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Örjan Hultåker

1986

Beredskapspersonalens vid Ringhals kärnkraftverk

Inställning till beredskapsplaner,

information och arbetsuppgifter



Inledning

Statens strålskyddsinstitut gav dåvarande katastrof forskningsgruppen vid Uppsala

universitet i uppdrag att göra en undersökning bland de poliser, brandmän,

hemvärnsmän och kustbevakare, som skulle ha beredskapsuppgifter om en

kärnkraftsolycka inträffade vid Ringhals kraftstation. Undersökningen har utförts

under ledning av docent Örjan Hultåker i samarbete med fil. kand. Kerstin

Landfeldt. Sedan de flyttat sin verksamhet från Uppsala universitet till SKOP

Skandinavisk Opinion AB, har arbetet slutförts vid detta fristående

forskningsinstitut.

Syftet med den del av undersökningen, som redovisas i denna rapport, var att

studera vilken information som beredskapspersonalen har fått om beredskapen

och deras inställning till beredskap och information. De olika personalkårerna

har olika primära arbetsuppgifter, men alla har kontakt med allmänheten och

måste kunna besvara de drabbade människornas frågor.

Från början var det meningen att undersökningen skulle omfatta flera

personalkategorier, som har arbetsupgifter av relevans för säkerhet och beredskap

inför en kärnkraftsolycka. Vid tidpunkten för undersökningen genomförande hade

emellertid enbart poliser, brandmän, hemvärnsmän och kustbevakare genomgått

någon utbildning, varför undersökningen fick begränsas till dem.

Beredskapspersonalen ombads att besvara en enkät, vilket 95 procent gjorde.

Undersökningen är en totalundersökning. Trots att antalet intervjuade personer

är ganska litet, är skillnaderna mellan olika grupper verkliga skillnader.

Undersökningens genomförande beskrivs i Appendix 1, och det använda

frågeformuläret återfinns i Appendix 2.

Av dem som besvarade enkäten var 131 poliser, 90 brandmän, 50 hemvärnsmän

och 60 kustbevakare. Bland dem fanns 274 män och 57 kvinnor. En av fyra var

äldre än 50 år, en av fyra var yngre än 33 år; varannan person var mellan 33 och

50 år gammal. Sex av tio hade hemmavarande barn under aderton år, och nästan

nio av tio var gifta eller samboende.



Sammanf:attning

En undersökning har genomförts bland de poliser, brandmän, hemvärnsmän och

kustbevakare som har beredskapsuppgifter inför en kärnkraftsolycka vid Ringhals

kraftstation. Totalt har 331 personer besvarat en postenkät.

I denna rapport redogörs för den information som personalen säger sig ha fått

om beredskapen och deras inställning till informationen och beredskapen. Det

gäller tilltron till beredskapen, genomgången utbildning, inställning till personalens

risker samt hur personalens inställning till kärnkraft i allmänhet påverkar deras

tilltro till beredskapen.

Beredskapspersonalen delar i huvudsak allmänhetens inställning till kärnkraft,

men personalen accepterar i något större utsträckning den gängse riskbedömningen.

En av fem anser, att alla kärnkraftverk skall stängas, och lika många menar, att

kärnkraftens risker underskattas.

De som bor i den inre beredskapszonen runt Ringhals kraftstation — de skall

larmas vid en kärnkraftsolycka ~ har fått en broschyr med förhållningsorder och

allmän information om kärnkraftverk och strålning. Åv beredskapspersonalen

har en av fyra inte sett den broschyren; fyra av tio har läst hela broschyren. Än

färre (en av fyra) säger sig helt och hållet känna till de rekommendationer som

riktas till allmänheten. Beredskapskårer med många medlemmar boende i den

inre zonen har bäst kunskap om rekommendationerna; det är hemvärnsmän och

brandmän.

En minoritet av beredskapspersonalen (fyra av tio) tror att de åtgärder, som

allmänheten skall följa vid en kärnkraftsolycka, ger tillräckligt skydd. Likaså

tror en mir.oritet av personalen, att allmänheten kommer att följa

rekommendationerna, och de flesta menar att allmänheten inte har fått tillräcklig

information.

Nästan all beredskapspersonal har fått utbildning om beredskapen, och de har

fått skriftlig information om planen. Två av tre har deltagit i övningar.

Hälften av beredskapskårernas medlemmar tror att deras arbetsuppgifter troligen
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eller absolut är farliga. En av tre vet inte hur man skall skydda sig eller anser

att man inte kan göra det. Fyra av fem säger sig ha fått information om riskerna.

Den beredskapspersonal, som är mest negativ till kärnkraft, har i mindre

utsträckning än övrig personal tagit del av den information, som riktas till

allmänheten och till dem själva. De negativa misstror oftare skyddseffekten hos

de åtgärder som allmänheten skall vidtaga, de tror oftare att deras egna

arbetsuppgifter är farliga, och de saknar oftare kunskap om hur de skall skydda

sig.

Det är svårt att nå fram med beredskapsutbildningen till dem som är mest

negativa till kärnkraft. De är inte benägna att ta del av den information som erbjuds

angående det egna skyddet eller skyddet för allmänheten. Även i de fall då man

har lyckats övervinna motivationsmotståndet så att personalen har tillgodogjort

sig informationen, tvivlar de som är mest negativa till kärnkraft på att allmänhetens

åtgärder är effektiva. De som är mindre negativa tror oftare på åtgärdernas effekt.

Vad gäller tilltro till beredskappersonalens eget skydd, har dock informationen

samma effekt oberoende av personalens allmänna inställning till kärnkraft, givet

att utbildningen har övervunnit motivationsmotståndet hos de negativa.

Det är en fördel att allmänhetens varierande inställning till kärnkraft också

finns representerad hos beredskapspersonalen. Informationsgivning och samarbete

mellan personal och allmänhet underlättas cm man har samma inställning, varför

det är bra att det finns kärnkraftsmotståndare även bland personalen. Det är dock

ett problem, att den personal, som är negativ, saknar motivation att ta del av

den information som erbjuds, och att man misstror skyddsåtgärdernas effekt för

allmänheten. Det är svårt för dem som är negativa till kärnkraft att motivera

allmänheten att följa rekommendationer, vars ändamålsenlighet de själva betvivlar.



Beredskapsperaonaleiis Inställning till kärnkraft

Vid en kärnkraftsolycka har polisers, brandmäns, kustbevakares och hemvärnsmäns

arbetsuppgifter det gemensamt, att de alla syftar till att lindra konsekvenserna

för dem som bor, arbetar eller av andra skäl vistns i närheten av ett kärnkraftverk.

Det är därför av intresse att jämföra beredskapspersonalens inställning till kärnkraft

med de attityder som intas av den allmänhet som bor i den inre beredskapszonen

vid kärnkraftverket i Ringhals. Skillnader och likhet mellan beredskapspersonalens

och allmänhetens attityder kan få direkt betydelse för beredskapspersonalens

arbetet vid ett beredskapslarm.

Vid tidigare undersökningar (Hultåker, 1984:76) har det visat sig, att de boende

runt Ringhalsverket ser allvarligare på riskerna än vad Barsebäcksborna gör. Bland

dem som bor vid Ringhals anser var tredje person (33 procent), att riskerna

överdrivs, under det att var fjärde (24 procent) menar, att riskerna underskattas;

kolumnen "Allmänhet" i Tabell 1. En av fyra (24 procent) anser att riskerna vare

sig överdrivs eller underskattas, och en av sex (sjutton procent) kan ej avgöra.

Ett sam man vägt genomsnitt av polisernas, brandmännens, kustbevakarnas och

hemvärnsmännens inställning visar, att var fjärde (27 procent) anser riskerna

överdrivna, vilket skall jämföras med var tredje bland den allmänhet som bor

Tabell 1: Beredskapspersonalens och allmänhetens uppfattning av
kärnkraftens risker. Procent.

Riskerna överdrivs
Riskerna varken
överdrivs eller
underskattas
Riskerna
underskattas
Kan ej avgöra
Bastal

Personalkår
Polis

32

34

14
21

131

Brand-
kår

23

48

18
11
89

Hem-
värn

28

42

10
20
50

Kustbe-
vakning

23

40

28
8

60

Samt-
liga

27

40

17
16

330

Allmän-
het

33

26

24
17

384



i den inre beredskapszonen. Det är också färre bland beredskapspersonalen som

anser att riskerna underskattas -- en av sex (sjutton procent) att jämföra med

en av fyra ur allmänheten. Det är lika vanligt att beredskapspersonal och allmänhet

ej anser sig kunna avgöra riskerna — en av sex (sexton procent).

Den stora skillnaden mellan beredskapspersonalen och allmänheten är att något

fler bland beredskapspersonalen accepterar den gängse riskbedömningen — en

av fem (40 procent) anser, att riskerna vare sig överdrivs eller underskattas; bland

allmänheten är motsvarande andel en av fyra. Skillnaderna skall tolkas försiktigt

eftersom det i båda grupperna finns fler som anser riskerna överdiivna än som

anser att de underskattas.

Poliserna är den yrkeskår som oftast anser att riskerna är överdrivna (32 procent),

närmast följda av hemvärnsmännen (28 procent). Kustbevakarna anser något oftare

än övriga att riskerna underskattas (28 procent), närmast följda av brandmännen

(adertcn procent). Varannan brandman (48 procent), anser att riskerna varken

överdrivs eller underskattas, och de accepterar därmed vad som uppfattas vara

den gängse riskbedömningen. Poliserna har störst benägenhet att ifrågasätta

densamma; endast en av tre (34 procent) anser, att riskerna varken överskattas

eller underskattas.

Vad gäller önskemål om att stänga kärnkraftverken, är beredskapspersonalens

åsikter nära nog identiska med allmänhetens attityder; Tabell 2. Drygt hälften

(57 procent) av beredskapspersonalen anser att kärnkraftverken bör få vara kvar;

Tabell 2: Beredskapspersonalens och allmänhetens åsikt om kärnkraftens framtid.
Procent.

Alla kärnkraft-
verk bör stängas
Osäker
Kärnkraften bör
få finnas kvar

Bastal

Personalkår
Polis

16
28

56

130

Brand-
kår

18
20

62

89

Hem-
värn

14
38

48

50

Kustbe-
vakning

20
20

60

60

Samt-
liga

17
26

57

329

Allmän-
het

21
26

54

385
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en av sex (sjutton procent) menar, att alla kärnkraftverk bör stängas; en a* fyra

(26 procent) är osäker.

Osäkerheten är störst bland hemvärnsmännen, av vilka drygt var tredje (38

procent) är osäker. Osäkerheten är minst bland ku6tbevakare och brandmän (20

procent); nästan två av tre (60 respektive 62 procent) vill bevara kärnkraften.

Skillnaderna är dock små mellan de olika yrkeskårerna.

För de kärnkraftsanhängare som hoppats, att beredskapspersonalens utbildning

skulle leda till en mer positiv uppskattning av kärnkraften kan ovanstående resultat

framstå som en besvikelse. Utbildningen var dock aldrig tänkt att vara någon

indoktrinering till förmån för kärnkraft. Den syftade till ökad kunskap om kärnkraft,

om räddningstjänst i allmänhet och om beredskapsplanen för kärnkraftsolyckor

i synnerhet.

