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SAMMANFATTNING 

 

 

 

Det råder delade meningar om huruvida Sverige borde avveckla eller utveckla den kärnkraft 

som vi idag har. Syftet med uppsatsen är att se huruvida legitimiteten för kärnkraften har ökat 

eller minskat sedan 1980 års folkomröstning. Är det de beslut som togs vid folkomröstningen 

1980 som skall gälla, eller bör de styrande se till vad väljarna vill ha i dagsläget? Uppsatsen 

har baserats på en litteraturstudie samt statistiskt material. De slutsatser som kan dras i fråga 

om den svenska kärnkraften är att frågan är något komplicerad eftersom den styrande makten 

valde att se till folkets röst år 1980, men har i nuläget inte kunnat verkställa sina beslut. På så 

sätt kan man inte på något sätt påstå att kärnkraften är legitim. Om vi däremot skulle titta till 

en folkomröstning om kärnkraften idag skulle saken vara annorlunda eftersom att stödet för 

kärnkraften ligger på mer än femtio procent. Ur denna synvinkel kan man påstå att 

kärnkraften är legitim året 2006. Andra slutsatser har också kunnat dras om man jämför de 

politiska partiernas ställningsstagande angående kärnkraften mellan åren 1980 och 2006, och 

väljarna. Huruvida Sverige ska ha kärnkraft eller inte kommer att avgöras enligt svensk lag.  

 



ABSTRACT 

 

 

 

The opinions differ about whether Sweden should wind up or develop today’s nuclear power. 

The purpose of this analysis is to investigate if the legitimacy of nuclear power have 

increased or decreased since the referendum in 1980. Should the government follow the 

referendum of 1980, or should they look at today’s opinion? The essay is based on literature- 

research together with statistical material. The conclusion that can be drawn in the matter of 

the Swedish nuclear power is that it is a very complicated matter since the government chose 

to follow the referendum in 1980, but have currently not been able to carry out their decision. 

In that way nobody can state that the decision that has been made by the government is 

legitimate. If one on the other hand would be looking at a referendum today, things would be 

different as the nuclear power is supported by more then fifty percent of the Swedish 

population. Seen from this angel the nuclear power is therefore legitimate in the year of 

2006. Other conclusions have also been made when we compare political parties’ sympathies 

of the nuclear power between 1980 and 2006, and their support from the population. In that 

case the matter will be determined by how many votes the different political parties gets 

when election is held, by Swedish law. 
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Kapitel I 

– INTRODUKTION 

 

 

 

Idag skapar klimathotet en allt större oro, inte bara bland den svenska befolkningen utan 

också bland världens. Forskare är överens om att klimatet på jorden håller på att förändras, 

och att detta kan få stora konsekvenser inför framtiden. Eftersom att klimathotet är en global 

företeelse måste också handlandet vara globalt. Utsläppen är ett av de största hot som 

mänskligheten står inför, och det är den utvecklade delen av världen som har sett till att det är 

så, därför måste dessa länder ta ett mycket större ansvar. Det handlar om att Sverige och 

världen måste minska utsläppet av växthusgaser i atmosfären. Inom hundra år beräknas 

temperaturen på jordens yta höjas med minst 3º C. Mellan åren 1970 och 1990 minskade 

Sverige utsläppet av växthusgaser med 100 miljoner som kan ses som mycket, men i själva 

verket återstod 61,3 miljoner ton/år med en förmodad ökning runt knuten de närmaste åren 

(Nordhaus, 1995, s. 32-39).  

Möjligheten till en avveckling av kärnkraften i Sverige beror i hög grad på hur 

omvärlden och Sverige utvecklas ekonomiskt och tekniskt, samt hur prisrelationerna till olja 

och annan energi ter sig. Men det hänger också starkt samman med den klimatförändring som 

sker idag och kommer i slutändan att handla om en prioritering mellan energi och miljö 

(Nordhaus, 1995, s. 131-132). Det som dock kan sägas är att Sveriges beroende av omvärlden 

alltid har funnits och kommer förmodligen öka inom både det tekniska och ekonomiska 

området (SOU 1984:61, s. 11-12). På grund av detta beroende är det därför viktigt att Sverige 

profilerar sig för att kompensera det internationella beroendet (SOU 1984:61, s. 34-36). 

Den energi- och klimatpolitik som idag bedrivs i Sverige bygger på rad olika 

avtal samt av den sittande regeringens politik, och regleras främst av miljö- och 

samhällsbyggnadsdepartementet. För att minska på de farliga utsläppen måste alla sektorer 

som har ett energiberoende arbeta för att minska sin konsumtion av el. Samtliga partier 

förutom folkpartiet anser att det är mycket angeläget att beroendet av de fossila bränslena 

försvinner för att så småningom ersättas med energikällor såsom vind- och vattenkraft. År 

1980 hölls en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Historien bakom varför en 

omröstning gick av stapeln var på grund av den oro som svenskarna kände efter 
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kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979 (Internet 1). Folkomröstningen 1980 gav möjlighet till 

tre olika linjer.  

- Linje 1 stöddes av moderaterna och innebar att högst tolv reaktorer skulle tas i drift för 

att sedan avvecklas i en takt som var möjlig med hänsyn till behovet av energi.  

- Linje 2 stöddes av folkpartiet och socialdemokraterna denna linje liknade den förra 

men med vissa tillägg.  

- Linjen 3 stöddes av centerpartiet, vänsterpartiet och kristdemokraterna och innebar att 

inga nya reaktorer skulle startas, de som var i drift skulle avvecklas inom tio år. 

Resultatet av omröstningen redovisas i figuren nedan (Lidskog, 1998, s. 38-41). 

 

 
Figur 1.1 – Kärnkraftsomröstningen 1980 
Källa: egen bearbetning (Lidskog, 1998, s.40) 
 

I folkomröstningen deltog 75 procent av de röstberättigade, dvs. cirka 20 procent färre än vid 

riksdagsvalet ett halvår tidigare. Linje 1 stöddes av moderaterna och fick 18,9 procent av 

rösterna, linje 2 som stöddes av socialdemokraterna och folkpartiet fick 39,1 procent och linje 

3 stöddes av centerpartiet och vänsterpartiet och fick 38,7 procent av rösterna. Strax efter 

folkomröstningen gav regeringen tillstånd att ladda de fyra kärnreaktorer som var 

färdigbyggda. Men med Harrisburgshändelsen färskt i minnet insåg regeringen att det var av 

stor angelägenhet för staten att hitta alternativa energikällor för att försörja Sveriges invånare 

med energi (Lidskog, 1998, s. 38-41).  

Efter folkomröstningen år 1980 observerades att motståndet mot kärnkraften 

sakta men säkert försvagades. Redan år 1981 beslutade riksdagen att kärnkraftsprogrammet 

skulle fullföljas och därmed skulle en färdig avveckling av kärnkraften vara klar år 2010. 

Under 1980-talet hade Sverige tolv kärnkraftsreaktorer i bruk som tillsammans med 
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vattenkraften var de dominerande energikällorna. År 1986 inträffade olyckan i Tjernobyl och 

Sverige var det land som fick största radioaktiva nedfallet utanför Sovjetunionens gränser.  

Strax efter olyckan kom förslag om att avveckla två av Sveriges tolv kärnreaktorer till år 

1995-1996. Olyckan fick därmed ett stor påverkan i synen på kärnkraften, men effekten 

visade sig vara kortvarig (Lidskog, 1998, s. 41-43).  

Efter folkomröstningen och Tjernobyl valde riksdagspartierna att följa folkets 

röster och resultatet av den svenska folkomröstningen blev att en avveckling av kärnkraften 

skulle ske. Än idag har ingen avveckling av kärnkraften skett trots avtal och 

överenskommelser partierna emellan. De frågor man kan ställa sig idag är om 

kärnkraftsomröstningen ska betraktas som bindande eller som en opinionsundersökning, och 

ifall dagens generation är förbunden till sina förfäders värderingar?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med uppsatsen är att klargöra ifall legitimiteten för kärnkraften har ökat eller minskat 

sedan folkomröstningen 1980.  För att uppfylla uppsatsens syfte ska följande frågeställning att 

besvaras: Hur har inställningen till kärnkraften förändrats bland riksdagspartierna respektive 

det svenska folket mellan åren 1980 – 2006? 

