
Mot aktivism eller ointresse?
Svenska ungdomars syn på demokrati och miljö,
vetenskap och teknologi i ett komparativt perspektiv

Forskningsledare: Thorleif Pettersson, Uppsala universitet

Projektet ska ge kunskap om hur ungdomar förhåller sig till ett demokratiskt
styrelseskick, hur de ser på vetenskap och miljöfrågor och hur deras
inställning förändras under livet. Churchill hävdade att radikalism hör
ungdomen till och att man tenderar att bli mer konservativ med åren.
Här prövas den tesen på inställningen till kärnkraften respektive till ett
socialistiskt samhälle.
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”Churchill-frågan” om kärnkraft och demokrati
Valforskaren och statsvetarprofessorn Sören Holmberg hade
redan tagit idén. I planeringen av den andra delstudien i pro-
jektet ”Mot aktivism eller ointresse. Svenska ungdomars syn på
demokrati och teknologi i ett internationellt och longitudinellt
perspektiv” fanns avsikten att använda det gamla något provoka-
tiva citatet av Churchill, som har ungefär följande lydelse:
”är man inte radikal när man är ung har man inget hjärta,
kommer man inte över det senare i livet har man ingen hjärna.”
Det visade sig dock att denna ingång redan fanns i Holmbergs
kapitel ”Hade Churchill rätt?” i Henrik Oscarssons Demokrati-
trender /Holmberg 2003/.1 Syftet med denna delstudie inom
projektet är nämligen att se hur svenska folkets inställning till
demokrati och teknologi har förändrats under lång tid genom
att lägga samman valundersökningarna som insamlats sedan
mitten av 1950-talet. Med dessa sammantagna data kan man
börja besvara frågor om svenska ungdomars attityder alltid varit
annorlunda än äldre åldersgruppers eller om generationstill-
hörighet spelar större roll. Denna studie kompletterar därmed
den internationellt komparativa delstudie av ungdomars syn på
demokrati och teknologi som Thorleif Pettersson genomför på
material från World Values Survey inom projektet. 

Churchill använde uttalandet i sin polemik med liberaler, sam-
tidigt som han ville försvara sin tidigare liberala hållning. Holm-
berg använde därför Churchill-citatet i en studie av hur vänster-
högerpositioner hade förändrats över åldersgrupper och genera-
tioner i material från upprepade intervjuundersökningar. Var
man placerar sig på vänster-högerskalan var ju vad Churchill
syftade på i sitt uttalande. I denna delstudie av vårt projekt kom-
mer jag emellertid att undersöka om Churchill-hypotesen även
gäller attityder till teknik, eller närmare bestämt attityder till
kärnkraft, men även när det gäller olika aspekter av hur man ser
på demokrati. Problemet gäller med andra ord om man i den
svenska valmanskåren är mer kärnkrafts- och demokratikritisk i
yngre år (”radikal” i betydelsen systemkritisk), för att senare i
livet bli mer positiv till dessa i grunden politisk-ekonomiska
frågor (”konservativ” i betydelsen systemaccepterande). Med
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visst mått av förenkling kan dessa attityder också anses vara två
centrala ingredienser i stora delar av 1960-talets ”vänstervåg”:
kritiken mot kärnkraften och den liberala demokratin, även om
det finns flera viktiga undantag från denna generalisering. Mer
precist är syftet i denna presentation av min delstudie att under-
söka den relativa betydelsen av hur attityder till kärnkraft och de-
mokrati sedan 1970-talet förändras som ett resultat av vilken fas
man är i livet i relation till vilken generation man tillhör. Därmed
undersöks något som tidigare varit svårt att analysera, nämligen
hur politisk och teknisk kulturförändring fortskrider över längre
tidsperioder och hur åldersgrupper och generationer samspelar i
denna förändring. I detta fall fokuseras alltså på kärnkrafts-
attityder, snarare än teknikattityder generellt, samt synen på de-
mokratins alternativ speciellt i form av socialistiskt samhälle. 

Detta är en typ av forskningsfrågor som nu börjar bli alltmer
möjliga att besvara med de långa serier av upprepade intervju-
undersökningar som har genomförts i vårt land. Även om varken
individföljande panel- eller upprepade massintervjuundersök-
ningar utgör en bergfast grund för att skilja mellan livscykel-
och generationseffekter på attityder /Glenn 2005/, kan man ändå
komma ganska långt med delvis nyutvecklade metoder för att
analysera material från upprepade intervjuundersökningar. 

Jag vill även ställa frågan om det systemvetenskapliga ”var-
för” något sprids, det vill säga försöka få fram vilka matematiska
spridningsfunktioner som kan efterlikna de observerade sprid-
ningsmönstren. Detta angreppssätt har varit ovanligare inom
svensk politisk attitydforskning men fundamentalt inom inno-
vationsforskningen /Bass 1969, Rogers 1995/. 

I denna rapport utnyttjas framför allt material från de valunder-
sökningar som har genomförts sedan 1956 av SCB i samarbete
med Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, men även
SOM-institutets data (Riks-SOM) som har samlats in årligen
sedan 1986. Dessa data – som vi inom projektet är mycket tack-
samma att få tillgång till – har använts tidigare för årskulls- (ko-
hort-) respektive livscykelanalyser beträffande andra typer av
attityder /Holmberg 2003, Lithner 2003, Pettersson och Ribb-
hagen 2003, Hagevi 2003/. De har dock inte använts för att
undersöka attityder till kärnkraft och demokrati. I bägge fallen är
de senaste årens undersökningar inte inkluderade på grund av att
de ännu inte analyserats färdigt av primärforskarna. De valunder-
sökningar vi fått tillgång till sträcker sig fram till valet år 2002
och SOM-data till 2005. Beträffande kärnkraftsattityder finns
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den frågan tyvärr dock endast mätt i valundersökningarna till
valet 1998. Jämförelser mellan andra intervjuundersökningar
blir därför svåra; dels därför att andra långa serier av upprepade
intervjufrågor inte är tillgängliga, dels därför att frågor och
svarsalternativ skiljer sig.