Att somliga ur beredskapspersonalen är negativa till kärnkraften blir ett problem

om deras attityd resulterade i en djup misstro mot beredskapen för olyckor, en

ovilja mot att utföra beordrade arbetsuppgifter eller en benägenhet att inte lära

sig beredskapsplanen och dess direktiv. Dessa frågeställningar behandlas i senare

avsnitt.

1 vissa avseenden är det en fördel, att beredskapspersonalen har varierande

inställning till kärnkraft. Om räddningspersonalen hade en helt annan attityd till

kärnkraft än vad allmänheten har, skulle de båda grupperna ha svårt att samtala

med varandra; allmänheten skulle lättare misstro vad räddningspersonalen sade.

Kritiska medborgare skulle misstänka myndigheterna för att underskatta riskerna

och för att hålla inne med information som kunde skada kärnkraften. Som det

nu är vid Ringhalsverket, finns det ingen anledning för allmänheten att uppfatta

all räddningspersonal som partsrepresentanter för kärnkraftsindustrin; personalen

är kritisk till kärnkraft i samma utsträckning som allmänheten.

Beredskapspersonalen bör inte heller uppfattas som partsrepresentanter för dem

med en kritisk inställning till kärnkraft; man är positiv till kärnkraft i samma

utsträckning som allmänheten. Beredskapspersonalen kan sägas vara representativ

för den allmänhet, som bor i den inre zonen runt kärnkraftverket i Ringhals.

Ur det förhållandet följer bland annat, att räddningspersonalen förstår den oro

som många av de boende känner inför kärnkraften, och många delar densamma.
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Poliser, brandmän, kustbevakare och hemvärnsmän har därför lättare, än vad

de annars skulle ha, att informera allmänheten. Det bör finnas goda förutsättningar

för räddningspersonalen att i sina samtal med allmänheten ta upp just de

frågeställningar, som de senare anser vara angelägna. Informationen bör kunna

ges på ett känslomässigt och ändamålsenligt sätt, när myndigheternas personal

och allmänheten har samma attityd till kärnkraften. Om räddningsarbetet även

i övrigt läggs upp på ett riktigt sätt, ökar sannolikheten för att de i den inre zonen

boende skall hysa tilltro till räddningspersonalen och acceptera vad som sägs.

Sammanfattningsvis: Beredskapspersonalen delar i stort allmänhetens inställning

till kärnkraft, men personalen accepterar i något större utsträckning vad man

upplever som den gängse bedömningen av kärnkraftens risker. Denna likhet i

attityder underlättar myndigheternas informationsgivning och samarbetet mellan

beredskapspersonalen och allmänheten. För en effektiv beredskap kräv6 dock,

att även den personal som är kritisk till kärnkraft accepterar sin roll i

beredskapsorganisationen. De måste vara villiga att skaffa sig kunskap om

beredskapsplanen, vara beredda att utföra sina arbetsuppgifter och hysa åtminstone

en begränsad tilltro till beredskapens nytta.
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Kännedom om Information riktad till allmänheten

De som bor närmast kärnkraftverken — i den inre beredskapszonen — har per

post från länsstyrelsen fått en informationsbroschyr. Den innehåller bland annat

uppgifter om hur allmänheten vid en kärnkraftsolycka kommer att larmas genom

utomhus belägna tyfoner och genom telefonlarm. Allmänheten uppmanas att ej

lyfta på telefonluren vid larm, de skall i stället lyssna på lokalradion där ytterligare

information utlovas.

I informationsbroschyren beskrivs vidare vad allmänheten skall göra för att

skydda sig; bland annat skall människor gå inomhus samt stänga dörrar, fönster

och ventiler för att förhindra att förorenad luft tränger in. De som är utomhus

bör tillverka ett andningsskydd av en näsduk eller dylikt. Även sällskapsdjur bör

vistas inomhus. Utrymning skall inte genomföras under den närmaste tiden efter

ett utsläpp utan först på uppmaning av länsstyrelsen. Utrymningsbeslut meddelas

genom lokalradion.

Tillsammans med informationsbroschyren har posten delat ut jodtabletter som

allmänheten skall intaga så snart de genom radion uppmanas att göra så. Broschyren

innehåller allmänna uppgifter om radioaktiva ämnen, om utsläpp från kärnkraftverk

och om olika bestrålningssätt. Jodtabletternas skyddseffekt förklaras. Dessutom

beskrivs kortfattat hur räddningstjänsten är organiserad.

Lantbrukare verksamma i den inre beredskapszonen har förutom den allmänna

broschyren också fått en ytterligare broschyr, som tar upp lantbrukarnas särskilda

problem vid en olycka. En kortfattad sammanfattning av lantbrukarnas broschyr

har tillställts de lantbrukare som bor utanför den inre beredskapszonen men inom

fyra till fem mil från verket (indikeringszonen).

Trots att det många gånger är svårt att komma ihåg alla de masskorsband,

gruppbrev och reklambroschyrer som läggs i svenskarnas brevlådor, säger de flesta

av dem som bor i den inre beredskapszonen att de har fått såväl broschyr som

jodtabletter. I stort sett samtliga har fått jodtabletter (98 procent) och nio av

tio (87 procent) kan visa upp tabletterna ett antal år efter det att de delats ut

(Hultåker 1984:42ff och 1985:7).
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1 den allmänna debatten har jodtabletterna ägnats stc: ,e uppmärksamhet än

vad som tillkommit broschyren, varför färre kommer ihåg att de har fått ett

exemplar av broschyren (Hultåker 1984:1 Off). Vid Ringhals kärnkraftverk uppger

likväl fyra av fem (81 procent) att de har fått broschyren; knappt var tredje

intervjuperson (30 procent) har Iä6t hela broschyren och drygt var tredje (37 procent)

delar av den; kolumn "Allmänhet" i Tabell 3). Av dem som bor i den inre zonen

har således två av tre läst åtminstone delar av broschyren. Det har visat sig att

de flesta förvarar jod tabletter och broschyr tillsammans — de delas ut i samma

kuvert — varför i praktiken alla i den inre zonen fast boende har fått broschyren,

och nästan alla har den kvar. Det gäller även de familjer som inte kommer ihåg,

att de har den.

För att den personal som ingår i beredskapsorganisationen skall kunna samverka

med allmänheten krävs, att de känner till den information som allmänheten har

fått. Ett sammanvägt genomsnitt av svaren från poliser, brandmän, hemvärnsmän

och kustbevakare visar att var fjärde befattningshavare (27 procent) inte har sett

hushållsbroschyren. Fyra av tio (39 procent) har läst hela broschyren, vartill kommer

att tre av tio (29 procent) delvis har läst den.

Tabell 3: Den andel som sett och läst den broschyr som delats ut till allmänheten.
Procent.

Ej sett broschyren8

Sett broschyren

därav last:
helt och hållet
delvis
inte alls
kommer inte ihåg

Bastal

Personalkår
Polis

34
66

39
21

40

131

Brand-
kår

24
76

31
37

32

90

Hem-
värn

4
96

66
34

4

50

Kustbe-
vakning

33
67

27
30

43

60

Samt-
liga

27
73

39
29

32

331

Allmän-
het

9
81

30
37

33

385

a Beredskapspersonalen fick frågan om de hade sett broschyren; allmänheten
frågades om de hade fått den. Tio procent av de senare sade att de inte visste.
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Bland de poliser, brandmän, hemvärnsmän och kustbevakare som har

arbetsuppgifter i beredskapsorganisationen saknar således var tredje (32 procent)

direkt erfarenhet av den information som allmänheten har fått om

kärnkraftsberedskapen. Den tredjedelen består av dem som ej sett broschyren

och av dem som har sett den men inte alls har läst den eller inte kommer ihåg

om de har läst den.

Hemvärnsmännen är den kår som har bäst kunskap om den information som

riktats till allmänheten. Bland dem har nästan alla (96 procent) sett broschyren,

två av tre (66 procent) har läst den helt och hållet, och resterande en av tre (34

procent) har delvis läst broschyren.

Orsaken till hemvärnsmännens goda kunskap står delvis att finna i det

förhållandet, att nästan samtliga själva bor i den inre zonen; de har fått broschyren

utdelad i den egna brevlådan. Hemvärnsmännens medlemskap i värnet och deras

frivilliga åtagande att ingå i beredskapsorganisationen för kärnkraftsolyckor visar

på ett dokumenterat intresse för räddningstjänsten. Det är därför inte förvånande,

att fler av dem har läst hela eller delar av broschyren än vad som är fallet bland

andra i den inre zonen boende personer.

Hemvärnsmännen är den enda kår vars medlemmar har sett och läst broschyren

i större utsträckning än den allmänhet som den riktas till. Bland övriga kårer intar

brandmännen en mellanställning och har ungefär samma kunskap om broschyren

som allmänheten; tre av fyra (76 procent) har sett broschyren, och sju av tio (68

procent) har läst åtminstone delar av den. Bland poliser och kustbevakare har

två av tre (66 respektive 67 procent) sett broschyren, och tre av fem (60 respektive

57 procent) har läst åtminstone delar av broschyren.

I Tabell 4 görs en jämförelse mellan den andel av respektive kårs medlemmar

som bor i den inre zonen och den andel som inte har läst någon del av

hushållsbroschyren. Det visar sig finnas en omvänd rangordning mellan dessa båda

andelar. Hemvärnskåren har flest boende i zonen, och alla hemvärnsmän har läst

åtminstone någon del av broschyren. Kustbevakningen har störst andel medlemmar

som ej har läst och den minsta andelen som bor i zonen.

Den varierande kunskapen om informationen till allmänheten får konsekvenser

för beredskapsorganisationens effektivitet och beredskapspcrsonalens möjligheter
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till kontakt och samarbete med den allmänhet som bor i den inre beredskapszonen.

Hemvärnet har ett försteg framför övriga kårer i det avseendet, att

hemvärnsmännen bättre än andra har direkt erfarenhet av den information som

har nått allmänheten före en olycka. Jämfört med andra grupper har de därför

lättare att i sitt arbete anknyta till medborgarnas föreställningsramar och

kunskapsnivå.

Förutom bostadsort och genomgången utbildning beror kårmedlemmarnas

beläsenhet på deras inställning till kärnkraft; Tabellerna 5 och 6. De som vill ha

kvar kärnkraften har i större utsträckning läst hela broschyren (42 procent), än

vad fallet är bland dem som vill stänga kärnkraftverken (29 procent). En större

andel av dem som vill stänga (39 procent) har inte alls läst broschyren än bland

dem som vill ha kvar kärnkraften (30 procent). De som är osäkra intar en

mellanställning. Andelen som delvis har läst broschyren är densamma oberoende

av om man vill stänga verken, ha dem kvar eller är osäker.

Sambandet är starkare mellan beredskapspersonalens inställning till kärnkraftens

risker och läsning av hushållsbroschyren. Bland dem som anser att riskerna överdrivs,

har hälften (50 procent) läst hela broschyren; bara var femte (21 procent) har

g'ort så bland dem som anser att riskerna underskattas.