 

1.2 Avgränsning 

 
Uppsatsen kommer endast att beröra kärnkraften som energikälla och inte dess 

avfallshantering trots att denna fråga måste lösas oavsett hur vi väljer att göra med 

kärnkraften. Uppsatsen kommer dessutom avgränsas från år 1980 och fram till idag, det vill 

säga från folkomröstningen. I fråga om partiernas ställningstagande kommer inte 

moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiets attityder skildras under 

beteckningen ”Allians för Sverige”, trots att dessa har kommit fram till en gemensam energi- 

och klimatpolitik. Detta på grund av att alliansen är en ny konstellation och uppsatsen berör 

perioden mellan åren 1980 och idag. 
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1.3 Metod, material och disposition 

 
Uppsatsen grundar sig på en litteraturstudie där den kvalitativa delen är den mest relevanta för 

uppsatsens skull när det gäller människors värderingar från förr och nu. Den kvantitativa 

delen är dock delvis avgörande för uppsatsens slutsatser när det kommer till ifall vi borde ha 

kärnkraft eller inte eftersom besluten bör grunda sig på det partistöd som finns. I uppsatsens 

första kapitel kommer den historiska bakgrunden till kärnkraften samt andra relevanta faktorer 

för uppsatsens del att presenteras. I frågan om legitimiteten för kärnkraften har ökat sedan 

1980, kommer David Beethams legitimitetsprinciper att tillämpas i uppsatsens teoridel 

tillsammans med Ronald Ingleharts syn om hur människors värderingar förändras med tidens 

gång. I uppsatsens fjärde kapitel kommer data av både väljarnas och riksdagspartiernas 

attityder till kärnkraften att presenteras. I uppsatsens femte kapitel kommer de nyss nämnda 

delarna tillsammans slutligen beskriva huruvida kärnkraften är legitim idag eller inte. 

 

1.4 Källkritik 

 

Genom att bygga det teoretiska resonemanget på en författare, kan uppsatsen tänkas bli alltför 

partisk därför har jag valt att tillämpa både Ronald Ingleharts teori om värderingar och David 

Beethams legitimitetsprinciper, därmed menar jag inte att det Beetham och Inglehart säger 

behöver vara rätt i alla sammanhang. Ronald Inglehart är professor i statsvetenskap och 

representerade World Values Survey (WVS). Han är därmed den främste forskaren när det 

kommer till de värderingar som individen har och hur dessa avspeglar både samhällets 

karaktär och dess beslutsfattande. David Beetham är en annan framstående statsvetare inom 

demokratisk teori och utövning. Jag har vidare använt mig av statens offentliga utredning 

nummer 1984: 61, denna måste jag givetvis ha ett källkritiskt förhållningssätt till trots att 

denna utredning borde vara professionellt gjord. Anser att det material som jag nämnt ovan 

håller hög trovärdighet, då jag haft ett kritiskt förhållningssätt till det. De figurer som använts 

innehåller inte exakt data, där det kan finnas en felmarginal på +-2 procentenheter. Detta 

anser jag dock inte som ett problem eftersom figurerna är till för att se tendenserna i både 

väljarnas och partiernas attityder till kärnkraften. Detsamma gäller åldersgruppen 15-24 som 

endast bör ses som en indikator på hur människor i den nämnda åldern förhåller sig till 

kärnkraften och därmed bortse från att de individer som är under arton år och därmed 

omyndiga i enligt det svenska systemet. 
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Kapitel II 

– BAKGRUND 

 

 

 

2.1 Det politiska systemet 

 
Sedan år 1971 har Sverige ett enkammarsystem som är en direktvald och riksproportionell 

kammare. Syftet med systemet är att folkets vilja ska kunna speglas i de ledamöter som 

väljarna väljer. I 1974 års regeringsform går det läsa att den svenska offentliga makten ska 

utgå från folket. Vidare menas att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och 

allmän och lika rösträtt. Förverkligandet av denna sker genom ett parlamentariskt statsskick 

och representativitet samt genom kommunal självstyrelse (1§ RF).   

Val till riksdagen hålls vart fjärde år sedan 1994. Riksdagen består av 349 

ledamöter som väljs vid ett eller samma tillfälle genom fria, hemliga, direkta och 

proportionella val. Rösträtt har svenska medborgare som senast valdagen fyller arton år, 

förutom detta måste personen som vill delta vara folkbokförd i valdistriktet som kan vara ett 

eller flera i varje kommun (Halvarsson, 2003, s. 81). Vid riksdagsvalet 2006 låg 

valdeltagandet på 82 % vilket är det högsta sen valet år 1970. Figur 2.1 visar hur väljarna 

röstade vid det senaste riksdagsvalet. 

 

 
Figur 2.1 – Riksdagsvalet 2006 
Källa: egen bearbetning (Internet 2). 
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2.1.1 Folkomröstningar 

 

Folkomröstningar i sig sker på begäran av riksdagen eller kommunen, men i detta fall är det 

staten som är den väsentlig för uppsatsen. Det finns två typer av folkomröstningar i Sverige: 

rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar som gäller ändring i grundlagen. Den 

förstnämnda innebär att folkets röst inte är bindande för staten, riksdagens uppgift blir istället 

att tolka folkets vilja. Man kan alltså inte anta ett förslag genom en folkomröstning 

(Halvarsson, 2003, s. 94-95). 

 

2.2 Energi och miljö  

 

1942 startades den första kärnreaktorn i USA med syftet att framställa plutonium till 

kärnvapen. Anledningen till att utvecklingen av kärnkraften i Sverige var på grund av det 

stora militära intresset, men det fanns också andra skäl. Till en början var satsningen på 

kärnkraften energipolitisk eftersom de industrialiserade länderna befann sig i en orolig 

energisituation. Det svenska energibehovet förväntades öka men vattenkraften skulle inte 

klara av att täcka behovet. När de befintliga kolreserverna inte bedömdes vara lönsamma 

längre kom kärnkraften som ett lovande alternativ, där Sverige skulle få kontroll över hela 

kärnbränslecykeln, och därmed bli helt självförsörjt. Men det fanns fler skäl till varför Sverige 

satsade på kärnkraften. Det industripolitiska skälet innebar att Sverige skulle kunna göra 

kärnkraften till en inkomstkälla genom att industrierna försågs med billig energi. Ett annat var 

det handelspolitiska som skulle innebära en minskad oljeimport och därmed förbättra 

handelsbalansen. Ett annat argument, som kan ses som högst angeläget för uppsatsen, var det 

miljöpolitiska skälet som vid denna tidpunkt lanserade kärnkraften som en ren energikälla 

med nästintill obefintliga risker (Lidskog, 1998, s. 24-27).  

Perioden under 1940-talet och fram till 1950-talet kan klassas som 

vattenkraftbyggenas tid då alla riksdagspartier var ense om att vattenkraften skulle byggas ut. 

Men utbyggnaden gav upphov till flera starka protester under 1950-1960-talet då 

naturvårdsintresset ställdes mot den fortsatta utbyggnaden. I fallet med Vindelälvsdebatten 

förekom stora demonstrationer och slutade med att de olika parterna år 1970 kom överens om 

att lämna vissa delar av älven orörd. Under samma period som debatten om vattenkraften varit 

aktuell, hade kärnkraftsdebatten återigen tagit sin början under 1960-talet. Debatten kretsade 
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kring att kärnkraften skulle avvärja hotet mot älvarna. Några år in på 1970-talet startade 

kärnkraftens elproduktion efter en lång period av planering. Samtidigt kunde man se en 

opinionsrörelse växa fram, där miljörörelsen tog ställning och andra än experter började 

framträda i debatten. Den gröna politikens mål var då och är fortfarande att förbättra miljön 

och därmed också främja till de förnyelsebara medlen. Bara några år senare, den 28 Mars 

1979, efter den första svenska kärnkraftsreaktorn startat inträffade en reaktorolycka i närheten 

av Harrisburg, Pennsylvania (Lidskog, 1998, s.24-27).    