Rapporten visar först att de positiva attityderna till kärnkraften
tillväxer sedan 1970-talet. Denna spridning av kärnkraftsaccep-
tans i Sverige de senaste decennierna fortgår enligt kända möns-
ter för hur innovationer sprids. Det gör att man också kan göra
en prognos över hur denna positiva attityd kommer att sprida sig
i nära framtid, även om den framskrivningen sker med viss
osäkerhet och med brasklappar om att den förutsätter relativt
oförändrade förhållanden i övrigt. Därefter analyseras attityderna
till kärnkraften och till demokrati över tid för att se i vad mån de
bäst kan ses som resultat av att medborgarna förändrar sin attityd
under sin livstid, eller om det snarare är ett resultat av att nya och
gamla generationer har olika inställning. Det visar sig att för-
ändring under livstiden är viktigare än generationsskiften för
att Sverige blir mer positivt till kärnkraften. Däremot är nya
generationer viktigare än förändring under livstiden beträffande
attityder till demokratin, vilket mäts indirekt genom att studera
inställningen till ett av den liberala demokratins alternativ, näm-
ligen ett socialistiskt samhälle. Slutsatsen blir därför att Chur-
chills devis stämmer bättre på kärnkraftattityderna än på atti-
tyderna till liberal demokrati kontra socialistiskt samhälle. Ana-
lysen sker med hjälp av tre tekniker, nämligen logistisk estimering,
kohortanalyser och kubiska regressioner. Dessa tekniker beskrivs
och kommenteras i nästkommande avsnitt, som kan hoppas över
av dem som redan vet vad de innebär, men också av dem som
inte önskar fördjupa sig i den kvantitativa analysens tekniker.

Analystekniker och teoriperspektiv
Att jämföra livscykel- och generationseffekter

Livscykel- och generationseffekter analyseras med hjälp av ko-
hortanalyser i tabell- och diagramform. Analyserna kommer att
visa att kubiska regressioner, alltså kurvor med funktioner där
födelseårs- respektive åldersvärden är upphöjda till tre, enklast
och bäst följer attitydernas förändring över livscykeln och genera-
tioner.2 Detta är ett delvis oväntat resultat. Visser och Krosnick
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/1998/ och Alvin et al. /2004/ anger till exempel kvadratiska funk-
tioner (symmetriska parabler), men våra resultat tyder på asym-
metriska samband: en attitydförändring sker långsammare un-
der första delen av livet än under den senare delen, som vi ska se. 

Beträffande systemvetenskapliga förklaringar, av speciellt atti-
tyder till olika teknikslag, faller det sig naturligt att använda
logistisk kurvestimering, eftersom en sådan har visat vara lämplig
för hur innovationer sprids /Bass 1969, Rogers 1995/. Den
logistiska kurvan har en välkänd s-form. Det innebär att den
startar med ett fåtal ”pionjärer” och som därefter övergår till
”efterföljare”, där användningen av innovationen sprider sig lavin-
artat och exponentiellt till den så kallade flexpunkten, det vill
säga då hälften av de potentiella användarna har börjat använda
innovationen ifråga. Efter flexpunkten påverkas spridningen
alltmer negativt av att det finns allt färre potentiella användare
kvar att vinna. Framgång föder alltså framgång bara tills det
ögonblick då framgången begränsas av att det finns allt färre
kvar att frälsa. Positiv feedback vänds till negativ. Ökningen av-
stannar allmer och en allt större minskning i tillväxten leder till
utplaning på en mättnadsnivå, som är olika för olika innova-
tioner. Därefter kvarstår endast de helt förändringsfientliga.
Den logistiska modellen är tillämplig på olika förändringar, så-
som institutionella, attitydmässiga eller tekniska. Vår fråga gäller
således hur väl den logistiska modellen stämmer för hur atti-
tyder till teknik – och i detta fall speciellt kärnkraft – förändras
över tid. Det innebär dock inte att jag antar att all teknik har
samma mättnadsnivåer eller exakt samma spridningsförlopp,
däremot att de kan analyseras med liknande modeller, som då
erhåller olika värden för parametrarna i dessa modeller. Jag
prövar heller inte attityder till kärnbränsle i denna artikel /se
istället Sjöberg 2006a och 2006b/, något som dock undersöks i
delprojektets slutrapport på basis av SOM-materialet.