Bland dem som anser att riskerna varken överdrivs eller underskattas, har fyra

av tio (42 procent) läst hela broschyren, vilket är något färre än bland dem som

anser att riskerna överdrivs. I gengäld är det bland de förra något fler som läst

delar av broschyren. Bland dem som säger sig inte kunna avgöra riskerna, har

varannan inte alls läst broschyren. Bara en av fyra (27 procent) har läst hela, vilket

är bara någon procent fler än bland dem som anser riskerna underskattade.

Något förenklat kan sägas att det finns två grupper av poliser, brandmän,

hemvärnsmän och kustbevakare. I den ena gruppen finns de som anser att

kärnkraftverken bör vara kvar, att riskerna överdrivs eller att riskerna varken

överdrivs eller underskattas; de är ganska positiva till kärnkraften. I den andra

gruppen återfinns de som anser att kärnkraftverken bör stängas» att riskerna

underskattas eller som ej kan avgöra riskerna; de är ganska negativa till kärnkraft.

Bland dem som är positiva har flera läst hela hushållsbroschyren och färre har

inte alls läst den. Bland dem som är negativa gäller det omvända förhållandet:

flera har ej alls läst broschyren och färre har läst den helt och hållet.
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Tabell 4: Jämförelse mellan den andel av beredskapsorganisationens kårer som
bor i den inre alarmeringszonen och den andel som ej läst någon del av
hushållsbroschyren. Procent.

Kår Andel som
bor i den inre
beredskapszonen

inte läst någon del
av hushållsbroschyren

Hemvärn
Brandväsende
Polis
Kustbevakning

98
19
11
2

0
32
40
43

Tabell 5: Samband mellan åsikt om huruvida kärnkraftverken bör vara kvar och
benägenhet att läsa hushållsbroschyren; samtliga kårer. Procent.

Kraftverken
bör stängas

Osäker Kraftverken
bör vara kvar

Ej läst
Läst delvis
Läst helt och hållet

Bastal

39
32
29

56

33
31
36

85

30
28
42

188

Tabell 6: Samband mellan bedömning av kärnkraftens risker och benägenhet att
läsa hushållsbroschyren; samtliga kårer. Procent.

Ej läst
Läst delvis
Läst helt och hållet

Bastal

Riskerna
överdrivs

31
19
50

90

varken överdrivs
eller underskattas

23
34
42

132

under-
skattas

41
38
21

56

Kan inte
avgöra

48
25
27

52
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Givetvis kan beredskapsorganisationens personal lära sig de rekommendationer

som ges till allmänheten också på annat sätt än genom att läsa hushållsbroschyren.

För att utröna i vilken utsträckning som räddningspersonalen kände till

rekommendationerna ställdes frågan: "I broschyren får allmänheten ett antal

rekommendationer om vad de skall göra om ett radioaktivt utsläpp hotar. Känner

Du till de rekommendationerna?"

Som framgår av Tabell 7, anser en av fyra (27 procent av Samtliga), att de helt

och hållet känner till rekommendationerna. Ytterligare varannan (49 procent)

känner i huvudsak till rekommendationerna. Om det accepterades som tillräckligt

att i huvudsak känna till rekommendationerna, skulle tre av fyra ur

beredskapspersonalen ha tillfredsställande kunskap om de rekommendacioner som

riktas till allmänheten. Var fjärde skulle anses ha otillräcklig kunskap.

Det finns skillnader mellan de olika kårerna. Bland hemvärnsmännen känner

fyra av tio (40 procent) helt och hållet till rekommendationerna, men bara en

av tio (tretton procent) gör det bland kustbevakarna. Polisers och brandmäns kunskap

ligger mittemellan dessa båda ytterligheter.

Liksom vad gäller beredskapspersonalens läsning av hushållsbroschyren, kan

skillnader mellan de olika kårerna i stor utsträckning förklaras av den andel av

respektive kårs medlemmar som bor i den inre zonen; Tabell 8. Bland

hemvärnsmännen är det flest som bor i zonen och som känner till

rekommendationerna (98 procent). Lägst är andelarna inom polisen och

Tabell 7: Beredskapspersonalens kännedom om de rekommendationer som riktas
till allmänheten. Procent.

Känner

helt och hållet
i huvudsak
bara delvis
inte alls
Bastal

Personalkår
Polis

28
42
16
14

131

Brand-
kår

26
49
17
9

90

Hem-
värn

40
58

0
2

50

Kustbe-
vakning

13
57
17
13
60

Samt-
liga

27
49
14
11

331
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Tabell 8: Jämförelse mellan den andel av beredskapsorganisationens personal som
bor i den inre zonen och den andel som anser sig helt och hållet eller i huvudsak
känra till de rekommendationer som riktas till allmänheten. Procent.

Kår Andel som
bor i den inre anser sig känna till
beredskapszonen rekommendationerna

Hemvärn 98 98
Brandväsende 19 75
Polis 11 70
Kustbevakning 2 70

Tabell 9: Samband mellan åsikt om kärnkraftens framtid och kännedom om de
rekommendationer som riktas till allmänheten. Procent.

Känner Kraftverken Osäker Kraftverken
bör stängas bör vara kvar

helt och hållet
i huvudsak
bara delvis
inte alls
Bastal

Tabell 10: Samband mellan bedömning av kärnkraftens risker och kännedom om
de rekommendationer som riktas till allmänheten. Procent.

13
48
23
16
56

24
47
20
9

85

31
51

9
10

188

Känner

helt och hållet
i huvudsak
bara delvis
inte alls
Bastal

Riskerna
överdrivs

41
39

9
11
90

varken överdrivs
eller underskattas

24
58
11
7

132

under-
skattas

16
45
29
11
56

Kan inte
avgöra

17
48
15
19
52



17

kustbevakningen, där 70 procent känner till rekommendationerna. Andelen som

känner till är ungefär lika stor bland brandmännen (75 procent), vilka i något större

utsträckning bor i den inre zonen.

De som är positiva till kärnkraft har bättre kunskap om rekommendationerna

än de som är negativa; Tabellerna 9 och 10. Skillnaderna är dock mindre än med

avseende på den utsträckning i vilken personalen har läst hushållsbroschyren. Bland

dem som är mer positiva till kärnkraft, säger fyra av fem att de helt och hållet

eller i huvudsak känner till de rekommendationer som riktas till allmänheten -

- 82 procent bland dem som anser att kärnkraften bör vara kvar (Tabell 9) och

80 procent bland dem som anser att riskerna överdrivs (Tabell 10). Bland de

negativa, som anser att kärnkraftverken bör stängas och att riskerna underskattas,

känner två av tre (61 procent) helt och hållet eller i huvudsak till

rekommendationerna. De som anser att riskerna varken överdrivs eller underskattas,

de som inte kan avgöra riskerna och de som är osäkra om huruvida kraftverken

skall stängas, befinner sig på en kunskapsnivå som ligger mellan de positiva och

de negativa.

Det råder ingen tvekan om att hemvärnet har ett försteg framför övriga kårer.

Inte bara har hemvärnsmännen bättre kunskap om vad allmänheten känner till,

de vet också hur allmänheten har bibringats sin kunskap. Det underlättar för

hemvärnsmännen i deras kontakter med allmänheten.

Utan att ha gjort någon analys av innehållet i den utbildning som getts poliser,

brandmän, hemvärnsmän och kustbevakare, framgår det att större uppmärksamhet

bör ägnas åt den broschyr som tillställs allmänheten i den inre beredskapszonen.

Jämfört med dem som är negativa till kärnkraften har de som är positiva oftare

läst hushållsbroschyren och säger sig ha bättre kunskaper om de rekommendationer

som riktas till allmänheten. En slutsats är att utbildningen inte helt lyckas motivera

de negativa att läsa hushållsbroschyren och att lära sig rekommendationerna.

I föregående avsnitt konstaterades att det i visaa avseenden är en fördel att

det i beredskapsorganisationen finns personal som har varierande inställning till

kärnkraft. På så sätt underlättas kommunikationen med den allmänhet som också

har varierande inställning. En förutsättning är dock att den personal som är negativ

till kärnkraften har läst allmänhetens information och att befattningshavarna
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väl känner de rekommendationer som riktas till allmänheten. Därvidlag föreligger

brister.

Sammanfattningsvis: Mången ur beredskapspersonalen har ej sett

hushållsbroschyren; än fler har inte läst den ens delvis. Bara fyra av tio har läst

broschyren i dess helhet. En av fyra säger sig känna till rekommendationerna helt

och hållet, två av fyra känner dem i huvudsak. Läsning av hushållsbroschyren och

kännedom om rekommendationerna varierar mellan de kårer som ingår i

beredskapsorganisationen. Flest läsare och bäst kunskap finns inom hemvärnet,

vars medlemmar i större utsträckning än andra kårers bor i den inre

beredskapszonen. De som är negativt inställda till kärnkraft saknar oftare än

andra kunskap om den information som riktats till allmänheten. De riskerar därför

svårigheter i sina beredskapsuppgifter.
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Tilltro till beredskapen

I en tidigare undersökning (Hultåker 1984:20ff) har de som bor i den inre

beredskapszonen runt kärnkraftverket i Ringhals fått ange, huruvida de tror, att

hushållsbroschyrens rekommendationer ger tillräckligt skydd; kolumn "Allmänhet"

i Tabell 11. En av sju (fjorton procent) tror att de rekommenderade åtgärderna

absolut ger tillräckligt skydd, och lika många (tolv procent) anser, att de absolut

inte gör det. Knappt en av fyra (23 procent) tror, att åtgärderna kanske skyddar

tillräckligt, och lika många (22 procent) tror, att de nog inte räcker till.

Allmänhetens tilltro är således inte överväldigande. En av tre (34 procent) anser,

att skyddseffekten nog eller absolut är otillräcklig, och ytterligare var tredje

(30 procent) är osäker om de rekommenderade åtgärderna ger tilUräckligt skydd.

De sammanvägda resultaten för poliser, brandmän, hemvärnsmän och

kustbevakare visar, att deras tilltro till de rekommenderade åtgärderna inte är

mycket större än allmänhetens. Bland beredskapspersonalen anser en av tio (elva

procent att de rekommendera åtgärderna absolut ger tillräckligt skydd, och en

Tabell 11: Beredskapspersonalens och allmänhetens tilltro till att de
rekommenderade åtgärderna ger tillräckligt skydd. Procent.

Åtgärdernas
skyddseffekt

Absolut tillräcklig
Kanske tillräcklig
Osäker, Vet inte*
Nog inte tillräcklig
Absolut inte
tillräcklig

Bastal

Bredskap8kår
Polis

15
24
45
11

5

130

Brand-
kår

9
22
50
14

4

90

Hem-
värn

13
40
23
23

2

48

Kustbe-
vakning

5
32
47
10

7

60

Samt-
liga

11
27
44
13

5

328

Allmän-
het

14

23
30
22

12

296

a då inervjuerna med allmänheten gjordes per telefon presenterades de inte för
alternativet "vet inte." De 30 procenten representerar enbart "osäker."
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av fyra (27 procent) tror, att de kanske gör det. Den största skillnaden består

i, att fler bland beredskapspersonalen än bland allmänheten är osäkra eller säger

sig inte veta (44 procent). Följaktligen är det också färre som anser, att åtgärderna

är otillräckliga; tretton procent anser att de nog är otillräckliga och fem procent

anser att de absolut är det.