Mellan åren 1972 och 1985 färdigställdes tolv kärnkraftverk i Sverige. Av dessa 

var nio stycken kokvattensreaktorer och tre stycken tryckvattensreaktorer. Idag återstår tio av 

dessa reaktorer som står för ungefär hälften av den energi som Sveriges invånare brukar. År 

1999 stängdes den första reaktorn och den andra 2005 (Internet 3). Därför kan man påstå att 

den svenska kärnkraftsindustrin har varit anmärkningsvärt framgångsrik ur både den tekniska 

och ekonomiska aspekten. Nordhaus anser dock att det kan tyckas lite ironiskt att Sverige har 

till syfte att avveckla kärnkraften trots att denna tillsammans med Finland är en av världens 

stora kärnkraftssuccéer (Nordhaus, 1995, s.15). Länderna har ett unikt sätt att sköta sin 

kärnkraftsindustri och därmed kärnavfallet i jämförelse med övriga världens hantering. Hur 

och när Sverige beslutar sig för att lägga ner eller utveckla kärnkraften kommer därför ses 

som en viktig signal på det internationella planet (Nordhaus, 1995, s. 131-132).   

Idag står kärnkraften för nästan hälften av det energibehov som Sverige har. 

Energianvändningen i Sverige uppgår årligen till cirka 600 TWh och används främst inom 

industrier, transporter, lokaler och bostäder. Kärnkraften i sig står för 70 TWh årligen av den 

svenska konsumtionen.  Figur 2.2 visar mer ingående hur mycket varje energikälla står för av 

den totala konsumtionen i Sverige. 

 

 
Figur 2.2 – Procent av dagens elproduktion 
Källa: egen bearbetning av Vattenfall, 2006. 
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2.2.1 Svensk energipolitik 

 

Just nu håller en förändring inom departementens ansvarsområden att ske. Svensk 

energipolitik kommer så småningom att gå under näringsdepartementet avdelning från att ha 

legat under miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Eftersom att denna ändring inte trätt i 

kraft ännu kommer uppsatsen utgå ifrån att energipolitiken ligger under miljö- och 

samhällsbyggnadsdepartementet. Idag är energifrågorna tillsammans med klimathotet ett av 

de största problemen som måste tas itu med. Energipolitikens särskilda syfte är att se till att 

energiförsörjning och miljö tryggas, för att kunna öka välfärden i samhället. Regeringen som 

idag består av moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet vill ge 

energimarknadernas aktörer mer långsiktiga spelregler. Idag berörs alla samhällssektorer av 

både ett mer instabila klimat och därmed en ökad otrygghet i energiförsörjningen men också 

av de ökade priserna på energin. Den sittande regeringen menar att energin inte kommer att 

täcka våra energibehov om några år. Regeringen menar dock att inga beslut kommer att tas 

angående kärnkraftens avveckling under denna mandatperiod (2006-2010), det regeringen kan 

tänka sig är att pröva begäran om effekthöjningar enligt de gällande lagar som Sverige har 

angående kärnkraften, dessutom vill man stimulera utbyggnaden av kraftvärme1 (Internet 4).  

 

2.2.2 Svensk klimatpolitik 

 

Den svenska klimatpolitiken utgår från miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Målen för 

den svenska klimatpolitiken är att minska växthusgasutsläppen med fyra procent jämfört med 

år 1990. Den politik som Sverige bedrivit inom detta område har bidragit till att minska den 

största källan till växthuseffekten, det vill säga, minskade utsläpp av koldioxid. Genom att 

begränsa den genomsnittliga uppvärmningen på jorden med två grader Celsius till år 2050 

hoppas regeringen på att begränsa klimathotet. Genom det nära samarbetet till EU vill 

regeringen se över både EU:s och Sveriges klimatpolitik för att skapa fler gemensamma mål 

inom området och därav inkludera fler länder. Bland målen skymtas att bland annat ange ett 

gemensamt tak för utsläppen och minska användningen av fossila bränslen. Därmed blir det 

internationella klimatsamarbetet en stor del i den svenska klimatpolitiken. År 1992 antogs 

                                                 
1 Med kraftvärme menas att det finns ett fjärrvärmenät som kan ta emot den värme som blir över vid 
produktionen av el. Detta innebär att produktionen på el har ökar med 30 och 40 procent (Internet 5). 
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klimatkonventionen i Rio, vars mål var att undvika människans farliga inverkan på klimatet 

och därmed minska utsläppen av växthusgaser (Internet 6). Ett annat internationellt 

klimatsamarbete gäller Kyotoprotokollet.  I maj år 2002 skrev Sverige under Kyotoprotokollet 

tillsammans med de andra EU-länder, men trädde i kraft först den 16 februari 2005 efter att 

Ryssland skrivit under. Även detta protokoll innebär att världens länder ska minska sina 

utsläpp av växthusgaser (Internet 7). För svensk del är det viktigt att protokollet får en 

fortsättning eftersom Sverige och EU vill få igång ett samarbete med Kina och Indien för att 

få dem att begränsa sina utsläpp av växthusgaser (Internet 4). Förutom det som ovan 

beskrivits jobbar den svenska staten efter Agenda 21, avtalet är inte bara till för de klimathot 

vi står inför, den behandlar även fattigdom och vice versa (Internet 8). 
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Kapitel III 

– DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN 

 

 

 

För att kunna visa på ifall legitimiteten för kärnkraften har ökat eller minskat sedan 

folkomröstningen 1980 krävs en modell av legitimitet. Detta kapitel ämnar förklara modellens 

innebörd samt visa på hur människors värderingar knyts tätt till legitimitet i sammanhanget. 

 

3.1 Ingleharts teori om hur värderingar förändras 

 

Varje dag uppstår nya politiska frågor, om inte bland politiker så bland Sveriges invånare. 

Ibland kan det splittra partier och grupper och därmed ge upphov till nya. I stora drag handlar 

det om att människors värderingar förändras vars resultat blir förändringar bland både 

kulturella normer och politiska områden (Inglehart, 1990, s. 66). De olika kulturerna har sin 

grund i att människor har olika värderingar, attityder och färdigheter beroende på från vilken 

grupp/samhälle de kommer ifrån. Förändringar sker även genom de ekonomiska, teknologiska 

och samhällspolitiska aspekterna, som innebär en avancering för dessa kulturer. Det kan 

innebära att kulturen uppmuntrar människan att gå till arbetet, skaffa familj eller att gå till 

vallokalen och delta i val och folkomröstningar. Allt detta förändras med tidens gång. 

Inglehart menar att människan helt enkelt är ute efter att förändra sina liv och förutspår en 

framtida poralisering där fokus kommer att ligga på skillnad i normer snarare än traditionella 

ekonomiska orättvisor.  Förändringarna sker stegvis och reflekterar våra upplevelser, vilken 

kan ses genom de yngre generationerna som ersätter den äldre och därmed förändrar den 

rådande ordningen i samhällena. Dessa förändringar kan tänkas ske genom att den yngre 

generationen håller en högre utbildningsnivå än de äldre, och besitter en högre nivå av politisk 

kunskap och därför kan vara mer aktiva och mer problemspecifika än de äldre inom politiken. 

Det omformar den sociala basen av politiska konflikter, anledningen till varför människor 

stödjer politiska partier, den typ av parti väljarna stöttar samt genom de vägar de försöker 

uppnå sina politiska mål (Inglehart, 1990, s. 3-4 & Inglehart, 2004, s. 8-11). 
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I figur 3.1 kan vi se hur utgångspunkterna ändras. Undersökningen är gjord på 1970-talet men 

visar ändå tydligt hur värderingarna förändras bland de olika åldersgrupperna. Medan de äldre 

generationerna står fast vid vad de anser som viktigt, förändrar de yngre generationerna sina 

utgångspunkter för vad som bör värderas högst. 

 

Värderingar i kombination till ålder
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Figur 3.1 – Utvecklingen av postmaterialistiskt respektive materialistiskt synsätt   
Källa: egen bearbetning (Inglehart, 1990, s. 76) 
 

De värderingar vi finner i västvärlden idag har skiftat från en materialistisk syn där det 

materiella välmåendet och den psykiska säkerheten har stått i fokus. Denna syn har ersatts av 

empatier av livskvalitet. Skiftningen är komplex och den grundläggande principen anses vara 

att människor tenderar att vara mera oroade över direkta behov, såsom människor som lider 

av hunger är, dessa kommer att söka efter mat istället för att tillfredställa sina estetiska behov. 