Teoriperspektiv: teknik- och demokratiattityder

Ett analysperspektiv som inkluderar attityder till både teknik
och demokrati kan preliminärt formuleras på ett sätt som är
”förändringsspridningsteoretiskt”, det vill säga som handlar om
vad som på engelska kallas ”diffusion of innovations”. Både atti-
tyder till tekniska och institutionella förändringar skulle med
andra ord kunna analyseras med samma perspektiv, enligt det
synsätt som förespråkas här.
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Inom ramen för en sådan teori för hur förändringar sprids,
kan attityder till teknik och demokrati betraktas som en del av
en allmän teknik- och demokratikulturell förändring. När det
gäller demokratisk kulturförändring brukar statsvetarna inter-
nationellt använda ett begrepp som Almond och Verba /1963/
en gång  introducerade, nämligen The Civic Culture. Almond
och Verba definierade politisk kultur som attityder till det poli-
tiska systemet och till jaget i dess relation till det politiska syste-
met. Det innebär att inte bara våra attityder till det politiska
systemets institutioner och aktörer är delar av den politiska kul-
turen. Även hur vi uppfattar vår egen roll i förhållande till des-
sa utgör del av den politiska kulturen. Almond och Verba an-
vände termer som allegiance, apathy och alienation. Rubriken för
vårt projekt talar om ”aktivism eller ointresse?”. Att ointresse
motsvarar apati står klart. Aktivism kan dock vara grundad både
i allegience, ungefär ”systemengagemang”, eller i alienation, ett
”systemutanförskap”. En demokratikultur bottnar enligt Al-
mond och Verba i ett systemengagemang, i deltagande, kun-
skap om det demokratiska systemet, men även en positiv be-
dömning av det, liksom positiva känslor inför det. Sådana posi-
tiva känslor leder också till deltagande och politiska handlingar
som är positiva till systemet, medan motsatsen ger protester
och systemkritiska handlingar av olika slag.

I analogi med Almond och Verbas definition av politisk kultur
skulle man kunna betrakta medborgarnas attityder till samhäl-
lets tekniska system och den egna personens roll i detta system
som en ”teknisk kultur”. Även denna skulle med andra ord
präglas av systemengagemang, apati eller systemutanförskap.
Kanske bättre ord för samma sak skulle vara framstegsopti-
mism, likgiltighet eller teknikfientlighet. Fördelen med att på
det här sättet jämställa attityder till det politiska och de tekniska
systemen, och den egna rollen i relation till dessa, är att man på
en och samma gång bygger teori om hur de liknar eller inte lik-
nar varandra och också skapar förutsättningar för kopplingar
till framför allt teknikpolitisk forskning, modern politisk-
ekonomi, dynamiska (evolutionära) modeller och kulturöver-
förings- och kulturförändringsteori /se även Sandberg 2000,
2001, 2003/4, 2004/. På ett teoretiskt plan kan studien tillföra
ny kunskap som gör att vi bättre kan förstå hur livscykel- och
generationseffekter samspelar generellt i politisk och teknolo-
gisk kulturförändring.

102



Attityder till teknik: kärnkraften

Kärnkraftsacceptansens spridning

Låt oss först se också hur utvecklingen av attityder till kärnkraft
sett ut för alla grupper alla mätår sedan 1986, då SOM-data in-
ledde sina mätningar. I figur 1 beskrivs hur många som varit po-
sitiva till kärnkraften och därför ansett att den ska användas, allt
enligt SOM-undersökningarna 1986– 2005. Frågorna är ställda
med olika svarsalternativ som lagts samman till kategorierna
”avveckla” respektive ”använda”. Siffrorna är tagna direkt ur
Holmberg och Weibulls Svenska trender /2006/, men till tids-
serien av procent positiva till kärnkraft (se svarsalternativen
under figur 1) har jag lagt till en logistisk kurvestimering, som
visar vad de flesta innovationsspridningsstudier normalt upp-
visar: god passning till s-kurvan. Kurvan visar upp och ned-
gångar, men en underliggande positiv, kurvlinjärt ökande trend
är tydlig. Från slutet av 1980-talet till slutet av 1990-talet har
andelen positiva till kärnkraft fördubblats från under 20 procent
till nästan 40 procent. Observera även ryckigheten under de
första åren av tidsserien, som troligen till stor del beror på
Tjernobylolyckan 1986 och dess konsekvenser politiskt och atti-
tydmässigt under åren därefter. Uppgången i acceptans 1990 är
därför speciellt anmärkningsvärd, och kan tolkas som en upp-
dämd rekyl. Uppgången är därefter kraftig och uthållig. År 2005
(det sista mätår vi har tillgång till) har andelen positiva nått
nästan 50 procent av befolkningen.3 I detta fall uppvisar den
kurvlinjära positiva trenden mot större kärnkraftsacceptans en
mycket god passning med SOM-data (Rsq=0,82).

Utvecklingskurvan ger alltså en generell bild av svenska folkets
inställning till kärnkraft. Det som antyder att ökningen har nått
eller passerat sin flexpunkt, det vill säga mittpunkten i sprid-
ningskurvan, är ju att 50 procent av hela valmanskåren är upp-
nådd. Givet den höga andel som är positiv i dag, är det troligt
att nästan alla medborgare kommer att acceptera kärnkraft in-
om ett par–tre decenniers tid (under förutsättning att mätt-
nadsnivån i acceptans inte drastiskt sänks på grund av någon
större kärnkraftsolycka eller andra orsaker, såsom nya mer attrak-
tiva energikällor). Resultatet bör inte tolkas helt deterministisk
så att exempelvis alla med nödvändighet måste bli kärnkrafts-
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Källa: Baserad på Holmberg, Sören och Weibull, Lennart (2006), Svenska trender 2006, Göteborgs universitet:
SOM-institutet. Den heldragna linjen anger andel svar på alternativ 3 eller 4 enligt nedanstående frågeformulering:

Vad är Din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som energikälla
i Sverige?
1. Avveckla kärnkraften senast till år 2010
2. Avveckla kärnkraften, men använd de kärnkraftsreaktorer vi har tills de har tjänat ut
3. Använd kärnkraften och förnya efterhand kärnkraftsreaktorerna, men bygg inga fler
4. Använd kärnkraften och satsa på fler kärnkraftsreaktorer i framtiden
5. Har ingen bestämd åsikt i frågan

Kommentar: Rsq (= R2) = 0,83 för den logistiska kurvestimeringen (med 100 procent som tak, vilket ger högsta Rsq.
För år 2020 är 95-procentsintervallet för estimeringsmodellen 57,8–83,3 procent och för år 2050 (utanför figurens
tidsaxel) 90,3 –98,8 procent. 

