioner om kärnkraft och upplevd närhet 

till verket. Andra är mer obestämda över hur naturligt kärnkraften varit under deras uppväxt. De 

beskrev att de sällan hade tänkt på att kärnkraften funnits där och att verken smält in i bakgrunden. 

Även några mindre utförliga svar gavs där slutsatser om varför kärnkraften upplevts som 

naturlig inte gick att dra. En respondent nämnde att den inte upplevde kärnkraften som naturlig utan 

vidare utveckling. En annan förklarade att diskussioner med vuxna om kärnkraft förekommit men 

att respondenten inte sett kärnkraften som något naturligt. 

Respondenternas svar i Uppsala var inte lika enkla att kategorisera som svaren från 

Östhammar, dock går det att se trender i hur eleverna från Rosendalsgymnasiet svarade. De flesta 

svaren angav att de inte sett kärnkraften som en naturlig del av uppväxten. Många angav att det 

endast varit i skolundervisning som de kommit i kontakt med kärnkraft och andra beskrev att det 

förekommit i diskussioner med föräldrar. Det är framförallt de som diskuterat kärnkraft med 

familjen som anser att de upplevt det som naturligt. Andra anger att politiska debatter och medier 

bidragit till bilden de har fått av kärnkraften. En respondent anger att hon upplevt kärnkraften som 

naturlig eftersom hon bott relativt nära Forsmark. Två respondenter gav svar som antyder att det 

varit kärnkraftens betydelse för svensk energiproduktion som gjort det mer eller mindre naturligt. 
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7 Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som erhållits från enkätundersökningarna. Svaren från de olika 

gymnasieskolorna har ställts mot varandra och jämförts och korrelationer mellan olika svar har 

studerats. 

7.1  Korrelationer mellan positiva och negativa i Uppsala 

Från figur 2 syns att både andelen av respondenterna som angett att de är för användandet av 

kärnkraft respektive som ställer sig emot användandet av kärnkraften är av en betydande storlek för 

respondenterna i Uppsala kommunen. Andelen som ställer sig för motsvarar 63 % och andelen som 

ställer sig emot är 34 %. Detta medför att det är intressant att jämföra likheter och olikheter mellan 

de som ställer sig negativa och de som ställer sig positiva. I Östhammar var andelen 89 % 

respektive 3 %. Då andelen som ställer sig emot grundar sig på svar från en respondent i 

Östhammar har en liknande undersökningen inte utförts av svaren från Östhammar kommun.  

I Figur 12 visas det första av flera nedan följande korrelationstester mellan Uppsalaelevernas 

angivna acceptans för kärnkraftens användande och hur de har svarat på andra frågor i enkäten. 

Enkätsvaren som angav ”instämmer helt” och ”instämmer delvis” från fråga 1 (se bilaga 1) 

grupperades ihop till ”positivt inställd” och svaren som angav ”helt emot” eller ”delvis emot” 

grupperades till ”negativt inställd”. Vidare uteslöts svaren som angav ”varken eller” för att tydligare 

visa hur de mer tydligt definierade åsikterna avspeglar sig mot andra frågor. För figur 12 jämfördes 

dessa grupper med antalet som angivit att de har fått utbildning inom kärnkraft. 

 

Figur 12: Jämförelse av andelen som har fått utbildning inom kärnkraft bland Uppsalaelever med positiv eller negativ inställning till 
kärnkraften. 
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Av de som fått utbildning om kärnkraft så angav två av de som ställde sig positiv till användandet 

av kärnkraft att utbildningen hade ökat deras acceptans medan de andra två ansåg att det inte hade 

påverkat. De respondenterna som hade haft utbildning men ställde sig negativa till användandet av 

kärnkraft var det en motsatt effekt. Tre av respondenterna där ansåg att utbildningen hade minskat 

deras acceptans för kärnkraft medan en av dem ansåg att de inte hade påverkat varken för eller 

emot.  

 

Figur 13: Vem/vad som har påverkat respondentens attityd mot kärnkraft i största utsträckning 

Fördelningarna över vilken kategori som påverkat Uppsalaeleverna är någorlunda likartade för de 

positivt och de negativt kärnkraftsinställda. Medier, politiker och lärare är de kategorier som de 

negativt inställda representerar starkast. Bekanta, vänner, släktingar, sociala medier och övriga ger 

störst dominans för de med positiv inställning. Respondenterna utvecklade i liten mån ifall de olika 

kategorierna påverkat dem positivt eller negativt. Endast enstaka kommentarsvar beskriver ifall 

påverkan ifrån kategorin gjort respondenten mer positiv eller negativ. Det som framgår från 

kommentarsvaren är att de positiva angivit att kategorierna påverkat positivt medan de negativt 

inställda angivit att de påverkats negativt. Endast ett kommentarsvar från den positiva 

urvalsgruppen angav att lärare påverkat respondenten negativt. Vidare antas det att kategorierna 

som angivits av de positivt inställda i regel påverkat dem positivt samt omvänt förhållande för de 

negativt inställda. Ingen av kategorierna visar tydligt att den haft en urskiljbart positiv eller negativ 

effekt på respondenterna eftersom skillnaderna mellan andelarna för de positivt och negativt 

inställda är liten. Nämnvärt är dock att medier tycks påverkat den negativa gruppen i stor mån. 
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Figur 14: Jämförelse av angivet bekvämt avstånd till ett kärnkraftverk bland Uppsalaelever med positiv och negativ 
kärnkraftsinställning. 

 

Figur 15: Jämförelse av riskuppfattningen av ett kärnkraftverk för elever från Rosendalsgymnasiet med positiv eller negativ 
inställning till kärnkraften. 

I figurerna 14 och 15 presenteras korrelationen mellan Uppsalarespondenternas kärnkraftsacceptans 

och riskuppfattning av ett kärnkraftverk respektive på vilket avstånd de anser är bekvämt att bo 

ifrån ett kärnkraftverk. Korrelationen för riskuppfattningen visar att de negativt inställda har en 

större riskuppfattning än de positivt inställda. Överlag är riskuppfattningen inte anmärkningsvärt 

hög för någon av grupperna, bland de negativa anser 55 % att ett kärnkraftverk utgör en medelstor 

risk varav resten av svaren är jämnare spridda. Bland de positiva svaren är fördelningen störst bland 

dem som angivit ”mycket liten risk”, 47 %, var på andelarna trappar ner till ”medelstor risk” med 

18 % och sedan inga angivna svar för de större riskuppfattningsalternativen.  
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Korrelationen för avståndet visar på att de som har en positiv inställning till att kärnkraften bör 

användas, känner sig bekväma på ett närmare avstånd till ett kärnkraftverk än respondenterna med 

en negativ inställning. Dock anger en betydande andel av de positiva, 25 % av svaren, att de 

föredrar ett avstånd större än 200 km. Samma andel för de negativt inställda är istället 47 %. Detta 

tyder på att inställning ifall kärnkraften bör användas avspeglas i hur långt respondenterna vill bo 

ifrån ett kärnkraftverk, men att även de positiva ibland föredrar ett långt avstånd. 