Den generation som håller på att växa upp idag, har haft goda ekonomiska förhållanden därför 

kommer den ekonomiska biten att tas mer för given än vad den äldre generationen gjorde 

(Inglehart, 1990, s. 5 & Inglehart, 2005, s. 23). Kort sagt menar Inglehart att det håller på att 

ske och att det skett en förändring i de värderingar vi har, från att ha varit materialistisk till att 

förändras till postmaterialistisk (Inglehart, 1990, s. 66 & Inglehart, 2005, s. 97-99). Vidare 

menar han att någon gång under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet borde 

Västeuropas halva befolkning ha övergått från de materialistiska värderingarna till 

postmaterialistiska värderingar. Denna utveckling tog sin början på 1970-talet men har artat 

sig långsamt bland de grupper som har låga födelse- och dödstal (Inglehart, 1990, s. 103). 

Förändringen till postmaterialistiska värderingarna har inneburit att kulturella normer, 

religion, könsroller och sexuella sedvänjor omorienterats (Inglehart, 1990, s. 66). En av de 

kvaliteter som postmaterialisterna har är att de i de flesta fallen är mer högutbildade, mer 
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välartikulerade och engagerar sig oftare politiskt (Inglehart, 1990, s. 103). Dessa stödjer 

sociala förändringar och röstar ofta på den högra delen av skalan (Inglehart, 1990, s. 159-

161). Forskare inom statsvetenskap talar om ifall det är vettigt att förbinda sig till politiska 

partiers identiteter eftersom att det kommer att innebära att väljaren röstar emot den egna 

identiteten. I detta fall skulle det innebära att väljaren röstar mot höger trots att denne 

egentligen är emot en utbyggnad av kärnkraften (Inglehart, 1990, s. 127-129). Idag kan vi se 

tendenser som polariserar till våra egna värderingar vid röstning, eftersom vi röstar i enlighet 

med nuvarande politiska frågor och problem (Inglehart, 1990, s.309). För att ens 

grundläggande värderingar ska kunna artikuleras med ens beteende krävs ett deltagande på 

både det psykiska och fysiska planet. Förflyttningar av de sociala värderingarna är inte bara 

ett resultat av enbart värderingar, dessa reflekterar också utpräglade ideologiska skolor. 

Dagens vänster tänker i ekonomiska och teknologiska termer, men representerar också det 

offentliga ägandet, klassfrågor, kvinnors roll och kärnkraft, ett materialistiskt synsätt med 

andra ord. Detta har i sin tur lett till omformning av höger-vänsterskalan. Därmed kommer de 

mer utbildade och politiska engagerade människorna att rösta från mitten och mot höger och 

därmed ha ett postmaterialistiskt synsätt (Inglehart, 1990, s 375-377 Inglehart, 2005, s. 116-

120). Beroende på människors värderingar kommer politiska system vara mer eller mindre 

legitima. David Beetham har skapat en modell för att kunna påvisa huruvida kärnkraften är 

legitim eller inte. 

 

3.2 En legitimitetsteori av Beetham 

 

Makt är en problematisk betingelse liksom legitimitet för både rättsvetare och statsvetare. Då 

makt utövas sker det ofta av en person över en annan eller genom att en grupp står över en 

annan. Forskare inom de ovanstående områdena frågar sig därför vad som gör makt legitim, 

men frågan är komplex. För rättsvetare handlar det om att makt och legitimitet ska vara 

grundat genom de lagar som samhället satt upp. Om makten är lagligt förvärvad och utövas 

inom dess ramar kan man säga att makten är legitim. För statsvetare handlar det istället om att 

lösa lagliga dispyter och moraliska dilemman, vilket denna uppsats kommer att behandla. 

Genom att förklara varför människor har olika förväntningar av olika maktförhållanden kan 

man få en ökad förståelse för legitimitet. Varför vissa samhällen har en frånvaro av legitimitet 

medan andra tar den för given. Forskarna inom statsvetenskapen har följt Max Webers 

definition av legitimitet som ”tron på legitimitet”. Om makten är legitim tror alla inblandade 
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på dess betydelse. De inblandades tilltro till något är i sin tur något som dessa blivit 

exponerade för, som exempelvis den bild som media bygger upp om världen (Beetham, 1991, 

s. 3-9).  

Beetham presenterar tre kriterier av legitimitet som alla måste uppfyllas för att 

något ska vara legitimt. Kortfattat innebär kriterierna att om något är legitimt ska de inrättade 

regler som finns uppsatta i ett samhälle efterlevas, reglerna ska därefter rättfärdigas av både 

över- och underordnade i samhället, vidare ska de underordnade ge sitt samtycke för den 

rådande maktrelationen. Eftersom alla tre kriterier medverkar för att något ska vara legitimt, 

är dessa inte ett alternativ till varandra, de måste alla infrias. Nedan följer en längre 

presentation av de olika kriterierna av legitimitet. 

Det första kriteriet anses vara det mest grundläggande kriteriet för att något ska 

vara legitimt. Det handlar om att makten ska motsvara de regler och lagar som samhället satt 

upp, det vill säga att makten har förvärvats på ett rättfärdigt sätt och utövas inom dess ramar. 

Mer kortfattat har Beetham gett uttryck för det som maktens regler. Inom maktens regler 

hittar man både formella (lagar) och informella (traditionella sedvänjor och bruk) regler, 

därför måste extra hänsyn tas till detta när man undersöker ifall något är legitimt. När maktens 

regler bryts talar Beetham om att något är illegitimt. Det innebär i korthet att makten eller 

reglerna överträds eller att makten utövas på ett sådant sätt att det kränker de underordnade. 

Om en överträdelse sker kontinuerligt talar Beetham om att samhället lider av kronisk 

illegitimitet (Beetham, 1991, s. 16). 

Det andra kriteriet är till för att rättfärdiga maktens regler av både över- och 

underordnades uppfattningar och värderingar. Om något är rättfärdigat i detta sammanhang 

måste makten härstammar från en grundad källa av auktoritet, vidare måste reglerna försörja 

maktinnehavaren med kvaliteter som passar maktutövandet. I dagens samhälle är det dock 

svårt för staten att regera enligt en fulländad enhet av övertygelser eftersom uppfattningarna i 

samhället kan skilja mellan olika kulturer, därför frågar sig Beetham vilken källa av auktoritet 

som är den rätta. Vidare menar Beetham att det måste finnas ett minimum av övertygelser 

som både under- och överordnade har gemensamt. Motsatsen till rättfärdigande av regler i 

enlighet med gemensamma värderingar är brist på legitimitet. Då maktens regler inte kan 

rättfärdigas i termer av tilltro kommer maktinnehavaren att brista i legitimitet, antingen på 

grund av att det inte finns några delade värderingar bland över- och underordnad eller för att 

vissa omständigheter urholkat reglerna som skulle ha rättfärdigat makten (Beetham, 1991, 

s.17-18). 
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Det tredje och sista kriteriet för att något ska vara legitimt tar sin utgångspunkt i 

att legitimiteten ska uttryckas genom samtycke från de underordnade. Men istället för att 

använda sig av kvalitativa och kvantitativa inslag för att se vad människorna tycker menar 

Beetham att man genom de underordnades handlingar kan påvisa om det finns samtycke eller 

inte och därmed klargöra ifall makten är legitim, det kan exempelvis handla om att delta i val 

och folkomröstningar. Att bidra till legitimitet kan göras på två sätt; det första innebär att de 

underordnade genom att sluta avtal med de överordnade visar på ett engagemang, oavsett 

motiv för handlingen eftersom att denna uttrycker samtycke. Den andra delen innebär att 

samtycke från underordnad har ett symboliskt värde, och därmed ge de som är i maktposition 

en bekräftelse på dess legitimitet. Ju fler som deltar desto större kommer erosionen att bli i 

sammanhanget. Motsatsen till det tredje kriteriet blir alltså icke-legitimitet. Detta fenomen 

blottas i samhällen där det finns stora grupper som inte stödjer den styrande makten 

(Beetham, 1991, s. 18-19). 