Hemvärnsmännen anser sig oftare än övriga kårer kunna avgöra de

rekommenderade åtgärdernas effekt. Bara en av fyra hemvärnsmän är osäker

om eller säger sig inte känna till åtgärdernas effekt, vilket skall jämföras med

varannan inom de övriga kårerna. Jämfört med övriga kårer är det fler hemvärnsmän

som hyser uttalad tilltro, men det är också något fler som uttalar tvivel om

åtgärderna. Den största skillnaden mellan kårerna gäller dock den andel som tror

på åtgärderna. Bland hemvärnsmännen anser en majoritet (53 procent), att

åtgärderna absolut eller kanske ger tillräckligt skydd. Bland brandmännen är det

bara en av tre (31 procent) som anser detsamma. Poliser och kustbevakare intar

en mellanställning (39 respektive 37 procent).

Ungefär hälften av beredskapspersonalen anser att allmänheten absolut eller

kanske kommer att följa de rekommenderade åtgärderna (47 procent), men det

är bara var tionde (elva procent) som menar, att människorna absolut kommer

att följa rekommendationerna; Tabell 12. Var tredje (35 procent) är osäker eller

säger sig ej veta. Knappt en av fyra (sjutton procent) tror att allmänheten kanske

Tabell 12: Beredskapspersonalens tilltro till att allmänheten kommer att följa
hushållsbroschyrens rekommendationer. Procent.

Följer människor
rekommendationerna

Beredskapskar
Polis

15
30
38

9
8

Brand-
kår

2
37
40
19
2

Hem-
värn

10
45
29
12
4

Kustbe-
vakning

17
43
28

8
3

Samt-
liga

11
36
35
12
5

Ja, absolut
Ja, kanske
Osäker, Vet ej
Nej, kanske inte
Nej, absolut inte

Bastal 131 90 49 60 330
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inte eller absolut inte kommer att utföra åtgärderna; en av tjugo (fem procent)

säger, att allmänheten absolut inte kommer att göra det.

Kustbevakarna är den kår som tilltror människorna störst följsamhet och lydnad;

en klar majoritet (60 procent) menar, att allmänheten absolut eller kanske kommer

att följa rekommendationerna. Minst tilltro hyser brandmännen; bland dem tror

39 procent att människorna kommer att göra som de skall. Hemvärnsmän och

poliser har en uppfattning som ligger däremellan.

En sammanvägning av de fyra kårernas åsikter visar, att två av fem (39 procent)

anser, att allmänheten absolut eller kanske ha fått tillräcklig information om

vad de skall göra vid en kärnkraftsolycka; Tabell 13. Det är en något lägre andel

än bland den befolkning som bor runt Ringhals kärnkraftverk. Enligt en tidigare

undersökning (Hultåker, 1984:13ff) anser nästan hälften (46 procent) bland

allmänheten, att de har fått tillräckligt med information. Den största skillnaden

mellan beredskapskårernas personal och allmänheten är de förras större osäkerhet

(28 procent jämfört med femton procent är osäkra eller vet inte). Bland

beredskapspersonalen anser var tredje (34 procent), att allmänheten absolut inte

eller kanske inte har fått tillräcklig information.

Mest positiva är hemvärnsmännen, bland vilka nästan alla (98 procent) själva

bor i den inre zonen. En majoritet av dem (58 procent) anser, att allmänheten

har fått tillräcklig information. Kustbevakarna säger sig oftare än övriga vara

Tabell 13: Beredskapspersonalens och allmänhetens tilltro till att allmänheten
har fått tillräcklig information om vad man skall göra vid en kärnkraftsolycka.
Procent.

Har människor
fått tillräcklig
informatio

Ja, absolut
Ja, kanske
Osäker, Vet inte
Nej, kanske inte
Nej, absolut inte

Bastal

Beredskapskår
Polis

13
21
28
18
20

131

Brand
kår

12
26
26
16
21

90

Hem
värn

24
34
18
12
12

50

Kustbe-
vakning

13
17
38
17
15

60

Samt-
liga

15
24
28
16
18

331

Allmän-
het

22
24
15
20
19

385
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osäkra eller inte veta (38 procent). Poliser och brandmän anser något oftare än

andra att allmänheten inte har fått tillräcklig information (38 respektive 37

procent).

De tre ovan presenterade måtten gäller olika aspekter av personalens tilltro

till beredskapens effektivitet: ett gäller skyddseffekten av de rekommenderade

åtgärdena, under det att de två övriga handlar om sannolikheten för att människor

skall göra som de rekommenderas. Att en person kan hysa olika stark tilltro till

effektivitetens tre komponenter är därför vare sig ologiskt eller överraskande.

Bristen på tilltro påverkar beredskapspersonalens agerande och deras förväntade

framgång i arbetet. Konsekvenserna av bristande tilltro blir olika beroende på

vilken aspekt av effektiviteten den gäller. De som inte själva tror på de

rekommenderade åtgärderna har givetvis svårare än andra att motivera allmänheten

att följa rekommendationerna. De som tror att människor utan tvekan kommer

att följa rekommendationerna, kan lyckas mindre bra i sitt arbete därför att de

inte tar i beaktande att människor måste övertalas och övertygas för att de skall

följa rekommendationerna.

Det har vid empiriska studier av inträffade olyckor (ej kärnkraftsolyckor) visat

sig, att många människor inte tar skydd som de skall göra. Det ställs stora krav

på planerare, utbildare och räddningsmanskap för att människor skall skydda sig

på bästa sätt (Hultåker, 1976 och Utrymning, 1983). De som tror att allmänheten

inte har fått tillräcklig information, gör ett bättre arbete vid en olycka. De inser,

att det återstår mycket arbete med information och motivation även i det akuta

skedet ~ annars följer människor inte rekommendationerna.

Utan att ta ställning till de rekommenderade skyddsåtgärdernas effektivitet

skall konstateras, att det alltid är svårt för personal att motivera människor till

beteenden vars effektivitet personalen själv betvivlar. Däremot är det en fördel

för personalens arbete om de är medvetna om de brister som kan finnas i

informationsgivningen till allmänheten. Det är också bra om de känner till den

generella svårigheten att övertyga människor om att följa rekommendationer.

1 den utbildning som somliga kårer genomgått framhålls svårigheten att motivera

människor till skyddsbeteende (Hultåker, 1982). Vidare har en tidigare undersökning
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visat på bri6ter i informationen främst till lantbrukare som bor vid kärnkraftverken

(Hultaker, 1984) och bland sommarboende utan egen brevlåda (Hultaker, 1985).

Tabell 14 visar sambanden mellan beredskapspersonalens attityd till

kärnkraftverken oca deras tilltro till beredskapens effektivitet. Vid en jämförelse

mellan dem som anser att kärnkraften bör vara kvar och dem som anser att verken

bör stängas, framstår Kärnkraftsattityden som helt avgörande för tilltron till

beredskapens effektivitet

att tro att de rekommenderade åtgärderna absolut eller kanske ger tillräckligt

skydd åt allmänheten är mer än åtta gånger vanligare bland dem som vill

bevara kärnkraften än bland dem som vill stänga verken — 56 respektive

sju procent hyser den åsikten;

att tro att människor absolut eller kanske kommer att följa rekommendationerna

är drygt en halv gång vanligare bland kårnkraftsbevararna än bland stangarna

— 55 jämfört med 33 procent;

att tro att människorna absolut eller kanske har fått tillräcklig information om

vad de skall göra är mer än dubbelt så vanligt bland dem som anser att

kärnkraftverken bör vara kvar som bland dem som vill stänga verken ~ 45

respektive tjugu procent.

Tabell 14: Samband mellan åsikt huruvida kärnkraften skall vara kvar och tilltro
till beredskapens effektivitet. Procent.

Kraftverken Osäker Kraftverken
bör stängas bör vara kvar

De rekommenderade
åtgärderna ger absolut
eller kanske tillräckligt
skydd åt allmänheten 7 19 56

Människor kommer
absolut eller kanske
att följa
rekommendationerna 39..
eller kanske fått till-
räcklig information
Bastal

33ännisRörh

20

55

ar absolut

35

85

45

188
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Ovanstående tendenser framträder än tydligare i Tabell 15 där tilltron till

beredskapen redovisas mot bakgrund av beredskapspersonalens åsikter om

kärnkraftens risker. En jämförelse mellan dem som anser riskerna överdrivna

och dem som menar att de underskattas visar

att de som anser riskerna överdrivna, nio gånger oftare tror att åtgärderna ger

allmänheten tillräckligt skydd — 63 jämfört med sju procent;

att de som anser riskerna överdrivna, dubbelt så ofta tror att människor absolut

eller kanske kommer att följa rekommendationerna — 60 jämfört med 32

procent;

att de som anser riskerna överdrivna, tre gånger oftare anser att människor har

fått tillräcklig information — sexton jämfört med 56 procent.

Mycket få av dem som är negativa till kärnkraft ~ de som anser, att riskerna

underskattas eller att verken bör stängas — tror att allmänheten har fått tillräcklig

information om vad de skall göra vid en olycka. De hyser den åsikten, trots att

de har mindre kunskap än övrig beredskapspersonal om informationen till

allmänheten. Färre bland dem som är negativa har själva läst den broschyr som

har delats ut till hushållen, och färre säger sig känna till de rekommendationer

som riktas till allmänheten.

Tabell 15: Samband mellan bedömning av kärnkraftens risker och tilltro till
beredskapens effektivitet. Procent.

Riskerna Kan inte
överdrivs varken överdrivs under- avgöra

eller underskattas skattas

De rekommenderade
åtgärderna ger absolut
eller kanske tillräcligt
skydd åt allmänheten
Människor kommer
absolut eller kanske
att följa
rekommendationerna

Människor har absolut
eller kanske fått till-
räcklig information

Bastal

63

60

56

90

42

50

37

132

7 20

32 35

16 35

56 51
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Som tidigare angetts, syftar inte utbildningen av beredskapspersonal till att

bibringa dem en positiv inställning till kärnkraft. En sådan påverkan vore en

omöjlighet med nuvarande riksdagsbeslut om kärnkraftens avveckling. I ett tidigare

avsnitt framhölls dessutom, att det kan vara en fördel att ha personal i

beredskapsorg, isationen som representerar olika inställning till kärnkraft.