 

Figur 16: Uppsalaelevers upplevelse av risk från kärnkraft där de bor nu, grupperat mellan positiv och negativ inställning till 
kärnkraft.  

De kärnkraftspositiva respondenterna från Uppsala upplever mindre risk där de bor än vad de med 

negativ inställning gör, 71 % av den positiva gruppen upplever en mycket liten risk. De som har 

negativ inställning har i större mån en större riskuppfattning, med 36 % som anser att det är en 

medelstor risk. Om detta jämförs med riskuppfattningen från figur 5 ser de mycket lika ut, med 

skillnaden att båda grupperna har en något mindre riskuppfattning när de ska relatera till risken där 

de bor nu. Uppsalarespondenterna tycks alltså se sin egen upplevda risk som mindre än den risk 

samhället i stort utsätts för från kärnkraften. Detta kontrasteras intressent nog mot figur 4 som visar 

avståndet respondenterna föredrar till ett kärnkraftverk. Trots att uppfattningen att Uppsala anses ha 

en relativt liten risk kopplat till kärnkraften valde många ett större avstånd de känner sig bekväma 

att bo på än vad det är från Uppsala till Forsmark (omkring 75 kilometer). 

7.2 Positiva till användandet av kärnkraft 

I detta resultatkapitel studeras korrelationer mellan enkätsvaren för positiva inställningar, svar som 

angivit ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis” på enkätfråga 1 (se bilaga), från både Östhammar 
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och Uppsala. Detta utfördes för att finna likheter och olikheter till varför respondenterna i Uppsala 

respektive Östhammar kommun ställer sig positiva till användandet av kärnkraft. 

 

Figur 17: Om respondenterna med en positiv inställning mot användandet av kärnkraft anser att de positiva aspekterna överväger de 
negativa aspekterna kopplat till kärnkraft 

Från figur 17 kan man urskilja att respondenterna från Östhammar visar på en något högre 

acceptans för kärnkraften. Totalt instämmer 60 % av respondenterna från Östhammar att de positiva 

aspekterna överväger de negativa helt. I Uppsala är motsvarande andel 27 %. Däremot ses att den 

sammanslagna andelen som instämmer delvis och instämmer helt i båda kommunerna är lika stora. 

Detta resulterar till att av de som ställer sig positivt till användandet av kärnkraft så ställer sig även 

en överväldigande majoritet till att de positiva aspekterna överväger de negativa. 

 

Figur 18: Andelen för olika relationer som arbetar eller har arbetat på ett kärnkraftverk för de positivt inställda respondenterna. Till 
denna fråga kunde eleverna ange flera val. 
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Östhammareleverna har ett betydligt större kontaktnät som arbetar på ett kärnkraftverk än eleverna i 

Uppsala, vilket även stämmer för samtliga respondenter som presenteras i figur 6. En 

anmärkningsvärd skillnad mellan båda figurerna är att Uppsala inte är representerat i andelen 

för ”föräldrar”, av de få i Uppsala som har en förälder som arbetar på ett kärnkraftverk tycks det 

alltså inte bidragit till att deras acceptans för kraftkällan blivit positiv.  Om de olika indelningarna 

jämförs ytterligare blir andelen som angivit ”nej” större för Uppsalaeleverna som är positiva till 

kärnkraft än vad den är för Uppsalaeleverna överlag, med en ökning från 59 % till 73 %. För 

Östhammareleverna gäller i viss grad det omvända, färre angav att de inte kände någon som arbetar 

på ett kärnkraftverk bland de positivt inställda och andelarna som angivit något av de andra 

alternativen ökar eller minskar med några enstaka procentandelar.  

 

Figur 19: Vilka personer eller annat som har påverkat respondenternas attityd till kärnkraft. I enkäten hade respondenterna 
möjligheten att lämna flera svar. 

När respondenterna angav vad de hade påverkats av för att etablera sin åsikt om kärnkraften gav 

Östhammar- och Uppsalaeleverna skilda svar. Bland de positivt inställda Uppsalaeleverna har 

medier, sociala medier och politiker varit inflytelserikt för de flesta. I Östhammar har istället 

föräldrar och vänner varit mer betydande för att utveckla en åsikt i frågan. Som kan ses i tabell 6 (se 

bilaga 2) är det betydligt fler i Östhammar som angivit att de har en relation till någon eller fler som 

arbetar eller har arbetat inom kärnkraftsindustrin. Respondenterna i Östhammar tycks förlita sig mer 

på relationerna de har till dem som arbetar inom industrin än vad de förlitar sig på ”yttre påverkan” 

från medier och liknande. Som kan ses ovan i figur 13, resultatkapitel 7.1, är medier, sociala medier 

och politiker något som i stor mån även påverkat de Uppsalarespondenter som angivit en negativ 
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inställning till kärnkraftens användande. Därför går det inte att urskilja en specifik faktor som 

påverkar Uppsalastudenterna positivt. 

 

Figur 20: Andelarna bland de positivt inställda eleverna i Östhammar och Uppsala som angivit att de har fått utbildning inom 
kärnkraft eller inte. 

Av de som fått utbildning svarade majoriteten att utbildningen hade ökat deras acceptans till 

kärnkraften.  Bara en bråkdel svarade att deras acceptans hade blivit oförändrad av utbildningen. I 

jämförelse med andelen av de som fått undervisning enligt figur 8 som tar med samtliga svar från 

Östhammar och Uppsala är fördelningarna mycket lika varandra, med något färre bland de positiva 

i både Östhammar och Uppsala som har fått utbildning. Figur 12 där indelningen var positivt och 

negativt inställda i Uppsala visar att andelen som är positiva är större bland dem som inte fått 

utbildning, vilket även denna figur visar.  

 

Figur 21: Den upplevda risk som respondenterna från Östhammar och Uppsala med positiv inställning till kärnkraft har till 
kärnkraften kopplat till där de bor. 
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Bland de positiva respondenterna från Östhammar och Uppsala är riskupplevelsen över där 

eleverna bor i regel liten. Uppsalastudenterna upplever i större mån en ”mycket liten risk” än vad 

respondenterna från Östhammar gör, vilket är en skillnad från fördelningen bland det totala antalet 

respondenter som går att se i figur 5. 