 

3.2.1 En analysmodell för legitimitet 

 
Som nämndes i den inledande texten måste alla kriterier uppfyllas för att makten ska vara 

legitim, det vill säga, om något är legitimt ska de inrättade regler som finns uppsatta i ett 

samhälle efterlevas, reglerna ska därefter rättfärdigas av både över- och underordnade i 

samhället, vidare ska de underordnade ge sitt samtycke för den rådande maktrelationen. I 

dagsläget kommer det alltid att finnas människor och grupper som inte stödjer något av de tre 

kriterierna, därför är det viktigt att titta på hur påtagliga dessa företeelser är. Om vi då vill ta 

reda på vad som gör makt legitim, måste vi alltså titta till både kriterierna för att något ska 

vara legitimt och dess motsatser i figur 3.1. Vidare går legitimitetsmodellen ut på att jämföra 

verkligheten med de tre principerna (Beetham, 1991, s. 19-21). 

 

  Kriterier för legitimitet Icke-legitim maktform 
I Legitimitet i enlighet med samhällets regler Illegitimitet 
II Rättfärdigande av regler genom Brist på legitimitet 
  gemensamma värderingar   
III Legitimitet genom uttryckt samtycke Icke-legitimitet 

Tabell 3.1 – Tre kriterier för legitimitet. 
Källa: egen bearbetning (Beetham, 1991, s.20). 
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Legitimitet handlar inte bara om att uppfylla de kriterier som redovisades i figur 3.1. I grund 

och botten handlar det om demokrati (Beetham, 1994, s.31-36 & Beetham, 1991, 19-20). För 

att kunna definiera demokrati måste diktatur förkastas enligt Beetham. Då han talar om 

demokrati syftar han på kollektivt bindande beslut angående regler och policys som gäller för 

en grupp eller en annan typ av social inrättning. Med beslutsfattande menas kontroll över 

medlemmar, där popularitet bestämmer vem som ska styra till skillnad från mindre grupper av 

människor där direkt demokrati kan tillämpas. För att ett politiskt system ska vara 

demokratiskt ska fyra kriterier uppfyllas. För det första ska fria och rättvisa val förekomma, 

därefter ska staten vara en offentlig verksamhet. Det tredje kriteriet är att alla ska ha civila och 

politiska rättigheter, därefter ska samhället ha en demokratisk prägel över sig.  

För att se huruvida kriterierna är uppfyllda måste man som i figur 3.1 använda 

sig av enkäter för att på så sätt se hur stor spridningen är. Demokrati liksom legitimitet är 

ingen allt eller inget affär, det handlar om att kunna tillfredställa befolkningen. Detta görs 

genom att uppfylla de fyra kriterierna som jag räknat upp ovan (Beetham, 1994, s.26-36).  

Huruvida något är legitimt eller inte har en avgörande betydelse för olika typer 

av maktrelationer, på grund av dess moraliska och normativa aspekter. Maktrelationerna 

konstitueras oftast av olika ramverk och sanktioner vare sig landet har en demokratisk prägel 

eller inte. Dessa maktrelationer förväntar sig lydnad oavsett om dess auktoritet är legitim eller 

inte. Den lydnad som Beetham talar om är, de underordnades skyldighet gentemot staten. 

Denna skyldighet härleds från normativa grunder eller anledningar (Beetham, 1991, s.25-28).  
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Kapitel IV 

– ATTITYDER TILL KÄRNKRAFTEN 

 

 

 

Kapitlet kommer att redogöra för både riksdagspartiernas och de svenska invånarnas attityder 

till kärnkraften. Riksdagspartiernas presentation kommer att inledas med en historisk 

tillbakablick på hur partierna startade, för att sedan visa på deras åsikter vid 1980 års 

folkomröstning samt dagens. Kapitlets andra del kommer att redovisa de svenska invånarnas 

attityder till kärnkraften genom ett antal figurer som påvisar förändringar över tiden. 

 

4.1 Riksdagspartiernas enskilda ställningsstagande till kärnkraften 

 

I denna del av kapitlet kommer riksdagens ingående partier att presenteras som beskrivs ovan. 

De partier jag kommer att beröra är; moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna, 

kristdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet de gröna, socialdemokratiska arbetarpartiet och 

vänsterpartiet.  

4.1.1 Moderata samlingspartiet (m) 

 

Moderata Samlingspartiet bildades år 1904. Vid dess tillkomst klassificerades de som ett 

klassiskt konservativt och nationalistiskt parti. Under denna tid gick deras politik ut på att 

reformera för att bevara samhället, men åsikterna om vad som skulle reformeras gick isär. 

Under mitten av 1900-talet kunde man dock se att partiet splittrades upp i samband med de 

inre gruppbildningarna. Idag kan man se en blandning av både konservativa och liberala idéer, 

som successivt vuxit fram, men partiet är fortfarande splittrat i vissa frågor, såsom deras 

ställningstagande inom kärnkraftsfrågorna (Halvarsson, 2003, s.39). Vid 1980 års 

folkomröstning menade moderaterna att de tolv reaktorer som fanns skulle tas i bruk för att 

sedan avvecklas i den takt som var möjlig med hänsyn till sysselsättnings- och 

välfärdsfaktorer. Idag menar moderaterna att det huvudsakliga målet i den svenska 

energipolitiken är att kunna ge samhället ren och säker energi. Partiet menar att det är folket 

som ska avgöra vilka energikällor som Sverige ska använda sig av och inte politikerna. 
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Politikernas roll ska istället vara att forma övergripande mål och fastställa de styrmedel som 

skall användas. Partiet ställer sig bakom ett ja till kärnkraften (Internet 9). 

 

4.1.2 Folkpartiet liberalerna (fp) 

 

År 1934 skapas det nuvarande Folkpartiet. Historiskt sett har partiet fört en traditionell 

marknadsliberal politik. Partiet har varit i regeringsställning vid ett par tillfällen: under andra 

världskriget då Sverige hade en samlingsregering bestående av partier från både vänster- och 

högerblocket, mellan åren 1976-82 då medverkade partiet i fyra regeringar (Halvarson m.fl., 

2003, s.38). Folkpartiet är i grunden ett utpräglat idéparti som ser till den individuella 

medborgarens intresse istället för att företräda en speciell grupp eller samhällsklass. Bland de 

väljare som attraheras av partiet återfinns dock marknadsliberala åsikter såväl som mer 

socialliberala och partiet måste därmed gå en balansgång mellan dessa två för att hitta den 

bästa avvägningen. Vid folkomröstningen 1980 stödde partiet linje 2 som innebar en långsam 

avvecklingsplan. Kärnkraften skulle ägas av stat och kommun. Stopp av användningen angavs 

dock ej. Idag anser folkpartiet att en avveckling av kärnkraften innebär en enorm 

kapitalförstöring. Partiet menar att kärnkraften bör ses som en energikälla och därför 

utvecklas vidare. Detta grundar partiet på den svenska regleringen av kärnkraftsutbyggnad 

som består av hårda krav på miljö, hälsa, säkerhet och försäkring. Utvecklingen går framåt 

och nya metoder kommer ständigt inom kärnkraftsområdet. Med detta som grund stödjer 

partiet kärnkraften med ett ja och vill därmed söndra lagen om kärnkraftsavveckling, tillåta 

utbyggnad av de nuvarande kärnkraftsverken, göra det möjligt att använda kärnkraftens 

spillvärme som fjärrvärme men samtidigt skärpa kärnkraftens försäkringsansvar (Internet 10). 