Det är inte överraskande, att personer med en negativ inställning till kärnkraften

oftare än andra saknar tilltro till kärnkraftsberedskapens effektivitet. Samtidigt

som detta konstateras, måste dock slås fast, att det vid en kärnkraftsolycka kan

vara svårt att motivera allmänheten till skyddsbeteende för den beredskapspersonal

som själv inte hyser tilltro till åtgärdernas tillräcklighet. De som är negativa

till kärnkraft hamnar i en svår situation. De skall utföra sin plikt och förklara

för människor, att det lönar sig att utföra de rekommenderade åtgärderna, trots

att de själva inte tror på deras skyddseffekt. Den här beskrivna konflikten bör

analyseras vidare. Därvid bör bland annat studeras, i vilken utsträckning som de

kärnkraftskritiska tror att de rekommenderade åtgärderna ger åtminstone något

skydd om än inte tillräckligt.

De som är negativa till kärnkraft skiljer sig också från andra grupper, genom

Tabell 16: Samband mellan kännedom om de rekommendationer som riktas till
allmänheten och tilltro till beredskapens effektivitet. Procent.

De rekommenderade
åtgärderna ger absolut
eller kanske tillräckligt
skydd åt allmänheten

Människor kommer
absolut eller kanske
att följa
rekommendationerna

Människor har absolut
ellat kanske fått till-
räcklig information

Bastal

Känner till
helt och
hållet

64

53

56

88

rekom mendationerna
i huvudsak

40

51

42

159

bara delvis
eller inte alls

7

33

11

81
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att fler av dem är tveksamma till om allmänheten kommer att följa de givna

rekommendationerna. Dessutom tror fler av dem, att människor har fått otillräcklig

information om vad de skall göra. Den bristande tilltron kan i dessa avseenden

vara till nytta vid en olycka, om den leder till den riktiga slutsatsen, att människor

behöver motiveras och informeras för att de skall skydda sig. Det är dock svårt

att lyckas med informationen för den som inte själv tror på skyddsåtgärdernas

nytta.

Det är viktigt att framhålla, att bara en liten andel av de poliser, brandmän,

hemvärnsmän och kustbevakare som ingår i beredskapsstyrkan, har en starkt negativ

inställning till kärnkraft. Bara en av sex (sjutton procent) anser, att riskerna

underskattas, och det är samma andel som anser, att kärnkraftverken bör stängas.

Det är i stort sett samma personer som uttrycker båda dessa negativa åsikter.

I Tabell 16 redovisas sambandet mellan beredskapspersonalens kännedom om

de rekommendationer som riktas till allmänheten och deras tilltro till beredskapens

effektivitet. Där framgår att ju bättre personalen känner till rekommendationerna,

desto större är deras tilltro till beredskapen. En jämförelse mellan dem som helt

och hållet känner till rekommendationerna och dem som bara delvis eller inte

alls gör det visar,

att de som känner till åtgärderna, nio gånger oftare tror att åtgärderna ger

allmänheten tillräckligt skydd — 64 jämfört med sju procent;

att de som känner till åtgärderna, oftare tror att människor absolut eller kanske

kommer att följa rekommendationerna — 53 jämfört med 33 procent;

att de som känner till åtgärderna, fem gånger oftare anser att människor har

fått tillräcklig information -- 56 jämfört med elva procent.

Sammanfattningsvis: Liksom bland allmänheten är det bara en minoritet av

beredskapspersonalen som tror, att de åtgärder, som allmänheten skall följa vid

en kärnkraftsolycka, ger tillräckligt skydd. Hälften av beredskapspersonalen tror,

att allmänheten kommer att följa rekommendationerna. En minoritet anser att

allmänheten har fått tillräcklig information. Många är osäkra om såväl åtgärdernas

skyddseffekt som om allmänhetens följsamhet och informationens tillräcklighet.

De som är mest negativa till kärnkraft anser, i större utsträckning än andra grupper,

att åtgärderna är otillräckliga, att informationen varit otillräcklig och att människor

ej kommer att följa rekommendationerna. Ju bättre beredskapspersonalen känner

till rekommendationerna, desto större tilltro hyser man för deras effekt, för
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människors följsamhet och för informationens tilräcklighet. Beredskapspersonalens

arbetsuppgifter underlättas, om kår medlem marna själva tror på de rekommenderade

åtgärdernas effekt, men försvåras, om de överskattar allmänhetens följsamhet

och kunskapsnivå.
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Utbildning av beredskapsperaooal

Ett omfattande utbildningsprogram genomförs för den personal som på central,

regional och lokal nivå skall tjänstgöra vid en kärnkraftsolycka. Särskild utbildning

har därvid anordnats för de poliser, brandmän, hemvärnsmän och kustbevakare

som skall tjänstgöra vid Ringhals. Av Tabell 17 framgår i vilken utsträckning som

de har genomgått utbildning, fått skriftlig information om beredskapsplanen och

deltagit i övningar.

Ur de sammanslagna kårerna har nio av tio (90 procent) av medlemmarna fått

någon form av utbildning om beredskapsplanen. Andelen utbildade är lägre bland

poliser än i övriga kårer, åtta av tio poliser (82 procent) säger sig ha fått utbildning

jämfört med att mer än nio av tio har fått det i de övriga kårerna. Två av tre

poliser tillhör Varbergs polisdistrikt och en av tre tillhör Kungsbacka polisdistrikt.

Det är främst poliserna i Kungsbacka polisdistrikt som saknar utbildning (38 procent

jämfört med sju procent i Varbergs). Poliserna i Varberg har utbildats i samma

utsträckning som övriga kårer.

Nästan alla hemvärnsmän har fått skriftlig information om beredskapsplanerna

(96 procent), vilket bland annat beror på att de bor i den inre beredskapszonen;

Tabell 17. Bland brandmän och kustbevakare har åtta av tio (81 respektive 80

Tabell 17: Information till beredskapspersonalen, deras utbildning och
övningserfarenhet. Procent.

Har fått skriftlig information
om beredskapsplanen

Har fått utbildning om
beredskapsplanen

Har deltagit i övning där
beredskapsplanen prövats

Bastal

Personalkår
Polis

69

82

59

121

Brand-
kår

81

93

64

86

Hem-
värn

96

96

75

48

Kustbe-
vakning

80

95

63

60

Samt-
liga

79

90

64

317
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procent fått skriftlig information, men bara sju av tio poliser (69 procent) har

fått det. Andelen poliser som fått skriftlig information är högre i Varberg (79

procent) än i Kungsbacka (48 procent).

Hemvärnsmännen har också varit flitigare övningsdeltagare än övriga kårer;

tre av fyra (75 procent) har övat minst en gång, och många har övat flera gånger.

Bland poliser, brandmän och kustbevakare har tre av fem (cirka 60 procent) övat.

Drygt hälften av beredskapspersonalen (53 procent) anser, att de har fått

tillräcklig information om beredskapsplanen; Tabell 18. Nöjdast är hc.i värnsmännen

(59 procent har fått tillräcklig information). Kustbevakarna är minst nöjda (47

procent). Skillnaderna är dock överlag mycket små.

De som har fått skriftlig information om beredskapsplanen är vanligen (63

procent) nöjda med den information som de har fått; Tabell 19. Lika många är

nöjda bland dem som har fått utbildning om beredskapsplanen (59 procent) och

bland dem som har deltagit i en övning där beredskapsplanen prövats (65 procent).

Notabelt är dock, att var tredje person är missnöjd även bland dem som fått skriftlig

information, utbildning och deltagit i övningar.

De som är negativa till kärnkraft är i större utsträckning än övriga missnöjda

med den information som de har fått. I ett tidigare avsnitt har visats, att de

personerna också saknar kännedom om rekommendationerna till allmänheten,

Tabell 18: Beredskapspersonalens åsikt om den information som de har fått om
beredskapsplanen. Procent.

Åsikt om
informationen

Otillräcklig, Osäker eller
Vet inte

Tillräcklig

Bastal

Personalkår
Polis

49

51

123

Brand-
kår

43

57

86

Hem-
värn

41

59

49

Kustbe-
vakning

53

47

60

Samt-
liga

47

53

318
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Tabell 19: Samband mellan åsikt om informationens tillräcklighet och den
information, utbildning och övning som kommit beredskapspersonalen till del.
Procent.

Åsikt om informationen Bastal

Har fått skriftlig information
om beredskapsplanen

Har fått utbildning om
beredskapsplanen

Har deltagit i övning där
beredskapsplanen prövats

Tillräcklig

63

59

65

Otillräcklig, osäker
eller vet inte

37

41

35

248

286

201

Tabell 20: Samband mellan attityd till kärnkraft och tillfredsställelse med den
information som getts om beredskapsplanen. Procent.

Åsikt om informationen Bastal
Tillräcklig Otillräcklig, osäker

eller vet inte

Åsikt om kärnkraften••;
bevarande

Verken bör stängas
Osäker
Verken bör vara kvar

Inställning till
kärnkraftens risker

De överdrivs
De varken överdrivs
eller underskattas
De underskattas
Vet inte

35
36
65

71

58
28
32

65
64
35

29

42
72
68

52
80
184

90

130
53
44
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och att de inte har läst hushållsbroschyren.

Bland dem som anser att kärnkraftverken bör stängas, är en av tre (35 procent)

tillfredsställda med informationen, jämfört med två av tre (65 procent) bland

dem som vill bevara kärnkraftverken; Tabell 20. De som är osäkra om

kärnkraftverkens framtid hyser i detta avseende samma åsikt som de som vill

stänga verken.

Bland dem som anser att riskerna med kärnkraften underskattas, är bara tre

av tio (28 procent) tillfredsställda med informationen. Motsvarande andel är sju

av tio (71 procent) bland dem som anser att riskerna överdrivs. De som anser att

riskerna varken överdrivs eller underskattas intar i detta avseende en

mellanställning, men även bland dem är en majoritet (58 procent) nöjda.

Sammanfattningsvis: Nästan all beredskapspersonal har fått någon form av

utbildning om beredskapsplanen, och de allra flesta har också fått skriftlig

information. Vidare har ungefär två av tre deltagit i övningar. Jämfört med övriga

grupper har poliser i Kungsbacka mindre ofta fått skriftlig information och mindre

ofta deltagit i övningar. En knapp majoritet av de fyra kårerna är tillfredsställd

med den information som givits om beredskapsplanen. Bland dem som är negativa

till kärnkraft, är en majoritet otillfredsställda med informationen; det omvända

gäller bland dem som är mer positiva till kärnkraft.
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Beredtkapsvppgiftens* risker

Riskerna med beredskapspersonalens arbetsuppgifter har studerats med två

frågor: dels "Kan det vara farligt för Dig att utföra de arbetsuppgifterna?" dels

"Vet Du hur Du skall skydda Dig mot riskerna?".

En av tio (tio procent) av de fyra kårernas samtliga medlemmar anser, att det

absolut inre är farligt att utföra de egna arbetsuppgifterna; Tabell 21. Ytterligare

en av fyra (26 procent) tror, att arbetsuppgifterna kanske inte är farliga.

Sammanlagt tror en av tre, att arbetsuppgiterna inte är farliga (absolut eller

kanske). En större andel anser, att deras arbetsuppgifter är farliga (33 procent

troligen och femton procent absolut). En av sju (16 procent) är osäker eller säger

sig inte veta.

Två av tre (61 procent) bland beredskapspersonalen säger, att de vet hur de

skall skydda sig mot riskerna vid en kärnkraftsolycka; Tabell 22. Ytterligare åtta

procent anser, att arbetsuppgifterna är helt ofarliga. Två av tre anser sig således

ha riskerna under kontroll. En av tre anser emellertid, att de inte kan hantera

riskerna; sju procent anser att man inte kan skydda sig och 24 procent vet inte

eller är osäkra om hur man skall skydda sig.

Räddast för riskerna är kustbevakarna, bland vilka en stor majoritet (75 procent)

anser, att arbetsuppgifterna troligen eller absolut är farliga; Tabell 21. Minst

oro för riskerna hyser hemvärnsmännen. Bland dem anser tre av tio (30 procent),

att arbetsuppgifterna är farliga. Poliser och brandmän intar härvidlag en

mellanställning. Fyra av tio anser sig ha farliga arbetsuppgifter (43 respektive

46 procent).

Fyra av tio poliser och kustbevakare vet inte hur de skall skydda sig eller anser

att man inte kan skydda sig (35 respektive 42 procent); Tabell 22. Bland brandmän

och hemvärnsmän är motsvarande andel två av tio (23 respektive tjugu procent).

En större andel poliser i Kungsbacka än i Varberg vet inte hur man skall skydda

sig mot riskerna eller anser att man inte kan göra det (45 respektive 33 procent).

När det gäller beredskapspersonalens uppfattning om de egna riskerna, framträder

samma mönster som tidigare vid redogörelsen för personalens uppfattning om

allmänhetens skydd. Den yrkeskår som har flest boende inom den inre
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Tabell 21: Beredskapspersonalens åsikt om riskerna med de egna arbetsuppgifterna.
Procent.

Åsikt om arbetsuppgifterna
kan vara farliga

Nej, absolut inte
N.-j, kanske inte
Osäker eller Vet inte
Ja, troligen
Ja, absolut

Bastal

Personalkår
Polis

15
29
13
33
10

123

Brand-
kår

5
26
23
30
16

86

Hem-
värn

12
38
20
16
14

50

Kustbe-
vakning

7
12
7

48
27

60

Samt-
liga

10
26
16
33
15

319

Tabell 22: Beredskapspersonalens kunskap om hur de skall skydda sig mot riskerna
i sina beredskapsuppgifter. Procent.

Kunskap om hur
man skall skydda sig

Arbetsuppgifterna
är helt ofarliga
Vet hur man skall skydda sig
Osäker eller Vet inte
Man kan inte skydda sig

Bastal

Personalkår
Polis

14
49
30

5

122

Brand-
kår

5
72
17
6

87

Hem-
värn

4
76
14
6

50

Kustbe-
vakning

5
53
30
12

60

Samt-
liga

8
61
24

7

319

Tabell 23: Om beredskapspersonalen uppger sig ha fått information om riskerna
med sina arbetsuppgifter. Procent.

Information Personalkår
Polis

28
72

121

Brand-
kår

15
85
87

Hem-
värn

8
92

50

Kustbe-
vakning

10
90

60

Samt-
liga

18
82

318

Har ej fått
Har fått

Bastal
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beredskapszonen, dvs hemvärnet, ser riskerna som mindre besvärliga än den kår

som har det minsta antalet boende i zonen, dvs kustbevakningen.

En mycket stor majoritet av beredskapspersonalen (82 procent) uppger sig ha

fått information om riskerna med sina arbetsuppgifter; Tabell 23. Bland

hemvärnsmän, kustbevakare och brandmän har ungefär nio av tio (92, 90 respektive

85 procent) fått sådan information. Bland poliser är andelen något lägre (72 procent

har fått information), och det är i synnerhet poliser i Kungsbacka polisdistrikt

som saknar den (42 procent). Andelen i Varbergs polisdistrikt är nästan lika stor

som bland andra yrkeskårer (79 procent). Det är värt att notera, att de yrkeskårer

som är mest respektive minst rädda för riskerna — kustbevakare och hemvärnsmän

— lika ofta uppger sig ha fått information om riskerna.

Inställning till kärnkraft har stor betydelse för beredskapspersonalens

riskbedömning. Bland dem som anser att kärnkraftens risker överdrivs, upplever

en majoritet (52 procent), att deras arbetsuppgifter absolut inte eller kanske inte

är farliga; Tabell 24. Bland dem som menar att kärnkraftens risker är underskattade,

delar en mycket liten andel (nio procent) den uppfattningen. Skillnaden är något

Tabell 24: Samband mellan attityd till kärnkraft och upplevelse av riskerna med
de egna arbetsuppgifterna. Procent.

Åsikt om arbetsuppgifterna är farliga Bastal
Nej, absolut Osäker Ja, troligen
eller eller eller absolut
kanske inte vet inte

Åsikt om kärnkraftens
bevarande

Verken bör stängas
Osäker
Verken bör vara kvar

Inställning till kärnkraftens
risker

Underskattas
Varken överdrivs eller
underskattas
Överdrivs
Vet inte

19
24
47

9

37
52
37

15
25
12

15

17
6

33

66
51
41

75

46
43
30

53
80

184

53

130
89
46
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Tabell 25: Samband mellan attityd till kärnkraft och kunskap om möjligheten att
skydda sig mot riskerna i beredskapsuppgifterna. Procent

Åsikt o*n kärnkraftens
framtid

Verken bör stängas
Osäker
Verken bör vara kvar

Inställning till
kärnkraftens risker

De överdrivs
De varken överdrivs
eller underskattas
De underskattas
Vet inte

Vet hur man skall
skydda sig, eller
uppgifterna
är ofarliga

62
48
80

89

68
46
57

Ve c inte hur man
skall skydda sig,
man kan inte
skydda sig, eller
osäker

38
53
21

'1

32
54
44

Bastal

52
80

185

90

130
52
46

Tabell 26: Samband mellan attityd till kärnkraft och mottagen information om
riskerna med beredskapsuppgifterna. Procent.

Åsikt om kärnkraftens
framtid

Verken bör stängas
Osäker
Verken bör vara kvar

Inställning till
kärnkraftens risker

De överdrivs
De varken överdrivs
eller underskattas
De underskattas
Vet inte

Information om
Har fått

77
71
88

96

83
71
65

riskerna
Har ej fått

23
29
12

4

17
29
35

Bastal

52
79

185

90

129
52
46
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mindre mellan dem som anser att kärnkraftverken bör vara kvar och dem som

anser att de bör stängas (47 respektive nitton procent).

Nio av tio (89 procent) av dem som anser kärnkraftsriskerna överdrivna, vet

hur man skall skydda sig mot riskerna eller anser att deras arbetsuppgifter är

ofarliga; Tabell 25. Motsvarande andel- är knappt varannan (46 prccent) bland dem

som anser kärnkraftsriskerna underskattade. Skillnaderna är åter något mindre

mellan dem som anser att verken bör vara kvar och dem som vill stänga verken

(80 respektive 62 procent).

Bland dem som anser, att kärnkraftens risker överdrivs, anser sig nästan alla

(96 procent) ha fått information om riskerna med de egna arbetsuppgifterna; Tabell

26. Motsvarande andel är sju av tio (71 procent) bland dem som anser att riskerna

underskattas. Liksom tidigare är skillnaden mycket liten mellan dem som anser

att verken bör stänga och dem som anser att verken bör få vara kvar (77 respektive

88 procent).

Jämfört med dem som har en uttalad åsikt om kärnkraftens framtid, vet de

som är osäkra i mindre utsträckning hur de skall skydda sig mot riskerna. En lägre

andel anser sig dessutom ha fått information om riskerna, än vad som är fallet

bland såväl dem som vill ha kvar som bland dem som vill stänga verken.

Det är således tydligt, att beredskapspersonalens allmänna inställning till

kärnkraft avspeglas i deras uppfattning av riskerna med de egna arbetsuppgifterna.

De som är allmänt negativa till kärnkraft anser oftare än andra att de egna

arbetsuppgifterna är farliga, de saknar oftare kunskap om hur de skall skydda

sig mot riskerna, och de säger sig oftare ej ha fått information om riskerna med

den egna arbetsuppgifterna.

Sammanfattningsvis: Varannan medlem i beredskapskårerna tror att deras

arbetsuppgifter troligen eller absolut är farliga. En av tre vet inte hur man skall

skydda sig eller anser att man inte kan göra det. Två av tre vet hur man skall

skydda sig eller anser arbetsuppgifterna vara ofarliga. Kustbevakarna bedömer

riskerna vara större än vad andra grupper gör, och de tror sig mindre ofta än andra

kunna skydda sig mot riskerna. Hemvärnsmännen är minst rädda och har bäst

kunskap om hur man skyddar sig. Pyra av fem medlemmar i beredskapskårerna

har fått information om riskerna. De som har en allmänt negativ inställning till
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kärnkraft upplever oftare än andra att det finns risker med de egna

arbetsuppgifterna, och de anser sig ha mindre möjlighet att skydda sig.
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Kärnkraftsattitydens betydelse för tilltro till beredskapen

I tidigare avsnitt har visats, att de som är mest negativa till kärnkraft har sämst

kunskap om den information som riktas till allmänheten om kärnkraftens risker

och skyddet mot dessa. De negativa känner i mindre utsträckning äc övriga till

de rekommendationer som riktas till allmänheten (Tabellerna 9 och 10), och fler

av dem misstror skyddseffekten hos de rekommenderade åtgärderna (Tabellerna

14 och 15). De negativa tror dessutom oftare att de egna arbetsuppgifterna är

farliga (Tabell 24), och de har sämre kunskap om hur man skall skydda sig (Tabell

25). De negativa tror i mindre utsträckning än övriga, att allmänheten kommer

att följa givna rekommendationer, och färre av dem anser, att allmänheten har

fått tillräcklig information (Tabell 15). Färre anser sig dessutom själva ha fått

tillräcklig information om beredskapsplanen (Tabell 20).

En jämförelse mellan de mest negativa till kärnkraft och de mest positiva visar

emellertid också, att de negativa i mindre utsträckning än övriga har tagit del

av informationen om beredskapen. En större andel av de mest positiva har läst

den broschyr som delats ut till alla hushåll (Tabell 6), och fler av dem uppger att

de har fått information om riskerna med sina beredskapsuppgifter. (Tabell 26).

De tidigare resultaten kan sammanfattas till, att de som är mest negativa till

kärnkraft hyser mindre stark tilltro till beredskapens effektivitet, och de har

mindre kunskap om beredskapen.

Det finns flera möjliga förklaringar till de föreliggande skillnaderna mellan

dem som är mer positiva och till kärnkraft och de mer negativa. En teoretisk

— om än inte rimlig förklaring — skulle vara, att kärnkraftsattityden helt och

hållet grundläggs under beredskapsutbildningen. Mot den tolkningen talar, att

kärnkraftsfrågan har rönt mycken uppmärksamhet i den allmänna debatten, i

synnerhet i kommunerna runt Ringhals kraftstation. Den fortsatta analysen bygger

därför på förutsättningen, att beredskapspersonalen har sin allmänna inställning

till kärnkraften klar redan innan de påbörjar beredskapsutbildningen. Den allmänna

attityden till kränkraft kan dock påverkas under utbildningen.

En annan förutsättning för den fortsatta analysen är, att kärnkraftsmotståndare

och anhängare har erbjudits samma beredskapsutbildning och information. Om
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så inte vore fallet, skulle den olika erbjudna utbildningen kunna förklara de ovan

sammanfattade skillnaderna mellan positiva och negativa.

Två alternativa hypoteser kan ställas mot varandra som förklaring till att

käri.kraftsmotståndarna har mindre tilltro till beredskapen samtidigt som de även

har mindre kunskap om beredskapsplanen. Den ena hypotesen utsäger, att

kärnkraftsmotståndarna är mindre benägna än andra att tillgodogöra sig

utbildningen, och att de därför lär sig mindre; de bland motståndarna som Kommer

över den motivationströskeln, tror dock på beredskapens effektivitet i samma

utsträckning som de övriga. Även enligt den andra hypotesen, är

kärnkraftsmotståndarna mindre benägna att tillgodogöra sig utbildningen, men

de betvivlar dessutom beredskapsplanens effektivitet i de fall då de har lärt sig

der.

I Figurerna 1 till 5 presenteras de data som behövs för att avgöra, vilkendera

av hypoteserna som gäller. I dem har personalens uppfattning om riskerna med

kärnkraft använts som mått på kärnkraftsattityd därför att den frågan bättre

diskriminerar mellan positiva och negativa än vad inställning till kärnkraftens

framtid gör.

Totalt har 328 personer UT beredskapspersonalen besvarat frågan huruvida de

anser, att de åtgärder som allmänheten rekommenderas att vidtaga vid en olycka

skulle ge tillräckligt skydd. Av dem anser en dryg tredjedel (38 procent), att

åtgärderna absolut eller kanske ger tillräckligt skydd; boxen "Alla" i Figur 1. De

328 individerna delas upp i två grupper: de 56 personer som är mest negativa till

kärnkraft och som anser att riskerna underskattas, samt de 271 personer som

ej anser att riskerna underskattas (de anser att riskerna överdrivs, är osäkra eller

kan inte avgöra). Bland dem som anser att riskerna underskattas menar färre än

var tionde (eju procent), att åtgärderna ger tillräckligt skydd, vilket skall jämföras

med nästan varannan (45 procent) bland dem som ej anser att riskerna underskattas.

De som anser att riskerna underskattas delas vidare upp i två grupper: de 34

personer som helt och hållet eller i huvudsak känner till rekommendationerna

till allmänheten samt de 22 personer som bara delvis eller inte alls känner till

rekommendationerna. Dessa båda grupper har ungefär samma inställning till de

rekommenderade åtgärdernas skyddseffekt. Färre än var tionde (nio respektive

fem procent) anser att de rekommenderade åtgärderna absolut eller kanske ger
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Känner helt eller
i huvudsak till
hushållsbroschyren

Riskerna med
kärnkraft
underskattas

Alla

Riskerna med
kärnkraft
underskattas ej

Känner bara delvis
eller inte alls till
hushållsbroschyren

Känner helt eller
i huvudsak till
hushållsbroschyren

Känner bara delvis
eller inte alls till
hushållsbroschyren

Figur 1: Andel bland beredskapspersonalen som anser att de rekommenderade
åtgärderna absolut eller kanske ger tillräckligt skydd vid en kärnkraftsolycka.
Procent.
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tillräckligt skydd. Grupperna är dock små, och resultaten måste tolkas med största

försiktighet.

Även de som ej anser riskerna vara underskattade, delas upp i två grupper: de

212 personer som helt och hållet eller i huvudsak känner till rekommendationerna,

och de 59 personer som bara delvis eller inte alls gör det. Bland de förra tror dryg'

varannan (55 procent), att åtgärderna absolut eller kanske ger tillräckligt skydd;

färre än var tionde (åtta procent) gör det bland de senare.

Resultaten i Figur 1 kan därför sammanfattas: Bara de som både känner till

rekommendationerna och som inte är motståndare till kärnkraften hyser stor tilltro

till de rekommenderade åtgärdernas skyddseffekt. Bland dem anser drygt varannan,

att åtgärderna absolut eller kanske ger tillräckligt skydd. Bland samtliga andra

grupper är det färre än var tionde som anser de rekommenderade åtgärdernas

skyddseffekt vara tillräcklig.

Figur 2 visar ungefär samma svarsmönster för dem som tror, att människor

absolut eller kanske kommer att följa rekommendationerna. Skillnaderna är dock

mindre än för tilltro till åtgärdernas skyddseffekt. Bland dem som både anser

att riskerna ej underskattas och som känner till rekommendationerna tror er

majoritet (55 procent), att allmänheten kommer att följa rekommendationerna.

Bland övriga grupper är det ungefär var tredje (27 till 36 procent) som tror, att

människor kommer att följa rekommendationerna.

Även i Figur 3 framträder samma mönster för den andel som anser, att

allmänheten har fått tillräcklig information om vad man skall göra vid en

kärnkraftsolycka. Bland dem som både anser att riskerna ej underskattas och som

känner till rekommendationerna, tror en majoritet (51 procent), att allmänheten

har fått tillräcklig information. Det är en klart större andel än i övriga grupper

(nio till 21 procent). Det finns en svag tendens sådan, att även de som är negativa

till kärnkraften (riskerna underskattas) oftare tror, att allmänheten har fått

tillräcklig information, om de själva har läst hushållsbroschyren (21 mot nio

procent). Det är dock viktigt att komma ihåg att antalet personer är mycket litet

i båda grupperna.

Figurerna 1 till 3 ger stöd för hypotesen, att kärnkraftsmotståndarna bland

beredskapspersonalen både har lägre benägenhet att lära sig rekommendationerna
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Känner helt eller
i huvudsak till
hushållsbroschyren

Riskerna med
kärnkraft
underskattas

Känner bara delvis
eller inte alls till
hushållsbroschyren

Alla

Känner helt eller
i huvudsak till
hushållsbroschyren

Riskerna med
kärnkraft
underskattas ej

Känner bara delvis
eller inte alls till
hushållsbroschyren

Figur 2: Andel bland beredskapspersonalen som tror att människor absolut eller
kanske kommer att följa rekommendationerna.
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Riskerna med
kärnkraft
underskattas

Alla

16%

N=56

Riskerna med
kärnkraft
underskattas ej

Känner helt eller
i huvudsak till
hushållsbroschyren

Känner bara delvis
eller inte alls till
hushållsbroschyren

Känner helt eller
i huvudsak till
hushållsbroschyren

43%

N=274
Känner bara delvis
eller inte alls till
hushållsbroschyren

Figur 3: Andel bland beredskapspersonalen som anser att allmänheten absolut
eller kanske har fått tillräcklig information om vad de skall göra vid en
kärnkraftsolycka.
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(de har inte läst hela hushållsbroschyren) och betvivlar deras effekt då de har

lärt sig dem. Kunskap om de rekommendationer som riktas till allmänheten ökar

ej tilltron till beredskapen bland dem som anser att kärnkraftens risker underskattas.

De tror inte att allmänhetens åtgärder ger tillräcklig effekt, de tror inte att

allmänheten kominer att följa rekommendationerna, och de tror inte att allmänheten

har tillräcklig information.

Ett något annat mönster framträder i Figurerna 4 och 5. Av den förra framgår,

atc både de som är mer positiva till kärnkraft och de som är mer negativa, har

lärt sig hur de skall skydda sig mot riskerna i beredskapsuppgifterna. Bland dem

som upplever sig ha fått information om riskerna, vet en majoritet hur de skall

skydda sig; 80 procent av dem som ej anser riskerna med kärnkraften underskattade,

och 57 procent av dem som anser att riskerna underskattas. Den övervikt som

finns för de positiva gäller även för dem som ej uppger sig ha fått information

om riskerna.

Samma mönster återfinns i Figur 5. De som uppger sig ha fått skriftlig

information om berdskapsplanen anser oftare än övriga, att de har fått tillräcklig

information; 67 procent bland dem som anser att riskerna med kärnkraft ej

underskattas, och 37 procent bland dem som anser att riskerna underskattas. Bland

dem som ej anser sig ha fått skriftlig information är motsvarande andelar 25

respektive sju procent.

Ingen av figurerna stöder hypotesen att kärnkraftsmotståndarna och anhängarna

i samma utsträckning tror på beredskapens effektivitet, i de fall då motståndarna

har kommit över den motivationströskel som hindrar dem från att tillgodogöra

sig utbildningen. Figurerna 4 och 5 visar dock att utbildningen och informationen

har samma effekt bland dem som är negativa till kärnkraft som bland övriga

grupper. Ökningen av tilltro är lika stor oberoende av den allmänna inställningen

till kärnkraft, men eftersom de mer negativa hyser lägre tilltro i utgångsläget

utan utbildning, hyser de lägre tilltro till beredskapen även efter det att de har

fått information. Som framgår av Figurerna 4 och 5, ökar tilltron till

beredskapspersonalens möjligheter att skydda sig mot riskerna om man har fått

information om riskerna. Likaså ökar den andel som anser sig ha fått tillräcklig

information.

Den utbildning och information som riktas till beredskapspersonalen kan således
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Fått information
om riskerna med
beredskapsuppgifterna

Riskerna med
kärnkraft
underskattas

Ej fått information
om riskerna med
beredskapsuppgifterna

Alla

Fått information
om riskerna med
beredskapsuppgifterna

Riskerna med
kärnkraft
underskattas ej

Ej fått information
om riskerna med
beredskapsuppgifterna

Figur 4: Andel bland beredskapspersonalen som vet hur de skall skydda sig mot
riskerna vid en kärnkraftsolycka eller som anser att deras beredskapsuppgifter
är ofarliga. Procent.
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Riskerna med
kärnkraft
underskattas

Alla

Riskerna med
kärnkraft
underskattas ej

Fått skriftlig
information om
beredskapsplanen

Ej fått skriftlig
information om
beredskapsplanen

Fått skriftlig
information om
beredskapsplanen

Ej fått skriftlig
information om
beredskapsplanen

Flgor 5: Andel bland beredskapspersonalen som anser att de har fått tillräcklig
information om beredskapsplanen. Procent.
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öka all beredskapepersonals tilltro till beredskapsplanen vad avser deras egen

roll (personalens egen säkerhet och informationen till dem själva). Bland c 3m

som anser att riskerna underskattas, har utbildningen och informationen ingen

effekt vad avser tilltron till allmänhetens roll (effekten av de åtgärder som

allmänheten uppmanas vidtaga, allmänhetens följsamhet och informationens

tillräcklighet). Den allmänna kärnkraftsattityden blockerar möjligheten att genom

utbildning förändra beredskapspersonalens tilltro till allmänhetens skydd, men

utbildningen ökar tilltron till deras eget skydd oberoende av den allmänna

kärnkraftsattityden.

