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SKB:s samhällsforskning 
Samhällsforskningen i FUD 2004 och FUD 2007 
Samhällsforskning som en separat del av SKB:s arbete redovisades först i FUD-program 
2004. Visserligen hävdade SKB i FUD 2004 att området var av intresse långt tidigare: 
”Samhällsvetenskap och den verksamhet som SKB sedan början av 1990-talet haft inom 
området togs inte upp i FUD 2001. och vidare: ”Detta har hela tiden varit SKB:s avsikt och 
planeringen inleddes i själva verket redan före FUD 2001 men redovisades aldrig i 
rapporten, eftersom programmet befann sig i ett mycket tidigt skede av kartläggning och 
planering.” 
 
SKB motiverade behovet av egen samhällforskning med behov inom miljökonsekvens-
beskrivningen i anslutning till kommande ansökningar och utifrån erfarenheter från de åtta 
förstudierna samt synpunkter i remissgranskningen av FUD 2001. 
 
I FUD 2004 beskrevs att forskningsprogrammet för samhällsforskning utformades genom 
kartläggning av tidigare arbeten inom området och två forskningsseminarier 2002 och 2003. 
Syftet med den forskning som SKB ville stödja beskrevs i tre punkter som behandlade breddat 
perspektiv, djupare kunskap samt underlag och analyser. Utifrån detta valde SKB fyra 
generella forskningsområden ”som är relevanta för avfallsfrågan och kommunerna”: 
 
• Socioekonomisk påverkan – samhällsekonomiska effekter. 
• Beslutsprocesser. 
• Opinion och attityder – psykosociala effekter. 
• Omvärldsförändringar. 
 
I den inledande programbeskrivningen redovisades syftet med forskningen mera konkret: 
”Huvudinriktningen för de forskningsområden som SKB nu identifierat och avser att stödja 
ska vara mot tillämpad forskning. Resultaten ska helst kunna användas praktiskt, men det får 
även finnas ett gränssnitt mot grundforskningen. Vidare ska SKB:s forskningsområden, 
platsanpassade studier och utredningar ha tydliga kopplingar sinsemellan och förstärka 
varandra.” 
 
En särskild beredningsgrupp hade utsetts. Den skulle svara för att projekten hade den 
vetenskaplig kvalitet och relevans som krävs, och ”att uppdragen riktas till forskare och 
forskargrupper som är lämpliga för uppgiften”. Beredningsgruppen bestod av forskare inom 
samhälls- och beteendevetenskap. 
 
I FUD-program 2007 redovisades i huvudsak samma bakgrund till programmet för 
samhällsforskning. Därutöver redovisades resultat från den dittills genomförda forskningen. 

Övergripande synpunkter 
Miljöorganisationerna har i remissynpunkterna på FUD 2004 och 2007 ifrågasatt 
lämpligheten i att SKB genomför samhällsforskningen. Forskningen som sådan är angelägen, 
men OSS och Avfallskedjan påpekade beträffande FUD 2007: ”SKB AB och 
kärnkraftindustrin bekostar denna sektorforskning och föreslår teman. Därför kan det 
vetenskapliga värdet av forskningen allvarligt ifrågasättas, på samma grunder som om till 
exempel Volvo skulle finansiera forskning kring infrastrukturlösningar.” 
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Kritiken kan nu vidareutvecklas och förtydligas i följande punkter: 
 
- Beskrivningen av SKB:s verksamhet inom det samhällsvetenskapliga området under 1990-

talet ger starkt intryck av efterrationalisering. Sålunda vägrade SKB att medverka i 
DIALOG-projektet 1990-1993. Detta visar snarast att SKB inte vill medverka i något som 
SKB inte helt kan styra. 
 

- Citaten ovan bestyrker SKB:s intention att bedriva samhällsforskningen, så att den ensidigt 
gynnar SKB:s syften. 
 

- Det är väl känt att forskningsmedel är begränsade och att detta leder till att forskare 
naturligt söker sig till områden, där det finns finansiering samt att forskarna därmed blir 
styrda av anslagsgivarens syften med tilldelningen av medel. Detta är ofrånkomligt, men 
påtagligt riskabelt när det är fråga om en finansiär med stora resurser och klara syften som 
SKB. 
 

- SKB:s forskning riskerar vidare att binda upp forskare med lämplig kompetens som skulle 
kunna genomföra från SKB fristående forskning och få andra tänkbara anslagsgivare att 
avstå från att satsa på denna forskning som redan till synes är finansierad. Konsekvensen 
av de rådande förhållandena kan sålunda bli att det utanför SKB:s forskning varken finns 
forskare eller forskningsmedel för fristående forskning inom området. 
 

- SKB hämtar medel från Kärnavfallsfonden, vilken baseras på en skatt på kärnkraftsel. 
Fonden är därmed inte exklusivt avsedd för SKB, utan skulle kunna användas för att 
finansiera från SKB fristående forskning, inte minst inom det samhällsvetenskapliga 
området. 
 

- Myndigheterna SKI och nu SSM borde tidigare ha uppmärksammat att SKB:s 
samhällsvetenskapliga forskning framstår som olämpligt eller skadligt inriktad och istället 
borde utföras fristående från SKB. 

 
Sammanfattningsvis bör finansieringen av SKB:s samhällsvetenskapliga forskning avslutas 
omgående. Ej avslutade forskningsprojekt bör överföras till lämplig fristående instans, vilken 
även bör få i uppdrag att värdera om fortsatt forskning erfordras och hur denna i så fall skall 
planeras och genomföras. 
 
Det finns anledning att påminna om att DIALOG-projektet med representanter för alla 
betydande aktörer inom kärnavfallsområdet (utom SKB) dels föreslog att MKB-processen 
skulle genomföras fristående från SKB, dels rekommenderade ökade resurser för instanser 
utanför SKB. Se SKI Teknisk Rapport 93:34. 

Samhällsforskningen i FUD 2010 
I den sammanfattande delen av rapporten beskrivs den samhällsvetenskapliga forskningen 
kortfattat på följande sätt: 
 
”Sedan år 2004 bedriver och finansierar SKB forskning inom det samhällsvetenskapliga 
området. Forskningsresultaten har bidragit till en djupare förståelse av historiska, 
ekonomiska och opinionsmässiga aspekter. Samhällsforskningen har därmed bidragit till att 
öka den allmänna kunskapsbasen och har även kommit till användning i vårt praktiska 
arbete. 
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När SKB har lämnat in ansökningarna enligt kärntekniklagen och miljöbalken kommer de att 
hanteras inom ramen för det demokratiska systemet, lokalt och nationellt. SKB vill därför, för 
bland annat beslutsfattare och allmänhet, kunna presentera ett från ansökningarna fristående 
underlag som kan ge en bred belysning av viktiga samhällsaspekter.” 
 
Beskrivningen avspeglar antingen påtaglig omedvetenhet eller självmedvetenhet. Framför allt 
avslutningen av det andra stycket framstår som närmast avsiktligt vilseledande, inte minst mot 
bakgrund av SKB:s egen redovisning av syftet med forskningen som citeras i det inledande 
avsnittet om FUD 2004 och 2007. 
 
Huvuddelen av avsnittet om samhällsforskningen i FUD 2010 (Del V) utgörs av relativt 
omfattande referat av genomförda projekt. Det finns åtskilliga tveksamma påståenden i dessa 
referat, men det kan övergripande ifrågasättas om dessa beskrivningar hör hemma i ett FUD-
program, framför allt som eventuell fortsatt forskning varken är bestämd eller beskriven. 