 

4.1.3 Kristdemokraterna (kd) 

 

Kristdemokraterna grundades så sent som på 1960-talet. Partiet bildades med målet att införa 

kristna och etiska värden i den svenska politiken. De grundläggande principerna utgörs av 

människans egna och okränkbara värde, förvaltarskapstanken och broderskapstanken, vilka 

inspireras av den kristna etiken. Marknadsekonomin bör enligt Kristdemokraterna utvecklas 

med ett stort socialt och ekologiskt hänsynstagande. Ett samhälle där ekonomin består av 

hederliga, ärliga och hänsynstagande aktörer är det optimala. Förvaltarskapstanken innebär 
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bland annat att partiet har en positiv inställning till EU, överstatliga beslut anses som goda 

medel för att hantera politiska problem som rör flera länder. Partiet har gått från att inte 

underordna sig den klassiska blockpolitiken till att under 1980-talet presentera sig såsom 

tillhörande borgerligheten (Halvarson, 2003. s 39). Vid folkomröstningen 1980 stöttade 

partiet linje 3 tillsammans med centerpartiet och vänsterpartiet. Tillsammans ville partierna att 

de reaktorer som var i bruk skulle avvecklas inom en tioårsperiod. Kristdemokraternas 

övergripande mål med den svenska energihushållningen är idag att se till nästa generations 

välmående. Partiet menar att tillgången på energi har en avgörande mening för tillväxt, 

välfärd och utveckling. Därför vill partiet se att kärnkraften sakta men säkert fasas ut och 

därmed trygga energiförsörjningen genom att Sverige använder sig av inhemska förnyelsebara 

energikällor och bränslen som en växande bas, men säger ändå ja till kärnkraften eftersom att 

en avveckling av kärnkraften inte är möjlig förrän denna källa kan ersättas med förnyelsebar 

energi. För att uppnå detta mål stödjer partiet investeringar i biobränslebaserad kraftvärme, 

vindkraftverk, solenergi och småskalig vattenkraft (Internet 11). 

 

4.1.4 Centerpartiet (c) 

 

Partiet bildades på 1910-talet från två skilda intressegrupper, men då med namnet 

Bondeförbundet. Partiet bildades som en enfrågerörelse för att sedan bli ett intresseparti med 

idéer av det konservativa slaget. Deras politik innebar att man skulle ta tillvara på den egna 

yrkesgruppens eller klassens sociala, ekonomiska och politiska intressen. Under slutet av 

1950-talet smälte partiets väljarbas undan i och med samhällsutvecklingen, därmed blev 

partiet tvunget att vidta åtgärder för att bredda väljarkåren. År 1957 ändrade man därför 

namnet till Centerpartiet och det partipolitiska programmet omarbetades för att passa in i 

bland borgerligheten. Det var staten som skulle ha till uppgift att svara för grundtryggheten i 

samhället, men man ville också att den offentliga sektorn skulle begränsas, till företagens 

fördel. Under de två seklen fram till mitten av 1990-talet blev man en allt större del av det 

borgerliga blocket. Det skapade ett balansproblem mellan höger-vänsterskalan eftersom man 

bedrev sin gröna politik. Ett identitetsproblem bland väljarna uppstod och det är där 

Centerpartiet står idag (Halvarsson, 2003, 40). Vid kärnkraftsomröstningen 1980 stod partiet 

för linje 3, inga nya reaktorer skulle startas och de sex som var i drift skulle avvecklas inom 

de tio närmaste åren. Idag menar Centerpartiet att alla måste ta ansvar för att främja för miljö- 

och energisparande åtgärder, genom att vi idag är beroende av olja och kärnkraft. De 
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energislag som inte anses vara sårbara för framtida generationer måste fasas in bit för bit i det 

svenska energisystemet. Det handlar om att göra en förbättring i teknik och användning av 

förnyelsebar energi i högre grad enligt Centerpartiet, såsom; sol-, vatten- och vindkraft istället 

för kärnkraft och fossila bränslen, energikällor som anses vara skadliga mot människoliv och 

miljö. Partiet menar att de skadliga energislagen ska avvecklas i en takt som anses vara möjlig 

och säger därmed nej till kärnkraft (Internet 12). 

 

4.1.5 Miljöpartiet de gröna (mp) 

 

Miljöpartiet de gröna bildades 1981, som ett svar på att de övriga partierna inte tog sitt fulla 

ansvar över samhället enligt miljöpartiet själva. Med andra ord skulle man kunna säga att 

partiet grundades på grund av de avigsidor som det industriella samhället hade skapat. Från 

första början har partiet varit splittrat mellan två grupper inom partiet, de realpolitiska och de 

fundamentalistiska. Partiet menar att det finns ett negativt samband mellan tillväxt och 

mänskligt välbefinnande eftersom ju högre tillväxten är desto kraftigare blir 

miljöförstöringen. Därför måste starka och självförsörjande samhällen byggas upp, och 

därmed slå vakt om ett internationellt oberoende. I fråga om miljön måste både tankar och 

handling gå hand i hand för att värna om den nästa generationen, därmed måste också 

handlandet ske på den globala arenan (Halvarsson, 2003, s. 40). Under folkomröstningen 

1980 hade miljöpartiet de gröna inte bildats ännu, men kom efteråt att bli en stark 

motståndsgrupp till kärnkraften, då varken uranbrytning, hetvattenledningar, kärnvärmeverk 

eller provborrning skulle få förekomma. De kommande åren efter 1985 års riksdagsval 

innebar en hård satsning på att få kärnkraften helt avvecklad med 10 år som stoppdatum. 

Såsom vid grundandet av partiet anser man att det är högst angeläget att avveckla kärnkraften 

och säger därmed nej till kärnkraften. Kärnkraften har visats sig vara förödande vid olyckor, 

det gäller inte bara nått enstaka år utan hundratusen år. Ett bevarande av industrin skulle bara 

sätta Sverige i ett beroende som bara blir svårare att ta sig ut ur med tiden. Den svenska 

kärnkraftsindustrin må vara exemplarisk utifrån sett med olyckor sker i Sverige med. Allt som 

har med kärnkraften att göra skapar stora hälso- och miljöproblem. Om en avveckling av 

kärnkraften sker kommer också koldioxidutsläppen att minska och därmed ge nästa 

generation chansen att leva (Internet 13). 
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4.1.6 Socialdemokratiska Arbetarepartiet (s) 

 

Partiet bildades redan år 1889 och var på denna tid ett marxistiskt parti. Under denna tid stod 

klasskampen i fokus men skulle snart innebära en förändring i det politiska systemet då partiet 

förändrades och fick en socialdemokratisk prägel. Deras mål var att förvandla Sverige till en 

välfärdsstat, vilket så småningom skedde. Väljarkåren har ansetts bred under alla år som 

partiet funnits på grund av dess nära samarbete med de politiska och fackliga 

arbetarrörelserna, detta har dock inneburit problem för socialdemokraterna många gånger. När 

arbetare har förflyttat sig uppåt på skalan och betraktar sig själva som medelklassen, har 

frågan blivit vilkas intressen som skall prioriteras (Halvarsson, 2003, s. 40). Vid 

folkomröstningen 1980 kom socialdemokraterna med linje två tillsammans med folkpartiet. 

Linjen innebar att kärnkraften skulle avvecklas men inget stoppdatum angavs. Nu menar 

socialdemokraterna att det är viktigt att man bryter beroendet till oljan på grund av de 

klimathot som blir allt mer uppenbara. Därför anser socialdemokraterna att kärnkraften bör 

avvecklas och ersättas med förnyelsebara energikällor i en takt som tar hänsyn till 

sysselsättningen och välfärden. Svaret till kärnkraften blir därför ett nej (Internet 14). 

 

4.1.7 Vänsterpartiet (vp) 

 

Vänsterpartiet bildades under början av 1900-talet, då en grupp bröt sig ur socialdemokratiska 

arbetarepartiet. Fram till någon gång på 1950-talet gick partiet i Moskvas ledband, varefter 

man frigjorde sig och slöt upp bakom demokratins principer. Då kommunismen föll orsakade 

det nya stora problem för partiet. Än idag orsakar partiets historia problem både för partiet 

och bland väljare. Under kärnkraftsomröstningen 1980 ställde sig partiet bakom linje 3 

tillsammans med centerpartiet och kristdemokraterna. Idag menar partiet att det finns flera 

skäl till varför kärnkraften bör avvecklas, inte bara på grund av olycksrisken. Partiet menar att 

kärnkraften inte motsvarar nyttan i dagsläget, och är helt enkelt inte lönsam längre. 

Avvecklingen får dock inte innebära att fossila bränslens användning ökar, det finns trots allt 

andra hållbara alternativ, dock inte genom vattenkraft. Huvudsaken är att inte de kommande 

generationerna ska behöva belastas med våra misstag därför är det självklart att partiet säger 

nej till kärnkraften (Internet 15). 
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4.1.8 Sammanfattning av partiernas historiska attityder till kärnkraften 

 
Figur 4.1 som redovisas nedan visar hur riksdagens ingående partier har sympatiserat för en 

avveckling av kärnkraften mellan åren 1986 och 2006. Från och med 

opinionsundersökningens startår kan man utav figuren läsa att samtliga partier till stor del var 

emot kärnkraften. Därefter kan man se hur partierna utvecklas mer mot den särprägel de har 

idag. Vid folkomröstningen 1980 handlade det inte om någon vänster-högerfråga, utan om 

den utveckling man ville se att kärnkraften skulle få. Skulle en folkomröstning hållas idag 

angående kärnkraftens avveckling skulle vi kunna se att de som röstar för en avveckling är de 

partier som finner sig på vänsterskalan såsom; miljöpartiet, vänsterpartiet och 

socialdemokraterna. De som är emot en avveckling är de partier som ligger på högerskalan 

såsom; moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna. Centerpartiet hamnar trots sitt 

samarbete med högerskalan på vänsterskalan.  
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Figur 4.1 – Partimedlemmars syn på en kärnkraftsavveckling. 
Källa: egen bearbetning av SOM-institutets och TEMO:s statistiska undersökningar. 

 

4.2 Svenska folkets inställning till kärnkraften 

 

År 2005 var det 25 år sedan folkomröstningen angående kärnkraftens avveckling hölls. Då var 

attityderna till kärnkraften väldigt negativa efter Harrisburgolyckan, men med åren har 

trenden vänt. År 2003 kunde man i de opinionsundersökningar som gjorts se hur anhängarna 

för en utveckling av kärnkraften blev fler än för en avveckling. Nedan redovisas 

attitydundersökningar som gjorts angående kärnkraften mellan åren 1986 – 2005. Vissa 
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figurer har komplimenterats med annat statistiskt material på grund av dess signifikans i 

frågan och kärnkraften.  

I figur 4.2 visas att stödet för kärnkraften har förändrats till en mer positiv 

inställning från 1980. Vid Tjernobylolyckan år 1986 kan man se att oron till kärnkraften blev 

större då procenttalet för en avveckling är den största under 26 år. Som nämndes tidigare kan 

man mellan 2002 års val och 2006 års val se att fler är positiva till kärnkraften är de som är 

emot. Varför kan man då fråga sig, tänkbara faktorer för denna utveckling kan vara de ökande 

elpriserna, den ökade medvetenheten av växthuseffekten och människors minskade oro, då 

riskerna för en reaktorolycka anses små i Sverige. 
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Figur 4.2 – Procenttal över människors åsikter om kärnkraften. 
Källa: egen bearbetning av SOM-institutets och TEMO:s statistiska material. 

 

När det handlar om män och kvinnors syn på kärnkraften kan man i figur 4.3 se att 

utvecklingen ser densamma ut som i figur 4.2, det vill säga, ett ökat stöd för en utveckling av 

kärnkraften. Skillnaden mellan mäns och kvinnors inställning är endast en marginell, där 

männen i högre grad än kvinnorna vill att kärnkraften ska utvecklas. Som jag påpekade i figur 

4.2 kan man se att något hände mellan valåren 2002 och 2006, som gjorde att stödet för 

kärnkraften blev mer än 50 procent bland både män och kvinnor. 
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Figur 4.3 – Procentantal mellan män och kvinnor som vill avveckla kärnkraften. 
Källa: egen bearbetning av SOM-institutets statistiska material. 
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Figur 4.4 presenterar människor i olika åldersgrupper som vill avveckla kärnkraften mellan 

åren 1986-2005. Åldersgruppen 65-85 år (gula) och gruppen 50-64 år (turkosa) representerar 

de invånare som röstade i folkomröstningen 1980. Dessa har dock varit de mest positiva bland 

alla åldersgrupper trots att folkomröstningen angående kärnkraften innebar en avveckling. 

Generellt sett är det gruppen 30-49 år som varit mest negativ till kärnkraften. 
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Figur 4.4 – Procentantal inom olika åldersgrupper som vill avveckla kärnkraften. 
Källa: egen bearbetning av SOM-institutets statistiska material. 
 

 26



Figur 4.5 som är den sista av de figurer som jag valt att ha med i uppsatsen handlar om 

huruvida människors utbildningsnivå har något samband med inställningen till kärnkraften. I 

figuren kan man se klara tendenser där människor med en högskoleexamen är mer negativa 

till kärnkraften än de två övriga. Det går samtidigt att urskilja att alla utbildningsnivåer att 

människor tycks bli mer positiva med åren. 
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Figur 4.5 – Procenttal mellan olika kunskapsnivåer som vill avveckla kärnkraften. 
Källa: egen bearbetning av SOM-institutets statistiska material. 

 

4.2.1 Sammanfattning av väljarnas historiska attityder till kärnkraften 

 

Samtliga figurer ovan visar på att det har skett en attitydförändring till kärnkraften bland 

Sveriges invånare mellan åren 1980 och 2006. Den svängning som alla figurer ovan visar, 

tyder på att vi idag är mer positiva till kärnkraften än vad vi var år 1980. En forskare vid 

namnet Olof Eriksson tror inte att denna svängning är på grund av att kärnkraften har blivit 

säkrare eller för att elenergibehovet har ökat. Man finner en troligare förklaring i att det var 

länge sedan någon större reaktorolycka inträffade, dessutom tror Eriksson att debatten om 

fossila bränslens användning och dess inverkan på växthuseffekten har spelat in. Detta 

innebär dock inte att kärnkraften är ett säkert alternativ. När en kärnkraftsolycka väl sker får 

det fruktansvärda konsekvenser. Eriksson menar att de svenska invånarna har vaggats in i en 

falsk säkerhet. Trots att 1979 års reaktorolycka i USA finns med i figurerna ovan, vet man att 

kärnkraften haft en stark opinion. Dessa tendenser ser man tydligt när man tittar på 1986 års 

opinionsundersökningar efter Tjernobyl (Internet 16). 
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Kapitel V 

– SLUTSATS & DISKUSSION 

 

 

 

Syftet med uppsatsen var att klargöra ifall legitimiteten för kärnkraften har ökat eller minskat 

sedan folkomröstningen år 1980.  För att uppfylla uppsatsens syfte ställdes följande 

frågeställning: Hur har inställningen till kärnkraften förändrats bland riksdagspartierna 

respektive det svenska folket mellan åren 1980–2006? För att besvara syftet och 

frågeställningen följer jämförelser mellan först och främst riksdagspartiernas 

ställningstagande till kärnkraften år 1980 och 2006. Därpå följer en jämförelse mellan de 

olika opinionsundersökningarna som genomförts av SOM-institutet och TEMO åren 1980 till 

2006. Efter dessa jämförelser kommer Beethams legitimitetsprinciper tillsammans med 

Ingleharts teorier om människors värderingar avgöra huruvida kärnkraften är legitim idag. 

 

5.1 Attityderna förändras  

 

Genom de data som presenterades i uppsatsens fjärde kapitel har vissa slutsatser kunna dras 

angående riksdagspartiernas ställning till kärnkraften. Först och främst kan man se tendenser 

där alla partier minskat sina sympatier för en avveckling. Forskare frågar sig vad detta kan 

bero på? Det som kan nämnas är att kärnkraftsdebatten gått som i en berg- och dalbana på 

grund av både kärnreaktorsolyckor, det ökade behovet av el och nya politiska vågor. Är det så 

att kärnkraften faktiskt är ett mer miljövänligt alternativ än att använda kol och olja. Alla 

partierna ville se en avveckling vid tidpunkten för kärnkraftsomröstningen. Idag anser tre av 

sju partier ändå att det är okej att använda kärnkraft. Tabell 5.1 visar hur partierna ställer sig 

till en utveckling av kärnkraften idag. 

 

Partibeteckning/år M Fp Kd C Mp S V 

1980 Nej Nej Nej Nej - Nej Nej

2006 Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Tabell 5.1 – Partiernas ställningstagande till kärnkraften.  
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Sedan åren då kärnkraftsdebatten var som mest påtaglig kan man i figurerna som presenteras i 

kapitel fyra samt i figur 5.1 se att negativiteten till kärnkraften minskat med årens gång bland 

väljarna. Den ökade acceptansen tros ha ett samband med människors riskbedömning. Det är 

20 år sedan en större kärnkraftsolycka inträffade, därmed uppfattas inte kärnkraften som lika 

farlig. De tendenser som kan utläsas från figurerna sträcker sig från den tidpunkt då 

folkomröstningen var, dvs. år 1980, fram till idag, dvs. åren 2005-2006. Trots att 

opinionsnivåerna är annorlunda idag kan man dock fortfarande se samma mönster som 

tidigare. Undersökningarna tyder på att kvinnor, unga och människor med lägre 

utbildningsnivå är de som är minst negativ till kärnkraften, medan män, äldre och människor 

med högre utbildningsnivå är de som är mest positiva. 
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Figur 5.1 – Ställningstagande till kärnkraften år 1980 och 2006 
 

Inglehart frågar sig vad som har gjort att åsikterna förändras? Han menar att det förändringar 

som skett inom kärnkraftsdebatten har att göra med att de händelser som har skett i fråga om 

kärnkraften påverkar oss som exempelvis Tjernobylolyckan. När man tittar på figurerna som 

presenterades i det fjärde kapitlet kan man se att våra åsikter förändras i samband med 

människans rädsla till händelser. På senare år kan man se att attityderna förändras då 

överlevnad sätts på spel, i detta sammanhang talar jag såklart om det oljeberoendet och de 

terrorhot som finns idag samt de höga elpriserna som påverkar allas ekonomi mer eller 

mindre. I detta sammanhang menar Inglehart att vår åsikt reflekteras av från vilken del av 

samhället vi kommer ifrån. Inglehart skriver att det håller på att ske en stegvis förändring där 

de äldre generationerna ersätts med de yngre. Därmed ersätts och omformas den sociala basen 

i samhället. I uppsatsens tredje kapitel kunde man se i figur 3.1 hur det materialistiska 

synsättet bytte plats med det postmaterialistiska. Det handlar om att den yngre generationen 

har ett bättre utgångsläge vid livets start och lägger därför inte lika stor vikt till den 

ekonomiska biten som de äldre gjorde. Slutligen menar Inglehart att det finns ett samband 
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mellan den yngre och mer välutbildade generationen och dess ställningsstaganden i fråga om 

kärnkraften, vilket vi också kan se i de figurer som tidigare redovisades. 

 

5.2 En viss grad av legitimitet i systemet 

 

För att avgöra om den svenska kärnkraften är legitim enligt Beetham måste den modell som 

sattes upp i teorikapitlet analyseras jämte verkligheten. 

Beethams första kriterium innebär att makten ska motsvaras av de regler och 

lagar som samhället satt upp. Detta innebär med andra ord att så länge som regeringen fått 

makten på rätt sätt så är den legitim. För att kunna blida en regering i Sverige måste partiet 

ensamt eller tillsammans med andra partier ha majoritet i riksdagen. De regler som tillämpas 

vid riksdagsval går att finna i 1974 års regeringsform. Genom detta kan man säga att makten 

är legitim och därmed att Beethams första kriterium är uppfyllt. 

Genom att Sverige har ett proportionellt valsystem kommer den sittande 

regeringen att motsvara folkets värderingar och intressen enligt Beethams andra kriterium. 

Vid 2006 års val låg valdeltagandet på 82 procent vilket är det största valdeltagandet på flera 

år. Valdeltagandet behöver dock inte spegla våra åsikter om kärnkraften, men i dagsläget kan 

man se tendenser som klargör att de som röstar på högerskalan vill se en ökad användning av 

kärnkraften medan de som befinner sig på den vänstra skalan menar att kärnkraften bör 

avvecklas. I fallet med den sittande regeringen kan det inte uteslutas att centerpartiet enskilt 

säger nej till kärnkraften medan de andra är för. På så sätt skulle inte en utveckling av 

kärnkraften få borda ske eftersom att man i fallet inte erhåller en majoritet av rösterna utan 

centerpartiet. Vidare kan man se tendenser på att väljarna är missnöjda med den regeringen 

som de röstade fram i nya TEMO-undersökningar. På så sätt motsvaras inte majoritetens 

värderingar och intressen ifall den sittande regeringen skulle välja att bidra till en utveckling 

av kärnkraften. Dock måste påpekas att väljarundersökningarna som gjorts stödjer en 

utveckling av kärnkraften i dagsläget. På så sätt kan man säga att Beethams andra kriterium är 

uppfyllt och därmed legitim.  

Det tredje och sista kriteriet innebär att regeringen skall ha samtycke från de 

underordnade, det vill säga från det svenska folket. Min tolkning skulle i detta fall vara att den 

styrande makten får sitt samtycke varje gång det svenska folket går till röstlokalerna, det vill 

säga vart fjärde år, samt genom de övriga representanterna som vi finner i riksdagen. På så 

sätt uttrycker flera miljoner invånare sitt samtycke eller missnöje för den sittande regeringen. 
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Ett missnöje kommer dock alltid att finnas men det finns inget som pekar på att inte 

partianhängarna går emot sina partier i fråga om kärnkraften.  

 

5.3 Slutsats: den svenska kärnkraftens legitimitet har ökat! 

 

Syftet med uppsatsen var att klargöra ifall legitimiteten för kärnkraften har ökat eller minskat 

sedan folkomröstningen år 1980. Utifrån det material som redovisats och analyserats i 

ovanstående text är kärnkraften både legitim och icke-legitim. Anledningen till detta är att 

frågan ter sig i både nu- och dåtid, och därför svår att avgöra. Kärnkraften är alltså legitim i 

dagsläget eftersom mer än femtio procent av de tillfrågade i opinionsundersökningarna stödjer 

kärnkraften, men samtidigt icke-legitim eftersom de löften som gavs efter 1980 års 

folkomröstning inte har infriats. Flertalet orsaker redovisas i materialet ovan till varför 

legitimiteten har ökat. En av dessa orsaker är att både enskilda individers och gruppers 

värderingar har förändrats. Den svenska politiken förändras mer eller mindre varje dag och 

beslut som togs för ett år sedan förändras för att passa den situation vi lever i idag. Frågan 

man därefter kan ställa sig är ifall dagens generation skall bli förbunden till sina förfäders val? 

Ett annat viktigt steg när det gäller energipolitiken och framförallt kärnkraften är att få alla 

riksdagspartier att enas om en överenskommelse för att få en bättre och mer långsiktig 

energiförsörjning i Sverige. 

Efter att växthuseffekten konsekvenser kom upp på tavlan har frågan om 

kärnkraften och fossila bränslen blivit mer omdebatterad än någonsin och därmed den energi 

som världen konsumerar. Detta har lett till att jag som författare har ställt mig frågan, varför 

kärnkraft? Varför har inte folkomröstningens resultat från 1980 infriats efter de bestämmelser 

som partierna kom överens om? Och varför fanns inget alternativ som sa ja till kärnkraften 

vid folkomröstningen 1980? Varför bygger Finland ut kärnkraften medan Sverige inte gör 

det? Är det bättre att Sverige avvecklar kärnkraften för att staten ska slippa bestämma plats 

för kärnavfallets slutförvaring, som dessutom tar 100 000 år att försvinna. Eller är det bättre 

att Sverige som faktiskt har en säker kärnkraftsindustri tillverkar energi istället för att köpa 

sämre och mindre säker energi utifrån, som mest troligt kommer att påverka Sverige än en 

gång med radioaktivt avfall vid en reaktorolycka? Frågorna är många och svaren få. Det är 

dags att något sker i enlighet med de bestämmelser som togs både för 25 år sedan och de 

beslut som tas idag. Det gäller inte bara för de regeringar som varit och är, utan också för de 

regeringar som komma skall. 
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