Figur 1. Andel (%) som anser
kärnkraften ”ska användas”
1986–2005 och en prognos
till 2020 utifrån en logistisk
innovationsspridningsmodell.



vänner inom 20–30 år oavsett andra händelser, men det finns en
klar logistisk trend som pekar på en mycket stark attitydmässig
kraft i en snabbt ökande mängd av medborgare som är positiva
till kärnkraft. Enstaka incidenter vid kärnkraftverk, om de upp-
levs som smärre, såsom varit fallet senare år, kommer inte att
kunna stoppa en sådan attitydmässig supertankers framfart.
Majoriteten kommer därför under de kommande decennierna
högst sannolikt att påverka den återstående minoriteten på ett
synnerligen kraftfullt sätt. 

Men vi måste, som Tage Danielsson, samtidigt vara medvetna
om skillnaden mellan sannolikt och ”likt sanningen”: en stor
kärnkraftsolycka kan inträffa. En sådan skulle naturligtvis genast
sänka ”mättnadsnivån” drastiskt för kärnkraftsacceptansen
(prognosen i figur 1 skulle omedelbart bli ”mindre sannolik”). 

Ju fler kärnkraftsvännerna ändå blir, desto färre blir det kvar
att övertyga, vilket gäller oavsett om en olycka inträffar eller ej.
Det är den paradoxala och balanserande kraften i det tekniska
kultursystemet. Vi kommer alltså sannolikt (med reservation för
Tage Danielsson-resonemang) att se en fortsatt ökning i framtiden
av acceptans men takten i ökningen kommer att avta, för att sedan
närma sig noll, i och med att de flesta då är för kärnkraftens an-
vändning bland dem som över huvud kan tänka sig att bli det.
Detta kan tyckas vara en väl hårddragen tolkning, men handlar
egentligen om en predicering vars träffsäkerhet visat sig stor i
många andra teknikspridningsanalyser, under antaganden om
att inte fundamentala systemfaktorer drastiskt ändras.

Livscykelstadier och generationer

Kohort betyder åldersgrupp och kohortanalys innebär en analys
av hur åldersgrupper skiljer sig åt i ett längre tidsperspektiv. Det
är vanligt inom samhällsforskningen att man delar upp popula-
tionen i olika åldersgrupper efter när de är födda eller efter
vilken ”generation” de tillhör. Exempel på det ges i tabell 1.
Väljarna är indelade efter de decennier då de är födda och man
kan därför se andelen bland dessa ”generationer” som är ”i hu-
vudsak för kärnkraft”. 

För att kunna göra analysen på lite längre perspektiv 1986, då
SOM-institutet började samla data, används här valundersök-
ningsdata. Valundersökningarna inkluderade frågor om inställ-
ning till kärnkraften olika år, men från 1979 till och med 1998
ställdes exakt samma fråga, nämligen om man var ”i huvudsak
för kärnkraften”. Andel av de röstberättigade som har svarat ja
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på den frågan under dessa år framgår av tabellen. Den typiska
diagonalen uppträder som alltid i kohorttabeller. Den yngsta
generationen, 1980-talisterna, kommer in som förstagångs-
väljare 1998. 1970-talisterna kommer med 1988 som första-
gångsväljare. Å andra sidan försvinner 1900-talisterna 1991 och
1890-talisterna 1982, eftersom gränsen för intervjupersoners
ålder i valundersökningarna är 80 år. 

Granskningen av tabellen är inte helt lätt. För att göra det
enklare har jag inkluderat en kolumn som jag härmat från Holm-
berg /2003/ där skillnad mellan första och sista valår anges, lik-
som en kolumn med b-värde (lutningskoefficienten). Man kan
se att trenden är positiv både beträffande skillnad mellan första
och sista åren och b-värdet. Totalt har alla generationer blivit
ungefär en tredjedels procent positivare till kärnkraft varje år.
Men flera generationer har gått starkare framåt. Speciellt gäller
det 1940-talisterna och 1950-talisterna, som i genomsnitt blivit
ungefär 0,75 procent mer positiva varje år under perioden
1979-1998. Effekten av olika generationers bidrag på den sam-
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Tabell 1. Kohortanalys över valår: procentandel som anger att man är 
”i huvudsak för kärnkraften”.

Valår 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 Totalt Skillnad b-värde
första-sista/

Generationer antal år

1980-talister 29 29 — —

1970-talister 29 41 30 40 36 11/10 0,66

1960-talister 34 39 35 36 46 37 43 39 9/19 0,38  

1950-talister 31 35 34 30 48 43 46 40 15/19 0,86*

1940-talister 40 43 42 41 51 41 54 44 14/19 0,57

1930-talister 47 46 48 47 54 46 50 48 3/19 0,18

1920-talister 46 42 44 48 58 46 45 47 –1/19 0,18

1910-talister 38 39 42 43 46 38 35 41 –3/19 0,09

1900-talister 34 19 33 26 29 -8/9 – 0,27

1890-talister 55 55 — —

Alla 39 39 40 40 50 40 46 42 6/19 0,35

Källa: Baserad på Svensk valundersökning, SCB, Sören Holmberg, et al. Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs
universitet

Frågan löd: ”Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Din inställning? Är Du i huvudsak
för eller emot kärnkraften eller har Du ingen bestämd åsikt i frågan?