Sammanfattningsvis: Kunskap om den broschyr som sänts till hushållen i den

inre beredskapszonen påverkar inte dem som är negativa till kärnkraft (anser

att riskerna underskattas). De stärks inte i sin tilltro till att allmänheten får

tillräckligt skydd av de åtgärder som de rekommenderas att vidtaga, till att de

kommer att följa rekommendationerna, eller till att allmänheten har fått tillräcklig

information. Däremot har utbildningen och informationen effekt på dem som ej

anser att riskerna underskattas; deras tilltro stärks i alla tre avseenden. Vad gäller

tilltron till beredskapspersonalens egen roll, har utbildningen och informationen

samma effekt för all beredskapspersonal, oberoende av deras inställning till

kärnkraft. De som har fått information om beredskapsplanen är oftare än andra

nöjda med informationen, och de tror oftare, att de har tillräckligt eget skydd

mot riskerna. De som anser riskerna med kärnkraft vara underskattade, har dock

lägre tilltro än övrig beredskapspersonal, vilket gäller såväl dem som säger sig

ha fått som dem som saknar information.
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Appeadlz 1: Uadenokajageas geaoaföraade

På uppdrag av statens strålskyddsinstitut (SSI) har Studier av Säkerhet och

dåvarande katastrofforskningsgruppen vid Uppsala universitet genomfört en

undersökning bland de poliser, brandmän, hem värnsmän och kustbevakare som

ingår i beredskapsstyrkan för kärnkraftsolyckor vid Ringhals kraftstation.

Undersökningen hade två syften. För det första att undersöka de dubbla lojaliteter

som beredskapspersonalen ställs inför, då de vid en kärnkraftsolycka samtidigt

har ansvaret för sin familjs välbefinnande och beredskapsuppgifter enligt samhällets

beredskapsplan. För det andra att studera vilken information som personalen har

fått om beredskapen och deras inställning till densamma. I detta appendix ingår

endast en redogörelse för den del av undersökningen som berör det andra av syftets

två moment.

En postenkät sändes till de poliser, brandmän, hemvärnsmän och kustbevakare

som ingick i beredskapsstyrkan. Adresser hade ställts till förfogande av de

myndigheter som var personalens arbetsgivare respektive beredskapsorganisatör.

Myndigheternas lokala ledning och fackliga företrädare fick i undersökningens

inledningsskede information om projektet. Där så var möjligt anordnades allmänna

möten med personalen innan enkäten sändes ut. Deltagande personer var

genomgående positiva till undersökningen.

I undersökningens population ingick samtliga de poliser, hemvärnsmän och

kustbevakare som hade uppgifter i beredskapsorganisationen i april 1985. Bland

brandmännen uteslöts somliga deltidsanställda därför att de inte hade erbjudits

den särskilda beredskapsutbildningen. Populationen omfattade 354 personer. Inom

den gjordes en totalundersökning.

Ett enkätformulär (Appendix 2) postades den 19 april 1985. Efter påminnelser

och telefonkontakter avslutades datainsamlingen den 17 juni samma år, varvid

331 personer hade besvarat enkäten. Av dem hade femton intervjuats per telefon.

Under datainsamlingens gång framkom det, att sex personer hade bytt

tjänstgöringsort, varför de inte längre ingick i populationen. Den slutliga
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populationen omfattade således 348 personer. Av dem vägrade fjorton att deltaga

i undersökningen, och tre svarade vare sig på brev eller telefon. Bortfallet omfattar

således sjutton personer, men några av dem kan ha bytt stationeringsort och därmed

inte längre ingå i beredskapsstyrkan (populationen).

Av populationen besvarade 331 personer (95 procent) den utsända enkäten.

Bortfallet var fem procent. Svar erhölls från 131 poliser, 90 brandmän, 50

hemvärnsmän och 60 kustbevakare.



Appendix 2 51
KATASTROFFORSKNINGSGRUPPBN
UPPSALA UNIVERSITET
BOX 513, 751 20 UPPSALA

KÄRNKRAPTSBBRBDSKAPBN
PBRSONALBNKÄT 1985

I den lokala beredskapsorganisationen för kärnkraftverket i Ring-
hals ingår bl.a. polis, brandförsvar, kustbevakning, hemvärn,
gatukontor, vägverk, socialförvaltning, skolförvaltning, sjukvårdsf-
örvaltning, lokalradio och transportföretag. Många människor
har viktiga arbetsuppgifter att utföra vid en eventuell kärnkrafts-
olycka. Somliga av des6a bor på platser där de själva eller deras
familjer skulle drabbas av en olycka. De har dubbla lojaliteter
— dels skall de utföra sina arbetsuppgifter enligt beredskapsplanen,
dels skall de ta ansvaret för den egna familjen.

Statens strålskyddsinstitut (SSI), som är tillsynsmyndighet för
kärnkraftsberedskapen, har uppdragit åt katastrofforskningsgruppen
att undersöka hur många personer med olycksrelevanta arbetsupp-
gifter som har familjer som skulle beröras av en kärnkraftsolycka.
Undersökningsuppdrager innefattar även allmänna frågeställningar
om kärnkraft och om beredskapsinformationen.

I denna enkär vänder vi oss till några personer vars arbetsgivare
har uppgifter enligt beredskapsplanen. Alla här lämnade uppgifter
betraktas som strängt hemliga och kommer att bearbetas av
katastrofforskningsgruppens personal. Avrapportering kommer
att ske på ett sådant sätt att enstaka personer omöjligen kan
igenkännas. Kontrollnumret i formulärets övre högra hörn gör
det möjligt för oss att se om alla formulär har inkommit. Svaren
"avidentifieras" före databehandlingen, vilket medför att INGEN
person sedan kan identifiera den enskildes svar.

Det är av allra största vikt att Du och alla andra svarar. De
flesta frågorna har fasta svarsalternativ där Du bara behöver
markera med ett kryss. Välj endast ett svarsalternativ om inte
annat anges. Lösenstämplat svarskuvert bifogas.

Upplysningar om undersökningen lämnas säkrast måndagar till
torsdagar kl. 9.00 - 11.00 per telefon 042/23 63 90 (Kerstin
Landfeldt).

Vi tackar på förhand för Din medverkan.

Örjan Hultåker Kerstin Landfeldt
docent undersökningsledare
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5 i

2

De BMBBHkor som bor I airketea av ett
kärnkraftverk bar fatt ea broachyr om
vad de skall göra vht ea kirakraftaolycka.

Har Da sett dea broscayrea?

( ) Nej

( ) Ja

111

2

3

7. Somliga maaatefeor vm etåaaa alla kira-
kraftverk. aadra vitt ha kvar kirakraftea.

( ) Alla kärnkraftverk bör stängas

( ) Osäker

( ) Kärnkraften bör vara kvar

6 t

2

3

4

7 1

2

3

4

8 1

2

3

4

5

6

2. Har Du last broecayrear

< ) Ne)

( ) Ja. delvis

( ) Ja. helt och hillet

< ) Kommer tnte Ihåg

3. I broechyrea får altaiahetea ett aatal
rekoaitneadattoaer oai vad de skall göra
oai ett radioaktivt atslipp botar.

Klaaer Da tfll de rekoaaeadatloaeraar

( ) Ja, helt och hållet

( ) Ja. 1 huvudsak

( ) Ja. men bara delvis

( ) Nej. Inte alls

4. Tror Da att de rekommenderade åtgärderna
ger tillräckligt skydd vid ea olycka T

{ ) Ja, åtgärderna ger absolut tillräckligt
skydd

( ) Ja. de gör det kanske

( ) Osäker

( ) Nej, åtgärderna ger nog Inte tillräckligt
skydd

( ) Nej, det gör de absolut Inte

( ) Vet Inte

8. Soafflaa aaaer att rlakeraa med fcirakraft
i r överdriva*, aadra aaaer a n de uadet-

5. Tror Du att männlskoraa
följa rekommeadatloaeraa?

kommer att

9 1

2

3

4

5

6

( ) Ja, absolut

( ) Ja, kanske

( ) Osäker

( ) Nej, kanske Inte

( ) Nej, absolut Inte

( ) Vet Inte

6. Aaser Do att allmiabetea har f i n tlllrickllg
Informatloa oai vad de skall göra vM ea
Urnkraftsolycka'

10 1

2

3

4

5

6

( ) Ja, absolut

( ) Ja, kanske

( ) Osäker

( ) Nej, kanske Inte

( ) Nej, absolut Inte

( ) Vet Inte

12

13 I

14 1

15 I

16 I

2

17
18

19 1

2

10 I

2

3

4

5

Aaaer Da att riskerna överdriva eller
aadershartae?

( ) Riskerna överdrivs

( ) Riskerna varken överdrivs eller under-
skattas

( ) Riskerna underskattas

( ) Kan Inte avgöra

OM DU BOR I DEN INRE BEREDSKAPS-
ZONEN:

9. Tror Da att Da och Dia familj skalle at-
rymma vid ea klrakrafteotycka ivea om
utrymning BJ beordrades?

Markera ALLA alternativ som gäller för
Dig!

( ) Nej, vi skulle Inte utrymma förrän
order gavs

( ) Ja, vi skulle utrymma genast vid
ett hot om radioaktiva utsläpp

( ) Ja, vi skulle utrymma genast efter
ett radioaktivt utsläpp

10. Har Dv och Dta familj sjilva bestämt
var Ml skall bo efter at rymning?

( ) Nej

( ) Ja,

Ungefir bar långt fr ia kärnkraftverket
är det?

kilometer

l l . Ing i r Dia arbetsplats I dea beredskapsplaa
som finas för olyckor vM kärnkraftverket
I Ringhals?

( ) Nej

( ) Ja

OM JA: Har Da f i t t tUtrftckllg Information
om vad Da skall göra?

( ) Nej, Inte alls

( ) Ja, men alltför litet

( ) Ja, lagom

( ) Man har tjatat för mycket

( ) Osäker, vet Inte



53

21 1

2

3

4

5

22 1

2

23 1

2

3

4

5

6

24 1

2

25 1

2

26 1

2

3

4

5 1

27 I

2

3

OM DU HAR UPPGIFTER ENUGT BERED-
SKAPSPLANEN:

12. K » dec vara farligt fitr Dig a n
de beredskapsapoglfte.-aa?

( ) Nej, atxolut Inte

( ) Nej, trollgen inte

( ) Osäker

( ) Ja, troligen

( ) Ja, absolut

( ) Vet inte

13. Har Da fån algoa laformatloa ost rlakeraa
med Daa beredskaprappgtfter?

( ) Nej

( ) Ja

14. Vet Da har Da skall skydda Dig mot
riskerna F

( ) Mina beredskapsuppgifter är ofarliga

( ) Jag vet hur jag skall skydda mig

( ) Jag är osäker

( ) Jag vet inte alls iiur jag skall skydda
mig

( ) Man kan Inte skydda sig

( ) Vet Inte

15. Har Da fitt någon skriftlig infotmatloB
om beredskapsplanen F

( ) Nej

( ) Ja

16. Har Do fått någoa utbildning o s bered-
skapsplanen F

( ) Nej

( ) Ja

17. Anser Du att Da har fån tillräcklig laforma-
tloa om beredakapapUaea?

( ) Nej, inte alls

( ) