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Information till Riksdagspolitiker inte studerat 

• Tidigare studier har bland annat analyserat partipolitiska 

skiljelinjer i riksdagen, lokalpolitiska kontroverser och experter 

vs politikers inflytande i processen 

• Det saknas studier av vilken information enskilda 

riksdagsledamöter har om frågor som rör slutförvar av 

kärnavfall 

• Intressant att belysa riksdagspolitikers kunskaper i 

kärnavfallsfrågan, för att se vad de känner till om den pågående 

prövningen av ett slutförvar och var eventuella kunskapsluckor 

kan finnas  
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Kännedom om SKB ansökan om att få upprätta ett 

slutförvar 

• Kärnavfall är en fråga som kräver expertkunskap och forskning 

• Och även politiska ställningstaganden och offentliga samtal om hur 

vi vill, ska och bör slutförvara avfallet 

• De förtroendevalda politikerna representerar medborgarna och 

genom dem ska medborgarnas åsikter och värderingar komma fram 

• De flesta parlamentariker känner till den pågående 

ansökningsprocessen 

•  En delförklaring till det kan vara att vi i vårt introducerande brev till 

ledamöterna inför telefonintervjurena informerade om den pågående 

ansökningsprocessen 

• Oavsett anledning är det positivt att kännedomen om SKBs ansökan 

var god 
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Vem fattar besluten 

• Beslutet om hur och vart kärnavfallet ska förvaras är ett politiskt 

beslut 

• På vår fråga vem som fattar det avgörande beslutet hade vi 

tänkt oss att svaret är Regeringen 

•  Det är dock en komplicerad fråga eftersom många instanser är 

inblandade i prövningen av slutförvaret 

• Östhammar och Oskarshamns kommuner har till exempel 

vetorätt och Regeringen kommer att tillfråga dessa innan de tar 

slutlig ställning 

• 25 % svarade Riksdagen och 30 % visste inte 

• Skäl att utöka informationen  
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Kärnavfall och expertis 

• Slutförvar av kärnavfall är ett tekniskt system som medför behov 

av expertkunskap 

• Samhällets inbäddning i teknik och tekniska system medför att 

teknik och vetenskap knyts allt närmre politiken och experter blir 

allt mer dominanta i det politiska samtalet 

•  Vi får tekniska experter på området och en statlig förvaltning som 

besitter en stor expertkunskap 

• Att experter ofta ges tolkningsföreträde i komplexa frågor bygger 

på en tro att experter vet bättre än politiker och medborgare hur 

en fråga bör hanteras 

• om en aktör har inflytande i en process så kan den aktören också 

definiera vad som räknas som kunskap 
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Enkätens frågor om teknik 

• vi frågade vilken lösning för slutförvaret som SKB för fram i sin 

ansökan 

• Över 60 procent svarade här att kopparkapslar skulle användas 

• förvånande att så pass många känner till vilket material som 

ska användas 

• Är naturligtvis tekniskt viktig och central för SKB, SSM och 

forskare  

• Men har denna tekniskt präglade fråga fått för stort utrymme 

även på den politiska dagordningen? 
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Vad vill vi att det politiska samtalet ska handla 

om? 

• Fler politiker känner till exempel till kapselns material än som vet 

att det är Regeringen som ska fatta slutligt beslut i frågan 

• Det bör åtminstone leda till eftertanke kring hur kärnavfallsfrågan 

inramas och presenteras i det offentliga samtalet 

• Det kan finnas skäl att ge utrymme till fler aktörer än bara den 

tekniska expertisen att bestämma vilka frågor som ska lyftas i 

diskussioner  
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Teknisk förståelse kan också vara en 

förutsättning för en politisk debatt 

• En övervägande majoritet av ledamöterna menar samtidigt att vi 

kan slutförvara vårt avfall på ett säkert sätt 

• En tolkning av det kan vara att en teknisk präglad diskussion har 

givit de förtroendevalda en förståelse av vilken teknik som 

planeras att användas, vilket också har bidragit till att de känner 

en trygghet i att ett säkert alternativ tagits fram 

• Därmed finns det goda skäl för att även ha fokus på tekniska 

lösningar i den allmänna debatten 

• Men viktigt att tekniska spörsmål inte tränger undan andra 

betydelsefulla frågor 

• Ex. demokratisk förankring och beslutsprocesser idag reglerade – 

men viktigt att reflektera även över dessa 
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Lokaliseringen i Östhammar 

• En fråga som förvånansvärt få hade kännedom om var på 

vilken plats SKB föreslagit att ett slutför ska lokaliseras 

• Det var bara hälften som visste att slutförvaret enligt ansökan 

ska placeras i Östhammar 

• Det är en fråga som borde stå högt på den politiska dagordning 

• Tillhör diskussionen om hur vi gör vårt slutförvar med respekt 

för kommande generationer 

• Fler känner till den tekniska utformningen av slutförvaret än 

själva lokaliseringen 

• Behov av utökade informationsinsatser  
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Återtagbarhet 

• Inte en aktuell fråga vare sig för politiker eller SKB 

• Vi frågade riksdagsledamöterna om deras syn på återtagbarhet  

• oväntat många, över hälften, menade att slutförvaret skulle vara 

utformat så att ett återtagande av kärnavfallet kan ske 

• Det gör att även denna fråga borde ges tillträde till den offentliga 

debatten och lyftas upp för diskussion. 
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Kärnavfall är en politisk fråga 

• 40 procent av riksdagens ledamöter tycker att kärnavfall är en 

mycket viktig politisk fråga  

• 20 procent tyckte att frågan skulle överlåtas på experter 

• Det tyder på att det finns ett stort politisk intresse för frågan 

bland riksdagspolitikerna 

• Det är viktigt att det bedrivs en parlamentarisk debatt om 

kärnavfallets framtid och att det inte utvecklas till att kärnavfallet 

uppfattas som en teknisk fråga som ska lösas 

• Återtagbarhet, det långa tidsperspektivet och vem som bär och 

tar ansvar för problem som kan uppstå om flera tusen år i ett 

slutförvar är exempel på frågor som förtjänar offentlig debatt 
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