Svaralternativen var: ”I huvudsak för kärnkraften”, ”Ingen bestämd åsikt i frågan”, ”I huvudsak emot kärnkraften”,
samt ”Vet inte/vill ej svara”.



manlagda andelen positiva till kärnkraft är störst för 1950-talis-
terna (ett b-värde på ett starkt och statistiskt signifikant på 95-
procentsnivån: 0,86).

Men både skillnader mellan första och sista år och b-värdet
ger en alltför förenklad bild av verkligheten. 1950-talisterna
som ändrat sig mest har exempelvis ökat från 31 procent posi-
tiva till kärnkraft 1979, till 46 procent 1998. Men under denna
tid har inte ökningen varit jämn. Tvärtom skedde ett plötsligt
steg åren 1991 och 1998 till 48 respektive 46 procent. Politiska
händelser ligger förmodligen bakom dessa trendbrott. 1991 var
året för uppgörelsen mellan socialdemokraterna, folkpartiet och
centern om energipolitiken för 1990-talet. Det gamla beslutet
om att starta kärnkraftsavvecklingen med två reaktorer 1995
och 1996 revs upp när kärnkraftsuppgörelsen 1997 mellan reger-
ingen, centern och vänsterpartiet följdes av lagen 1998 om kärn-
kraftens avveckling. Regeringen beslutade att dra in tillståndet
för Barsebäcks kärnkraftverk samma år. Opinionen påverkades
intressant nog positivt i kärnkraftsfrågan av detta. Även 1940-
talisterna, som var 40 procent positiva till kärnkraften 1979,
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kom upp till 54 procent 1998. Men under tiden har siffrorna
hoppat upp och ned med cirka 10 procent flera gånger. Det kan
vara svårt att i händelser varje enskilt år finna orsaker till detta.
Det kan också vara så att attityder till andra energislag konkur-
rerar. Attityderna till kärnkraften varierar starkt även bland
andra åldersgrupper. Skillnader och b-värden fångar inte denna
dynamik. Ser man på ett stapeldiagram framstår denna icke-lin-
jära dynamik tydligare. 

För det första visar figur 2 en mycket intressant fördelning
över generationerna. 1970-talisterna börjar på svaga siffror kring
30–40 procent positiva till kärnkraft. Därefter kommer äldre
kohorter med allt större andel positiva med 1940-talisterna i
topp kring 45–50 procent positiva. Med 1920-talisterna minskar
andelen positiva och 1910-talisterna är nere på 1960- eller
1950-talisternas nivåer. Det finns således en speciell kurvlinjär
generationsdynamik som är asymmetrisk: efter stigande accep-
tans bland successiva generationer sjunker acceptansen snabbt.
Skillnaderna mellan första och sista året eller b-värden är därför
inte en god karakteristik, eftersom dessa mått bara är intressanta
om sambandet är linjärt. 
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Tabell 2. Kärnkraftsattityd över generation och ålder: procentandel som anger att man är
”på det hela taget för kärnkraften” 1979-1998

Åldersgrupper 18–21 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 Alla Skillnad b-värde
yngst-äldst/

åldersgrupps-
Generationer skillnad

1980-talister 29 29 (29% som 18+ ) —

1970-talister 35 37 36 2% fr 18+ – 20+ 0,02

1960-talister 38 39 40 39 2% fr 18+ – 30+ 0,01

1950-talister 26 32 39 43 40 18% fr 18+ – 40+ 0,06**

1940-talister 32 40 47 48 44 16% fr 20+ – 50+ 0,05*

1930-talister 52 45 50 49 48 –3% fr 30+ – 50+ –0,003

1920-talister 36 45 50 43 47 7% fr 40+ – 70+ 0,02

1910-talister 38 40 42 41 4% fr 50+ – 70+ 0,02*

1900-talister 46 27 29 –21% fr 60+ – 70+ –0,19

1890-talister 55 55 (55% som 70+) -

Alla 36 36 40 46 48 46 37 42 6% fr 18+ - 70+ 0,02**

Källa: Baserad på Svensk valundersökning, SCB, Sören Holmberg, et al. Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs
universitet. För frågeformulering, se tabell 1.
Anm.: De kohorter (1960- till 1940-talister) som går att utnyttja för analys av livscykelutveckling från unga år är marke-
rade med fetstil.



Inom generationerna finner vi ett likartat problem: dynamiken
mellan mätår, eller i detta fall valår. Enligt Churchills hypotes ska
ju de yngre åldersgruppernas radikalism efterföljas av konserva-
tivare åldersgrupper. Därför borde vi finna ”Churchill-trappor”
inom varje generation under de olika valåren. Studerar vi valåren
inom varje generationsgrupp finner vi egentligen bara en tydlig
Churchill-trappa, nämligen bland 1950-talisterna (se ”pratbubb-
lan” i figur 2). Tendensen inom generationerna är visserligen
skönjbart stigande, men man skulle vilja ha dessa tendenser
tydliggjorda på något sätt. Därför delas också generationerna
upp efter åldrar istället för valår och samlar ett genomsnitt över
alla dessa valårs mätpunkter. Resultatet ges i  tabell 2, över genera-
tioner och åldrar.