 

Figur 22: Hur respondenter som är positivt inställsamma till användandet av kärnkraft upplever den allmänna acceptansen i sin 
kommun. 

Av de respondenter som är positivt inställsamma till användandet av kärnkraft så redovisar figur 22 

att majoriteten av respondenterna från Östhammar har en uppfattning kring den allmänna attityden. 

I Uppsala motsvarar denna andel omkring 50 %.  Av de respondenterna som angivit att de upplever 

en acceptans så har ingen angivit en ”låg” eller ”mycket låg” acceptans i Östhammar, däremot har 

majoriteten angett en ”hög” eller ”mycket hög” acceptans. I Uppsala har omkring 10 % angivit 

en ”låg” acceptans och omkring 35 % har angivit en ”hög” acceptans. Detta resultat påminner om 

resultatet som redovisades i figur 10. 

Dessa resultat indikerar på att den generella acceptansen i Östhammar är hög medan det i 

Uppsala inte finns någon tydlig bild av den generella acceptansen i kommunen. 
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Figur 23: Hur respondenterna upplever risken kopplat till kärnkraftverk.   

Från figur 23 kan ses att av de som ställer sig positiva till att man använder kärnkraft anser en 

betydande majoritet att ett kärnkraftverk utgör en mycket liten risk alternativt en liten risk. I 

Uppsala är andelen för de högre riskuppfattningarna, för ”medelstor risk”, ”stor risk” och ”mycket 

stor risk”, cirka 17 %. I Östhammar är motsvarande andel cirka 23 %. Det är däremot bara 

respondenterna från Östhammar som har angivit att ett kärnkraftverk utgör en stor alternativt en 

mycket stor risk.  Detta resultat skiljer sig från det resultat som erhölls i figur 11 som beskrev det 

totala utfallet av enkätundersökningen. I det resultatet var det en större andel från Uppsala som såg 

en större risk med kärnkraftverken än det var från Östhammar. Detta antyder att det finns en 

skillnad i hur de som ställer sig positiva till användandet av kärnkraft ser på risken kopplat till det. 

Från kommentarsfältet erhölls från en av respondenterna i Östhammar, vars svar tillhörde den högre 

riskuppfattningen beskriven ovan, att kärnkraftverken utgör en stor risk men att säkerheten på dessa 

är bra och tillförlitliga.  
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7.3  Kartan 

Figur 24 redovisar det resultat som erhölls från den bifogade kartan i enkätundersökningen. På 

kartan skulle respondenterna markera var de skulle välja att placera ett nytt kärnkraftverk om det 

skulle komma att byggas ett här i Sverige. Stjärnorna visar var respondenterna från Östhammar 

skulle välja att placera kärnkraftverket och trianglarna hänvisar till var respondenterna från Uppsala 

skulle välja att placera kärnkraftverket. 

Eftersom Nyköping var en planerad 

kommun att utföra underökningar i, 

inkluderades ett riktmärke till orten i 

kartan respondenterna använde. Eftersom 

riktmärket i okänd mån kan ha påverkat 

respondenternas val av placering, valdes 

att inte utesluta markeringen från det 

redovisade materialet. 

Från resultatet kan urskiljas att 

respondenterna från Östhammar i största 

utsträckning valt att placera 

kärnkraftverket längs östkusten och en 

del har även valt att placera det nya 

kärnkraftverket nära det befintliga i 

Forsmark.  För respondenterna från 

Uppsala ses ett tydligare 

spridningsmönster där den närmsta 

placering till Uppsala är allokerad 

uppskattningsvis 10 mil bort. När 

respondenterna från Östhammar 

resonerade i kommenteras fältet valet av 

placering var det flera som nämnde att tillgången till vatten var av stor betydelse. Några av 

respondenterna som valde att placera kärnkraftverket längre söderut respektive längre norrut 

motiverade placeringen genom att påstå att de behöver mer elektricitet. En respondent resonerade 

även att Östhammar var en bra plats då området redan är testat, samt att då slutförvaret är planerat 

Figur 24: De svar som respondenterna har markerat på kartan om var de 
skulle vilja placera ett nytt kärnkraftverk om det kom till att byggas. 
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att byggas där, blir avståndet för använt bränsle förmånligt. När Uppsalarespondenterna resonerade 

kring placeringen var det flera som nämnde att de helst inte ville ha ett nytt kärnkraftverk, men vid 

valet av placering ansåg de att söderut, närmare Skåne var en förmånlig placering. Detta då 

kärnkraftverket inte skulle påverka naturen i norr. Flera respondenter från Uppsala resonerade även 

att de vill placera kärnkraftverket avlägset från stora städer och helst där det var gles bebyggelse.  

Från resultatet av kartan kan tydas att flera av respondenterna från Uppsala upplever att 

kärnkraftverket kommer bidra med flera konsekvenser för människor, djur och natur. Östhammar 

respondenterna visar inte samma oro utan verkar snarare resonera var kärnkraftverket rent tekniskt 

skulle fungera bäst eller var energin som skapas kommer bäst till användning. Däremot nämner 

varken respondenterna från Östhammar eller Uppsala uttryckligen att de skulle vilja att ett nytt 

kärnkraftverk byggdes i Sverige.  

8 Analys 

Resultaten har visat på skillnader mellan eleverna på Forsmarks skola i Östhammar och 

Rosendalsgymnasiet i Uppsala i mån av hur utbredd acceptansen för kärnkraftsrelaterade 

verksamheter är. I detta kapitel har resultaten diskuterats och analyserats och de olika faktorerna 

som påverkar attityder till kärnkraft har redogjorts för. 

8.1  Utbildningens inflyttande på attityden 

Från resultatet i figur 12 och följande figurtext kan urskiljas att utbildningen i Uppsala har påverkat 

respondenterna som ställt sig positiva till kärnkraften och respondenterna som ställt sig negativa till 

kärnkraften olika. Bland respondenterna som ställt sig positiva till användandet av kärnkraft hade 

majoriteten angivit att utbildningen ökat deras acceptans medan respondenterna som ställt sig 

negativa till användandet av kärnkraft ansåg att deras acceptans hade minskat i och med 

utbildningen.  Även från figur 20 och följande figurtext visar att majoriteten av de som tidigare haft 

en positiv inställning i Östhammar noterat att utbildningen hade ökat deras acceptans mot 

kärnkraften. De som inte angav att utbildningen hade ökat deras acceptans påstod istället att den 

inte haft någon inverkan. 

Resultatet att majoriteten av de som hade ett ställningstagande mot kärnkraften påverkades 

negativt av mer information och att majoriteten av de som har ett ställningstagande för kärnkraften 

påverkades positivt av mer information kan kopplas till avsnittet 5.3 i teorin. Petty och Krosnick 
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(2014) förklarar svårigheten hos en attitydförändring när en attityd har hunnit bli väl etablerad hos 

en individ. Om en individ har en etablerad attityd till ett attitydobjekt, exempelvis kärnkraften, 

sållar individen ofta bort nya kunskaper om objektet som inte stödjer den etablerade attityden. Detta 

kan vidare stärka den etablerade attityden. Det innebär enligt teorin att de respondenter som sen 

tidigare hade en positiv syn till attitydobjektet vilket i detta avseende är kärnkraft, tenderar att få 

liknande eller positivare bild av attitydobjektet då ytterligare kunskap uppdagas. Motsatsen gäller 

för en som tidigare haft en negativ bild av attitydobjektet. Detta gäller naturligtvis inte alltid, allt 

beror på den enskilda individen och vilka grundpelarna är som bygger upp attityden för denna 

individ. 

Av resultatet från figur 21 och 23 framgår att respondenterna från Östhammar som var positivt 

inställsamma mot kärnkraften upplever en något större risk kopplat mot kärnkraft både generellt 

och där de bor i jämförelse med respondenterna som var positivt inställsamma i Uppsala. Detta 

resultat avviker från resultatet som framgick från den totala jämförelsen mellan kommunerna. Från 

figur 8 kan det urskiljas att fler respondenter från Östhammar har fått utbildning kopplat till 

kärnkraft än respondenterna från Uppsala. Från avsnitt 5.3 framgår det att de som varit positivt 

inställda borde blivit positivare eller opåverkade av mer kunskap, vilket även resultatet indikerar. 

Detta kan förklara varför det är en allmänt större acceptans för användandet av kärnkraft bland 

eleverna i Östhammar än i Uppsala, vilket indikeras i figur 17. Fler har påverkats av utbildningen i 

Östhammar än i Uppsala. Andelen som har fått utbildning i respektive kommunen verkar även 

korrelera med antalet besök som utförts till kärnkraftsrelaterade anläggningar, vilket är noterat i 

tabell 15 (se bilaga 2). Det går där att urskilja att flera av respondenterna från Östhammar har 

besökt de kärnkraftsrelaterade verksamheterna Forsmark och SKB en eller flera gånger, tillskillnad 

från Uppsala där det antalet var underrepresenterat. Så varför upplever respondenterna som ställer 

sig positiva till användandet en större risk i Östhammar än motsvarande i Uppsala? En anledning till 

detta skulle kunna vara att i och med att Östhammareleverna har genomfört flera fältstudier och att 

majoritet har fått utbildning kopplat till kärnkraft, så har dem blivit medvetna om riskerna som finns 

kopplade till kärnkraften. Detta kan ha medfört att respondenterna från Östhammar upplever en 

större risk kopplat till där de bor och kärnkraftverken. Från svar i kommentarsfältet av 

respondenterna i Östhammar framgick det att även fast de är medvetna om risken kopplat till 

kärnkraften är de även införstådda i den säkerhet som finns på dessa anläggningar vilket flera 

nämner att de har fullt förtroende för.  
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Vidare bör nämnas att de positivt inställda i Östhammar hade större andelar som angav att 

risken för kärnkraft där de bor är ”mycket liten” (figur 21) än vad som angav ”mycket liten risk” för 

risken med kärnkraft (figur 23). I kapitel 5.4 beskrivs erfarenheterna från studier gjorda på orter 

nära kärnkraftverk i Storbritannien, där lokalbefolkningen ofta normaliserade riskerna med att bo 

nära ett kärnkraftverk. Detta kan bidra med stöd till varför Östhammarelevernas riskuppfattning för 

där de bor är mindre än riskuppfattningen från kärnkraft i stort. 

8.2  Nimbyism i Uppsala 

Resultaten visar på att det finns en tendens av nimbyism i Uppsala som inte finns i Östhammar. Det 

visar sig tydligast i skillnaden mellan vilket avstånd till ett kärnkraftverk som respondenterna 

känner sig bekväma med. Östhammareleverna har en överväldigande majoritet som anger att de 

känner sig bekväma med att bo på ett nära avstånd till ett kärnkraftverk, med en stor del som 

föredrar att bo under 10 km från ett verk. Det som är tydligt från svaren i Uppsala är att det är 

många som har en hög acceptans mot kärnkraft och som besvarar att den bör användas. Av dem 

som ställer sig positiva i Uppsala är det en större andel som föredrar ett stort avstånd till 

kärnkraftverket. Förutom det ser man att av dem som känner sig bekväma på ett större avstånd i 

Uppsala är det endast en person som uppger att den kan tänka sig att arbeta på ett kärnkraftverk i 

framtiden, vilket majoriteten av eleverna på Forsmarks skola kan tänka sig. Detta visar på att 

Uppsalaelevernas acceptans för kärnkraften i större mån än i Östhammar verkar vara ur ett rent 

behovsmässigt perspektiv där de flesta accepterar behovet av kärnkraften som energikälla men utan 

att de vill ha någon personlig koppling till verken. Det visar sig ytterligare i hur Uppsalaeleverna 

valt att besvara fråga 18 (se bilaga 1), om vart de skulle placera ett kärnkraftverk om det var upp till 

dem. Ingen av respondenterna från Uppsala placerade verket i närheten av Uppsala, vilket tyder på 

att de inte eftertraktar en närmare koppling till kärnkraften än vad de har i nuläget. Från enkätsvaren 

från Östhammar kan istället avläsas att en del valde att placera det i Östhammar vid det redan 

befintliga verket. Skillnaderna tyder på en kulturskillnad mellan Uppsala och Östhammar där 

nimbyismen kan användas som förklaringsmodell. Uppsalaeleverna visar på en någorlunda stor 

acceptans för kärnkraften men motsätter sig i regel mot att ha verken på ett nära avstånd och vill 

inte ha någon personlig koppling till verken, vilket passar med NIMBYs ordagranna betydelse ”not 

in my backyard”. Detta kan bero på kopplingen till plats. Plats skiljer sig ofta mellan personer och 

förmodligen även mellan respondenterna i Uppsala. De har växt upp på en plats där de har skapat 

minnen och erfarenheter och förmodligen känner sig trygga. Införandet av ett kärnkraftverk, om 



 
 

36 

tekniken tillät, i Uppsala skulle kunna inkräkta på den trygghet som personerna för närvarande 

känner när de är på sin plats, Uppsala. Det medför att även fast man förespråkar användandet av 

det, så skulle ett nytt kärnkraftverk innebära att en risk kopplades till platsen vilket skulle kunna 

medföra en otrygghet. Östhammarborna har redan ett kärnkraftverk kopplat till sin plats. Svaren 

från respondenterna antyder att det känner sig trygga med det. Införandet av ytterligare ett verk 

skulle kanske inte upplevas som en risk då det tidigare verket kan ha bidragit till att normalisera den 

uppfattningen. Det finns alltså en rimlighet i att Uppsala som kommun vore mer NIMBY-präglad 

än Östhammar om hänsyn tas till beroendet av kärnkraften som arbetsgivare i Östhammar. Som 

beskrivet i teorikapitlet om NIMBY brukar fattigare samhällen i mindre mån motsätta sig ett 

föreslaget projekt eftersom det leder till utveckling för samhället. Östhammar är inte fattigt, 

däremot är kärnkraftverket i Forsmark en av de största arbetsgivarna i kommunen.  

Att tendenserna till nimbyism finns i Uppsala utgör i sig inte en faktor för hur acceptansen för 

kärnkraft påverkas i Uppsala, men det avslöjar något om kulturskillnaderna i hur invånare i de båda 

kommunerna betraktar kärnkraft. 

8.3  Sociala nätverk och familjärisering 

En av de tydligaste skillnaderna mellan Östhammar och Uppsala är den betydligt större andelen av 

respondenterna i Östhammar som anger en relation till någon som arbetar eller har arbetat med 

kärnkraft, se figur 5. Vidare visar figur 18 att nära relationer till någon som arbetar med kärnkraft 

tillsammans med lärare är de faktorer som i största mån påverkat Östhammarelevernas attityd till 

kärnkraften. Det visar även att Uppsalaeleverna i större mån har påverkats av medier, politiker och 

sociala medier än vad eleverna i Östhammar har gjort. Som beskrivet ovan i kapitel 5.4, ”Attityder 

hos boende nära kärnkraftverk”, redogör Parkhill för begreppet ”familjärisering” av kärnkraften. I 

orter nära ett kärnkraftverk är ofta de sociala nätverken av kärnkraftsarbetare och deras relationer en 

bidragande faktor för att öka acceptansen för kärnkraft i samhället. Eleverna på Forsmarks skola 

kunde ofta ange fler än en relation till någon som arbetar eller har arbetat med kärnkraft, alltså går 

det att anta att liknande nätverk som Parkhill redogör för existerar i Östhammar. Som ovan nämnt 

har relationerna bidragit till att öka Östhammarelevernas attityd. Från resultatet som framgår i figur 

9 upplever respondenterna från Östhammar kommun generellt att acceptansen för kärnkraft är hög i 

kommunen, medan svaren från respondenterna från Uppsala indikerar på en mer spridd upplevelse 

av acceptansen i kommunen. Detta tyder på att det finns en kultur för att stödja kärnkraft i 

Östhammar. Enligt balansteorin, beskriven i kapitel 5.1, är nära relationer en bidragande faktor till 
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att attityder påverkas när det kopplas till ett attitydobjekt av betydelse. Då det givna attitydobjektet i 

denna studie är kärnkraftverket som fler av respondenterna anger att föräldrar och andra nära 

relationer arbetar på, kan antas att denna har haft en viktig betydelse för dessa relationer. Eftersom 

de sociala nätverken i Östhammar existerar och eftersom det tycks finnas en allmän uppfattning i 

kommunen att kärnkraften är nödvändig blir balansteorin en användbar teoretisk sats för att förklara 

att de sociala nätverken haft betydelse för att utveckla respondenternas kärnkrafsattityd i 

Östhammar. Då en hög allmän acceptans för kärnkraften upplevs av respondenterna från 

Östhammar kan antas att införandet av positiva åsikter från andra individer har påverkat 

respondenten till denna uppfattning. Detta ger indikationer till att respondenterna har kommit i 

kontakt med flera personer med åsikter gällande kärnkraft, vilket även datamaterialet indikerar. Om 

man ser på den enskilda respondenten som person (p) och alla personer med en attityd gällande 

kärnkraft som person (q), kan flera situationer enligt balansteorin ägt rum. Det totala nätverket av 

personerna (q) kan i sin helhet ha påverkat respondenten (p) till att få en positivare attityd gentemot 

kärnkraften. Respondenten (p) kan i sin tur även ha varit personen (q) i visa situationer och ha 

påverkat andra individer i sin omgivning gentemot kärnkraften. I grunden antas det att de sociala 

nätverk som gynnar den positiva attitydspridningen av kärnkraftsacceptans i Östhammar är en 

samling av flera relationstrianglar som Colman beskriver enligt balansteorin. 

I familjäriseringsbegreppet är det även centralt att kärnkraftverken upplevs som naturliga. I 

datakapitel 6.2 går att läsa om hur eleverna på båda skolorna resonerar kring kärnkraften som ett 

naturligt fenomen. För många elever på Forsmarks skola i Östhammar upplevs kärnkraften som 

naturlig och något som alltid diskuterats. Vissa av respondenterna angav att de fått en nära 

upplevelse av kraftverket av att exempelvis fiska vid verket under uppväxten. Östhammarelevernas 

återberättelse om kärnkraftens naturlighet skiljer sig från Uppsalarespondenternas. I Uppsala angav 

få att verket upplevts som naturligt och att kärnkraften i första hand gjort sig påmind i 

skolundervisningen. Skillnaderna mellan kommunerna visar att den naturliga upplevelsen av 

kärnkraften tycks bero på närheten till kärnkraftverket. Den vardagliga upplevelsen av 

kärnkraftverket i Forsmark för Östhammareleverna tyder även på att de har en tydligt definierad 

upplevelse av kärnkraftverket som plats. Enligt Cresswell är förståelsen för en plats grundad i vilka 

erfarenheter betraktaren har av platsen och vad platsen uppfyller för syfte för den personen. 

Östhammareleverna har inbäddade värderingar och upplevelser som är svåråtkomliga för personer 

som inte levt nära ett kärnkraftverk, vilket enligt Cresswell kan beskrivas som att de har upplevt 

platsen inifrån. 
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Att eleverna i Östhammar tycks ha ett utbyggt socialt nätverk, i stor mån påverkats av nära 

relationer för att bilda en uppfattning om kärnkraften och att kärnkraften upplevts som naturlig 

under uppväxten är stöd för att Parkhills beskrivning av familjärisering tycks stämma bra in på 

Östhammar. Slutsatsen som är möjlig att dra är att unikt lokala upplevelser av kärnkraften är en 

bidragande faktor till att stödja en acceptans av kärnkraften bland ungdomar i Östhammar. Det 

säger dock inte något om att det är en avgörande orsak till varför kärnkraftsacceptansen är högre i 

Östhammar än vad den är i Uppsala. Utifrån dataunderlaget går det inte att avgöra hur bristen av ett 

socialt nätverk påverkar acceptansen eftersom antalet som angivit en negativ inställning till 

kärnkraften i Östhammar varit bristande. I Uppsala, som visat på en mycket lägre grad av relationer 

till kärnkraftsarbetare, påverkas visserligen i lägre grad av nära relationer i åsiktsbildningen  

8.4  Felkällor och utvecklingsmöjligheter för framtida studier 

I studien deltog sammanlagt 64 personer, varav 38 var från Östhammar och 26 var från Uppsala. 

För att kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser är detta underlag för litet och det bör antas att de 

resultat som kan dras i viss mån är slumpad. För vissa svar har enbart enstaka svar registrerats, 

exempelvis bland andelen Östhammarelever som angivit att kärnkraften inte bör användas. 

Korrelationstester med dessa brister i underlaget har därför undvikits men var i vissa fall 

oundvikligt, som när underlaget avgränsas till att jämföra negativt och positivt inställda 

Uppsalaelever. Det bör även tas i aktning att fel vid transkriberingen av enkätsvaren kan ha 

förekommit även om författarna försökt hålla hög nivå på noggrannheten vid behandlingen av 

datamaterialet. 

Underlaget från Uppsala är även för litet för att på ett bra sätt representera samtliga elever på 

Rosendalsgymnasiet, där omkring 800 elever studerar. Det blir ännu mindre representativt för 

elever från Uppsala i sin helhet. Datamaterialet från Östhammar representerar mycket bättre 

eleverna på Forsmarks skola generellt, då det totalt går omkring 80 elever på skolan. Det finns inte 

heller lika många gymnasieskolor i Östhammar som det gör i Uppsala. Det totala antalet elever 

bland de andra gymnasieskolorna i Östhammar är strax över 400. Syftet med urvalsgrupperna var 

dock att de skulle representera elever som växt upp i antingen Östhammar eller Uppsala. En 

tänkvärd utveckling av studien hade därför varit att finna en proportionerlig representation i 

Uppsala vilket dock denna studie inte hade möjlighet att göra på grund av begränsningar i tid och 

resurser. 
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För att utveckla studien ytterligare hade det varit intressent att jämföra fler kommuner. Detta 

vore av intresse för att tydligare kunna definiera kulturskillnader i attityden hos befolkningen och 

kunna jämföra städer med varierande relation till kärnkraftindustrin. För denna C-uppsats var det 

planerat att även undersöka elever från Nyköping på grund av närheten till den kärnkraftsrelaterade 

anläggningen i Studsvik. Författarna lyckades inte komma överens med någon skola i Nyköping om 

att få besöka skolan för att utföra enkätundersökningen. Vidare hade det varit intressent att besöka 

skolor i orter med ett stort avstånd till en kärnkraftsanläggning, större än vad Uppsala har till verket 

i Forsmark, för att kunna dra tydligare slutsatser om relationen mellan avstånd och kärnkraftsattityd. 

Det vore även intressent att undersöka elever på en skola i en annan kommun med ett närbeläget 

kärnkraftverk, exempelvis Oskarshamn, för att jämföra resultaten med Östhammareleverna. Att 

valet föll på Östhammar, Uppsala och (ifall den ursprungliga planen gick att genomföra) Nyköping 

var av resursmässigt skäl tillika för att arbetsbelastningen inte skulle bli för stor.  
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9 Slutsats 

I Östhammar verkar det finnas en kultur som stödjer en positiv kärnkraftsattityd. Den visar sig 

bland annat i Östhammarelevernas förmåga att avgöra den allmänna acceptansen för kärnkraft i 

kommunen, betydelsen som sociala nätverk har för att sprida en positiv inställning och upplevelsen 

av kärnkraften som något naturligt bland eleverna på Forsmarks skola. Östhammareleverna tycks ha 

en väldefinierad uppfattning av kärnkraftverket i Forsmark ur ett platsperspektiv. Uppsala saknar en 

liknande kultur, men tycks inte heller ha en kultur som motverkar acceptans av kärnkraften.  

Från resultaten kunde man se att i Uppsala påverkas både negativt och positivt inställda till 

kärnkraften av liknande faktorer och det går därför inte att urskilja en specifik faktor som gör 

Uppsalaeleverna mer eller mindre positiv till kärnkraften.  

Uppsalaeleverna tycks påverkas av andra faktorer än eleverna i Östhammar, där medier och 

sociala medier är mycket mer inflytelserika i Uppsala. Östhammareleverna tycks påverkas mer av 

lokala faktorer som föräldrar medan Uppsalaelever i större mån påverkas av yttre faktorer som 

medier. Där verkar den stora skillnaden i hur respondentgrupperna påverkas ligga, även om elever 

från båda skolorna visar på en liknande acceptans för kärnkraften. I Uppsala finns tendenser till 

nimbyism, vilket avspeglas i att positivt inställda elever ofta vill ha större avstånd till kärnkraft från 

där de bor.  

Utbildning är viktigt för hur attityderna påverkas i både Östhammar och Uppsala, vilket i 

Östhammars fall nästan enbart inneburit positiv attitydpåverkan medan den i Uppsala även har 

inneburit att eleverna blir mer negativt inställda. Eleverna som var positivt inställda till kärnkraften 

ansåg att utbildningen antingen inte haft någon påverkan eller att den hade ökat deras acceptans. De 

elever som var negativt inställda till kärnkraften hade upplevt det omvända. Enligt Petty och 

Krosnicks teori, kan detta förklaras av den inställning som respondenten tidigare hade mot 

attitydobjektet innan utbildningen startade.  
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Bilaga 1 

Allmän information 
 

Vi är två studenter på Uppsala Universitet som läser vårt fjärde år på civilingenjörsprogrammet 

System i Teknik och Samhälle. Vi håller för närvarande på att skriva vår C-uppsats inom 

kulturgeografi och det är här vi behöver er hjälp för att besvara denna enkät. Syftet med denna 

enkätundersökning är att mäta gymnasiestudenters attityd till kärnkraftsrelaterade verksamheter. 

Studien utförs på studenter i Uppsala, Östhammar och Nyköpings kommun och skall besvara hur 

attityder om kärnkraften förhåller sig till kommunens koppling till kärnkraftsindustrin. 

Enkätundersökningen är totalt 19 frågor.  För varje fråga, ringa in eller kryssa i det svar som bäst 

karaktäriseras hur du känner för det givna påståendet. I fältet kommentar får du gärna motivera 

varför du valde det givna svarsalternativet eller bara kommentera allmänt.  

Denna undersökning är helt frivillig att delta i och alla deltagande kommer garanteras fullständig 

anonymitet. Du behöver enbart svara på de frågor som du vill och påbörjad enkät behöver inte 

slutföras. Ingen annan än vi i forskningsgruppen kommer att få tillgång till enkätsvaren.   

Tack för din medverkan!  

Hälsningar, 

Andreas Bergensund och Adam Linde 

     
Datum:   

  

Kommun:  Nyköping Östhammar Uppsala 

Inriktning:    

Ålder:    

Kön:     

Antal år du bott i kommunen: 
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1. Hur ställer du dig till påståendet ”kärnkraft bör användas”?   

 Helt emot Delvis emot Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Kommentar:  

2. Hur ställer du dig till påståendet ”de positiva aspekterna med kärnkraften överväger de 
negativa”?   

 Helt emot Delvis emot Varken eller Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Kommentar: 

3. Vad anser du är ett bekvämt avstånd från där du bor till ett kärnkraftverk?    

 < 10 km < 45km < 85km < 200km > 200km 

Kommentar:  



 
 
 
 
 

45 

 

4. Hur upplever du risken kopplat till kärnkraft där du bor nu?    

 Mycket liten 
risk Liten risk Medelstor risk Stor risk Mycket stor 

risk 

Kommentar:  

5. Skulle du kunna tänka dig att arbeta på en kärnkraftsanläggning? 

  Ja Nej   

Kommentar: 

6.  Känner du någon som arbetar eller har arbetat på en kärnkraftsanläggning? 

  Förälder  Släkting  Vän  Bekant  Nej 

Kommentar:  
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7. Vem/Vad har påverkat din attityd mot kärnkraften?  Rangordna vid val av flera.  Kommentera 
om ditt/dina angivna svar har ökat eller minskat din acceptans gentemot kärnkraften. 

  Förälder 

 Släkting 

 Vän 

 

 Bekant 

 Sociala medier 

 Lärare 

 

 Politiker 

 Medier 

 Övriga 

Kommentar:  

8. Skulle ett kärnkraftverk i er kommun göra det till en mer eller mindre attraktiv plats att bo på?  
Kommentera gärna varför.  

 Mycket 
mindre Något mindre Varken eller Något 

mer Mycket mer 

Kommentar: 

9. Har ni haft undervisning gällande kärnkraft på gymnasiet? Om nej hoppa direkt till fråga 11. 

  Ja Nej   

Kommentar:  
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10. Hur har skolundervisningen påverkat din acceptans gentemot kärnkraft?  

 Minskat 
avsevärt Minskat Varken eller Ökat Ökat avsevärt 

Kommentar:  

11.  Hur upplever du den allmänna acceptansen för kärnkraft i din kommun? 

 Mycket låg Låg Varken eller Hög Mycket hög Ingen 
uppfattning 

Kommentar: 

12.  Vilken/Vilka av följande anläggningar för kärnkraftsrelaterade verksamheter känner du till? 
Kommentera gärna vilka vid val av ”andra”. 

 Forsmark SKB:s 
slutförvar 

Studsvik Andra Ingen 

Kommentar: 
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13. Hur riskabelt uppfattar du att ett kärnkraftverk är?  

 Mycket liten 
risk Liten risk Medelstor risk Stor risk Mycket stor 

risk 

Kommentar:  

14. Hur riskabel uppfattar du att en anläggning för slutförvar av använt radioaktivt bränsle är?    

 Mycket liten 
risk Liten risk Medelstor risk Stor risk Mycket stor 

risk 

Kommentar: 

15.  Hur riskabel uppfattar du att en anläggning för avfallshantering av radioaktivt material är?  

 Mycket liten 
risk Liten risk Medelstor risk Stor risk Mycket stor 

risk 

Kommentar:  
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16. Vilken/Vilka av följande kärnkraftsanläggningar har du besökt? Kommentera gärna vilka vid 
val av ”Övrigt”. 

 Studsvik Forsmark SKB 
slutförvar 

Övrigt Ingen 

Kommentar:  

17. Om du har besökt någon kärnkraftsanläggning. Hur många gånger har det inträffat? 

 1 besök 2-4 besök 5 besök eller fler 

Kommentar: 

18.  Om ett nytt kärnkraftverk skulle komma att byggas i Sverige, var skulle du vilja placera 
detta? Ange dit svar som ett kryss på kartan som finns på sista sidan.  Kommentera gärna dit val.  

Kommentar:  
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19. Resonera kring ifall kärnkraften eller kärnkraftverk varit ett naturligt inslag i vardagen under 
din uppväxt.    

Kommentar:  
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Bilaga 2 

De svar som respondenterna angav: 

Tabell 1: Hur studenterna ställer sig till påståendet ”Kärnkraft bör användas”. 

Östhammar Helt emot Delvis emot Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 
Man: 0 0 1 6 20 
Kvinna: 0 1 2 2 6 
Totalt: 0 1 3 8 26 
Uppsala Helt emot Delvis emot Varken eller Instämmer delvis: Instämmer helt 
Man: 0 2 0 7 7 
Kvinna: 2 5 1 2 1 
Totalt: 2 7 1 9 8 

 

Tabell 2: Hur studenterna ställer sig till påståendet ” De positiva aspekterna med kärnkraft överväger de negativa”. 

Östhammar Helt emot Delvis emot Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 
Man: 0 1 1 10 15 
Kvinna: 0 1 4 2 4 
Totalt: 0 2 5 12 19 
Uppsala Helt emot Delvis emot Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 
Man: 0 2 0 10 4 
Kvinna: 5 2 3 1 0 
Totalt:  5 4 3 11 4 

 

Tabell 3: Vad studenterna anser är ett bekvämt avstånd att bo från ett kärnkraftverk. 

Östhammar < 10 km < 45km < 85km < 200km > 200km 
Man: 15 4 3 0 1 
Kvinna: 5 2 0 1 1 
Totalt: 20 6 3 1 2 
Uppsala < 10 km < 45km < 85km < 200km > 200km 
Man: 4 6 2 1 3 
Kvinna: 0 3 0 3 5 
Totalt:  4 9 2 4 8 
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Tabell 4: Hur studenterna upplever risken kopplat till kärnkraft där de bor. 

Östhammar Mycket liten 
risk 

Liten risk Medelstor risk Stor risk Mycket stor 
risk 

Man: 18 7 1 0 0 
Kvinna: 5 4 1 0 0 
Totalt: 23 11 2 0 0 
Uppsala Mycket liten 

risk 
Liten risk Medelstor risk Stor risk Mycket stor 

risk 
Man: 14 1 1 0 0 
Kvinna: 1 3 4 3 0 
Totalt:  15 4 5 3 0 

 

Tabell 5: Om studenterna kan tänka sig att arbeta på en kärnkraftsanläggning. 

Östhammar Ja Nej 
Man: 24 2 
Kvinna: 7 3 
Totalt: 31 5 
Uppsala Ja Nej 
Man: 6 10 
Kvinna: 3 8 
Totalt: 9 18 

 

Tabell 6: Hur många av studenterna som känner någon som arbetar eller har arbetat på en kärnkraftsanläggning. Här var det 
möjligt att välja fler än ett alternativ. 

Östhammar Förälder Släkting Vän Bekant Nej 
Man: 8 8 7 17 3 
Kvinna: 5 3 5 5 1 
Totalt: 13 11 12 22 4 
Uppsala Förälder Släkting Vän Bekant Nej 
Man: 0 2 1 5 10 
Kvinna: 1 1 0 2 6 
Totalt: 1 3 1 7 16 
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Tabell 7: Vem/Vad som har påverkat attityderna hos studenterna mot kärnkraft.  Här var det möjligt att välja fler än ett 
alternativ. 

Östhammar Förälder Släkting Vän Bekant Sociala medier Lärare Politiker Medier Övriga 
Man: 12 4 7 2 4 14 5 8 9 
Kvinna: 5 2 2 2 0 3 0 3 4 
Totalt: 17 6 9 4 4 17 5 11 13 
Uppsala Förälder Släkting Vän Bekant Sociala medier Lärare Politiker Medier Övriga 
Man: 4 3 4 2 7 9 4 10 3 
Kvinna: 3 1 1 0 3 9 5 11 1 
Totalt: 7 4 5 2 10 18 9 21 4 

 

Tabell 8: Vem/Vad som har påverkat attityderna hos studenterna mot kärnkraft.  Här var det möjligt att välja fler än ett 
alternativ. 

Östhammar Förälder Släkting Vän Bekant Sociala medier Lärare Politiker Medier Övriga 
Man: 12 4 7 2 4 14 5 8 9 
Kvinna: 5 2 2 2 0 3 0 3 4 
Totalt: 17 6 9 4 4 17 5 11 13 
Uppsala Förälder Släkting Vän Bekant Sociala medier Lärare Politiker Medier Övriga 
Man: 4 3 4 2 7 9 4 10 3 
Kvinna: 3 1 1 0 3 9 5 11 1 
Totalt: 7 4 5 2 10 18 9 21 4 

 

Tabell 9: Hur många av de undersökta studenterna som har haft undervisning gällande kärnkraft. 

Östhammar Ja Nej 
Man: 22 3 
Kvinna: 10 1 
Totalt: 32 4 
Uppsala Ja Nej 
Man: 3 13 
Kvinna: 6 5 
Totalt: 9 18 
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Tabell 10: Hur studenternas attityd mot kärnkraft har påverkats av skolundervisningen. 

Östhammar Minskat avsevärt Minskat Varken eller Ökat Ökat avsevärt 
Man: 0 0 6 14 3 
Kvinna: 0 0 3 6 1 
Totalt: 0 0 9 20 4 
Uppsala Minskat avsevärt Minskat Varken eller Ökat Ökat avsevärt 
Man: 0 1 2 3 0 
Kvinna: 1 4 3 0 0 
Totalt: 1 5 5 3 0 

 

Tabell 11: Hur studenterna upplever den allmänna acceptansen i sin kommun. 

Östhammar Mycket låg Låg Varken eller Hög Mycket hög Ingen uppfattning 
Man: 0 0 4 13 4 6 
Kvinna: 0 0 0 4 3 3 
Totalt: 0 0 4 17 7 9 
Uppsala Mycket låg Låg Varken eller Hög Mycket hög Ingen uppfattning 
Man: 0 2 1 8 0 5 
Kvinna: 0 3 2 1 1 4 
Totalt: 0 5 3 9 1 9 

 

Tabell 12: Hur studenterna uppfattar risken med ett kärnkraftverk. 

Östhammar Mycket liten risk Liten risk Medelstor risk Stor risk Mycket stor risk 
Man: 10 12 3 1 1 
Kvinna: 3 5 0 3 0 
Totalt: 13 17 3 4 1 
Uppsala Mycket liten risk Liten risk Medelstor risk Stor risk Mycket stor risk 
Man: 9 3 3 0 0 
Kvinna: 0 4 4 2 1 
Totalt: 9 7 7 2 1 
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Tabell 13: Anläggningar som studenter har besökt. Här var det möjligt att välja fler än ett alternativ. 

Östhammar Studsvik Forsmark SKB slutförvar Övrigt Ingen 
Man: 0 21 25 0 0 
Kvinna: 0 9 9 1 0 
Totalt: 0 30 34 1 0 
Uppsala Studsvik Forsmark SKB slutförvar Övrigt Ingen 
Man: 0 3 0 0 13 
Kvinna: 0 4 0 1 7 
Totalt: 0 7 0 1 20 

 

Tabell 14: Hur många gånger som studenterna har besökt en kärnkraftsanläggning. 

Östhammar 1 besök 2-4 besök 5 besök eller fler 
Man: 4 15 6 
Kvinna: 0 7 4 
Totalt: 4 22 10 
Uppsala 1 besök 2-4 besök 5 besök eller fler 
Man: 1 1 0 
Kvinna: 4 0 0 
Totalt: 5 1 0 
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Bilaga 3 

Diskussionsfrågor 

 
1. Anser ni att ett kärnkraftverk utgör en större risk än vad det är att köra en bil?   

2. Skulle ni uppfatta ett kolkraftverk i er kommun som mer eller mindre riskfyllt än ett 

kärnkraftverk? 

3. Hur har ni blivit påverkade om er attityd till kärnkraft? Vad har varit extra viktigt för att 

ni ska ändra åsikt? 

4. Tror ni att ni har en annan syn på kärnkraften än äldre medborgare i er kommun? Vad tror 

ni att det kan bero på i så fall? 

5. Tycker ni att informationen ni får om olika kärnkraftsanläggningar är tillräcklig för att ni 

ska kunna ha en informerad åsikt om riskfaktorn? Är det någon skillnad på informationen 

ni får från anläggningar som inte är kärnkraftverk och hur påverkar det er attityd om 

kärnkraften? 

 