Tabellen ger en bättre grund för att testa Churchill-hypotesen,
som ju påstår att man är radikal (systemkritisk) som ung och
konservativare (systemvänlig) som äldre. Det skulle innebära att
man under sin livstid blir mer och mer kärnkraftsvänlig (om
man med konservativ menar att man vill bevara redan etablerad
kärnkraftsteknik). Vi skulle alltså vänta oss en jämn eller monoton
ökning från åldersgrupp till åldersgrupp inom varje generation.
De generationer som man kan pröva detta antagande på, har
angivits med fet stil i tabellen. Det visar sig att Churchill hade
fullständig rätt! Inom alla de generationer som det går att testa
hans hypotes på, nämligen 1940-talister till 1970-talister (äldre
generationer har inga mätpunkter som unga), blir man mer och
mer positiv till kärnkraft ju äldre man blir. Effekten av ålder på
attityd till kärnkraften är också signifikant (statistiskt säker)
bland 1940- och 1950-talister, även om den inte är stor. Men
återigen, gör man ett diagram kan man lättare se dynamiken
över generationer och åldrar.

Vi ser igen att den sammanlagda trenden tyder på att den
högsta nivån av de positiva attityderna till kärnkraften återfinns
i åldersgruppen 50–60 år, och att den därefter tycks falna. Slut-
ligen kan vi se att detta mönster håller sig över flera valår. I linje-
diagrammet, figur 3, bildar de sammanlagda mätåren en tydlig
sammantagen kurvlinjär dynamik, som inte låter sig beskrivas
med kvadratiska och därmed symmetriska kurvor. 

Man bygger långsammare upp en positiv inställning till kärn-
kraften i yngre år, än man förlorar den i äldre år (tolkat i ålders-
respektive generationsgrupperna, inte för varje individ). En sådan
asymmetrisk kurva kräver minst termer upphöjt till tre, det vill
säga kubiska funktioner. Vi kan med andra ord testa de kubiska
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Figur 3. Linjediagram: andel
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över generation och åldrar.



regressioner som nämndes i inledningen till detta kapitel för att
se vilken av de två huvudhypoteserna – ålder eller generation –
som har mest fog för sig när det gäller attityder till kärnkraften. 

Först prövas inställningen till kärnkraft som en enkel tidsserie
fördelat över ålder och födelseår. Man kan då lämpligen pröva
en regressionslinje som är kurvlinjär, men inte symmetrisk. Det
visar sig i figur 4 att en sådan funktion är mer motiverad än en
linjär eller en kvadratisk (symmetrisk kurva), vilket också fram-
går av diagrammen i figur 4. Attityder till kärnkraft över åldrar,
födelseår och med observationer varje valår 1979–1998 beskriver
ett slags ögonbrynsform som ganska väl kan estimeras med kubisk
regression. 

Diagrammen beskriver resultaten från de upprepade inter-
vjuundersökningarna från födelseårs- respektive åldersperspek-
tivet. Varje valår avspeglar varje undersökning, som nu ses över-
lappande (likt de ”teaterkulisser” som figur A i Appendix visar).
Kurvorna beskriver en minimering av de kvadrerade avstånden
mellan observationspunkterna från varje perspektiv och den linje
som skapas. De vertikala måtten anger när i ålder och födelseår
den positiva inställningen till kärnkraft är som störst. Detta vi-
sar sig vara bland 60-åringar och bland dem som är födda kring
1940. Måttet Rsq (R2) anger andel varians i attityder till kärn-
kraft som födelseår respektive ålder statistiskt förklarar. Som
framgår av figurerna samlas observationerna tätare kring ålders-
linjen till höger (Rsq = 0,23) än kring födelseårslinjen till vänster
(Rsq = 0,16). Alltså är sambandet med ålder större än med
generation, för attityder till kärnkraft i Sverige under valåren
1979–1998. Därför kan man också säga att Churchill hade rätt,
om man använder hans tes till att gälla kärnkraftsattityder. Det
var de 60-åriga svenskarna som var mest positiva till kärnkraft
under den aktuella perioden. De minst positiva är dock inte de
unga svenskarna, utan de som var över 70 år i slutet av 1970-talet
och början av 1980-talet (röda, gröna och mörkblå medeltal i
figurerna). Valåret 1991 – året för energiuppgörelsen mellan
mittenpartierna – uppvisar de högsta andelarna positiva till kärn-
kraft generellt. 

Svaret på varför alltfler blivit positiva till kärnkraft är ur ålders-
och födelseårperspektiv alltså att kärnkraftskritiska äldre grupper
från 1970- och1980-talen försvunnit ur valmanskåren (eller i alla
fall ur intervjuundersökningarna), samt att de tidigare kritiska
1940- och 1950-talisterna blivit mycket mer positiva till kärn-
kraft under sin livstid. Denna uppgång i positiva till kärnkraft
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kommer inte att dämpas förrän 1940-talisterna blir äldre och
därmed något mer kritiska, samtidigt som de yngre och därför
mer kritiska kullarna träder in i det politiska kultursystem som
intervjuundersökningarna avspeglar. Detta kommer att bromsa
upp ökningen av kärnkraftsacceptans. Demografiska förändring-
ar spelar med andra ord en avgörande roll för attitydsvallen över
lång tid.

Attityder till demokrati
På liknande sätt kan man analysera hur inställningen till demo-
krati förändras som ett resultat av att man blir äldre respektive
tillhör olika generationer. Även här erbjuder valundersökning-
arna intressanta tidsserier, som går längre tillbaka i tiden än till
exempel SOM-undersökningarna. 

Attityder till demokrati kan dock vara svåra att ställa till med-
borgare som lever i en demokrati. Livsbetingelserna är så genom-
syrade av förhållanden som har sitt ursprung i demokratins
framväxt, något som naturligtvis främst gäller de äldsta demo-
kratierna, till vilka Sverige hör. Frågor och attityder handlar då
oftare om detaljer i demokratins institutionella maskineri, och
aktörer inom det. Demokratin som helhet och som samhälls-
system är svårgripbarare, eftersom det inte finns någon erfarenhet
av icke-demokrati i nära minne. Att fråga en svensk om attityden
till demokrati är därför som att fråga en fisk om attityden till
vatten. Det är inte säkert att man ser och värderar sin politiska
omgivning ur ett jämförande systemperspektiv.

Något som man däremot har frågat om i valundersökningarna,
och som också kan sägas handla om ett alternativ till ett demo-
kratiskt system, är hur man ser på ett socialistiskt samhälle.
Denna fråga, ”att vara för ett socialistiskt samhälle”, innebär att
man också indirekt, medvetet eller omedvetet, förhåller sig kri-
tisk till eller åtminstone delvis ställer sig utanför vad statsvetarna
kallar den liberala demokratisynen, som efter ”murens fall”
1989 kommit att dominera politiken i västvärlden. Med den li-
berala demokratisynen menar jag här i huvudsak en kombina-
tion av högt valdeltagande och tävlan mellan politiska reger-
ingsalternativ (Robert Dahls definition av demokratins två huvud-
sakliga dimensioner /1971/ som genom det andra kriteriet ute-
stänger enparti-”demokratier”). Det innebär alltså att attityd till
demokrati analyseras negativt, det vill säga som att man efter-
strävar ett annat system, nämligen det socialistiska, som tolkas
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som icke demokratiskt i nutida, liberal mening. Jag är medveten
om att denna strikta statsvetenskapliga och liberala definition
kan var kontroversiell, eftersom det kan finnas läsare som anser
att socialism kan kombineras med eller komplettera demokratin,
snarare än hota den, eller åtminstone att man mycket väl kan ha
positiva attityder till både demokrati och socialistiskt samhälle
samtidigt. 

Med utgångspunkt i den valda demokratiuppfattningen argu-
menterar jag i alla händelser för att frågan, om man är för ett
socialistiskt samhälle kan ses som en användbar indikator på atti-
tyd till demokrati i liberal mening generellt (inkluderande den nu
ganska allmänna uppfattningen att demokrati måste kombineras
med någon form av marknadsekonomi för att kunna fungera).
Frågor om hur man förhåller sig till olika institutioner och ak-
törer inom det demokratiska samhällbygget däremot, kan sägas
enbart påvisa kritiska attityder mot just dessa, utan att de egent-
ligen behöver innebära kritiska attityder mot demokratin som
styressätt. Genom att specialstudera inställningen till ett socia-
listiskt samhälle, får man med andra ord en uppfattning om det
klassikerna kallar alienation, det vill säga grundläggande
systemfientlighet eller känsla av främlingskap inför det demo-
kratiska samhället. 
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Om inställningen till kärnkraften har ändrat sig som en effekt
av att 1940- och 1950-talisterna ändrat sig under sin livstid,
tycks det som inställningen till ett socialistiskt samhälle följt en
generationsmässig nedgång. 

I den vänstra delen av figur 5, ser man tydligt hur yngre ålders-
grupper blir allt mindre positiva till ett socialistiskt samhälle (som
här alltså tolkas som upplevt alternativ snarare än komplement
till demokratin). Det är en ganska tydligt trend och sprid-
ningsavvikelserna från regressionslinjen blir också allt mindre.
Något annorlunda ser det ut när vi betraktar spridningen över
åldrar, som är något större. Visserligen är de yngre mer negativa
till ett socialistiskt samhälle, men spridningen är ändå ganska
stor (den andel av variansen i attityder kurvan förklarar är 23 pro-
cent, det vill säga Rsq = 0,23), jämfört med spridningen över
födelseår (Rsq = 0,40). Inställningen till ett socialistiskt samhälle
är således mer en generationsfråga än en åldersfråga. Ett tanke-
väckande sammanträffande (eller verkligen en faktisk effekt av
tidsandan?) är att de mest positiva till ett socialistiskt samhälle
är födda just åren efter ryska ”revolutionen” 1917 (vilken snarare
borde kallas statskupp, men det är en annan historia). Därefter
blir de yngre allt mindre intresserade. Åldersmässigt är det 75-
åringarna som är de mest positiva till ett socialistiskt samhälle
under alla de valår som ingår i analysen. Ålder kontra genera-
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tion har alltså visat sig ha olika samband med inställning till ett
socialistiskt samhälle respektive till kärnkraften. Det paradoxala
slutresultatet är alltså att Churchill-hypotesen har större stöd
när det gäller attityder till kärnkraft än till socialism, trots att
det var just vänster-högerdimensionen han en gång uttalade sig
om. Till Churchills försvar bör dock tilläggas att verklighetens
dramatiska förändring under mättiden – Sovjetimperiets upplös-
ning – naturligtvis förstärker generationseffekten starkt i relation
till livscykeleffekterna. Hade Sovjetunionen och östblocket fort-
farande existerat, skulle hans tes i relation till generationstesen
möjligen ha visat sig giltig fortfarande. 

För att pröva om detta resultat verkligen är rimligt, prövar jag
även den fråga i SOM-materialet som gäller hur nöjd man är
med demokratin i Sverige, se figur 6. Den är ställd under peri-
oden 1996–2005 och visar att livscykel och generation spelar en
lika stor – eller snarare lika liten – roll för hur nöjd man är med
demokratin (Rsq = 0,02). 

Det är tydligt att man i de flesta åldrar och generationer var be-
tydligt mindre nöjd med demokratin för ett decennium sedan.
Yngre och senare födda är också mer positiva till hur demokratin
fungerar (även om max inte ligger vid 15 års ålder utan snarare 25
år), och det tycks således som om systemvänlighet sprider sig på
alienationens bekostnad. Detta bör väl rimligen ses som ett posi-
tivt faktum – även om det inte stämmer med Churchills hypotes.

Slutsatser
Churchill hävdade att radikalismen (systemkritiken) hör ung-
domen till och att man tenderar att bli mer konservativ (system-
bevarande) med åren. Data över kärnkraftsattityder i Sverige
sedan 1970-talet visar att Churchill hade rätt, om man applicerar
hans tes på radikalism mot kärnkraften. Serierna över attityder
till kärnkraft sedan valåret 1979 visar att det är mer en livscykel-
effekt än en generationseffekt, att allt fler blir positiva till kärn-
kraften. Det visar sig också när man analyserar SOM-data från
1986, att denna spridning av positiv inställning till kärnkraften
fortgår enligt de mönster som innovationsforskning hävdar
gäller alla typer av sociala förändringar, nämligen längs logistiska
(s-formade) kurvor som stiger mot det politiska kultursystemets
mättnadsnivå. Om man utgår från en sådan spridningsform som
innovationer normalt har, förklaras över 80 procent av variatio-
nen i attityd till kärnkraft. Prognosen med modellen, inspirerad

115



av innovationsforskningen i figur 1, säger oss att en helt domi-
nerande andel av Sveriges befolkning sannolikt (med reserva-
tion för Tage Danielsson-resonemang) kommer att vara positiv
till kärnkraften inom ett par decennier. 

En liknande analys kan göras av attityder till demokratin.
Först undersöktes hur inställningen till ett socialistiskt samhälle,
som alternativ till liberal demokrati, har fördelat sig över livs-
cykler och generationer sedan 1982. Det visade sig då att genera-
tion spelar större roll än livscykel – tvärtom vad som gällde
inställningen till kärnkraften. Allt färre bland senare generationer
vill ha socialism. Det senaste decenniets SOM-data visar att
motsvarande bild gäller beträffande hur nöjd man är med demo-
kratin. Yngre och medborgare ur de senare generationerna är
mer nöjda än äldre och medlemmarna i tidigare generationerna
med hur demokratin fungerar i vårt land. Vi ser att livscykel och
generation har en likartad, men begränsad effekt på hur nöjd
man är. 

Churchills tes stämmer alltså för attityder till kärnkraften,
men inte för hur man förhåller sig till demokratin. Vänstervågen
ger således fortfarande vissa attitydsvall beträffande kärnkraftens
användning, men i allt mindre utsträckning beträffande socialis-
tiska alternativ till demokratin.
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APPENDIX

För att beskriva problemet med att jämföra livscykel- och genera-
tionseffekter, kan läsaren tänka sig en teaterscen, där varje kuliss
motsvarar svaren på en undersökningsfråga och vars höjd be-
skriver den andel som har en viss attityd till ett givet attityd-
objekt. 

Kulissen sträcker sig från yngre åldersgruppers svarsandelar
i procent till äldre åldersgruppers. Kulisserna är placerade på
diagonalen längs en teaterscen i relation till två scenöppning-
ar: ålders- respektive livscykelperspektivet på kulisserna. Att
kulisserna står diagonalt på scenen förklaras av att de måste vara
synliga från båda perspektiven (scenöppningarna). Kulisserna
placeras efter varandra på en linje så att födelseår inte ändras
av de olika undersökningsåren. Det gör däremot åldersgrupps-
tillhörigheten. Samma födelseår från födelseårsperspektivet
ger olika åldrar från åldersperspektivet när åren för intervju-
undersökningarna ändras. Förskjutningen åt högre födelseår i
varje kuliss blir då naturligtvis också lika stor som avståndet
mellan undersökningarna.

Betraktar man alla dessa kulisser från de bägge scenöpp-
ningarna, blir den samlade konturen eller siluetten olika bero-
ende på perspektivet. Från födelseårsperspektivet ligger attityder
bland samma generationer överlagrade, från åldersperspektivet
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Figur A. Födelseår (x) respektive ålder (z) som två dimensioner i ett tredimen-
sionellt koordinatsystem där y är nivåer på attityder till teknik och demokrati

z = ålder eller
livscykelfas

Surveyer (år)

y =
andel med
viss attityd

x =
födelseår
eller
generation



åldersgruppernas. Utmaningen blir att finna två linjer, ett från
varje perspektiv, som minimerar avståndet mellan sig själv och
kulissens olika höjder på olika ålders- och födelseårspunkter
och också att studera hur väl linjerna passar dessa punkters
spridning längs var sin axel. Därefter kan man dra slutsatser
om vilket perspektiv som passar bäst kulissens höjd – ålders- eller
generationsperspektivets – genom att avgöra vilken linje som
bäst passar ”sina” punkter. Det perspektiv som får bäst pass-
ning med linjen bestäms med så kallad (Rsq=R2), det vill säga
andel som ålder respektive födelseår förklarar av variationen i
attityderna. Ju högre Rsq, desto större samband.

Är linjerna räta – det vill säga att sambanden är linjära – kan
generations-, ålders- och mätårseffekter inte skiljas åt, eftersom
de kalkyleras genom varandra: två av dem räcker för att beräkna
den tredje (på statistiskspråk ”multikollinearitet”). Kollineari-
teten blir fullständig och regressionen går inte ens att räkna ut.
Det är därför en fördel om sambanden inte är linjära, eftersom
det gör möjligt en regression där alla tre faktorer finns med. Ut-
maningen blir därför att genomföra icke-linjära analyser (med
uppskattning matematiskt av kurvan) och definiera och motivera
dessa funktioner.
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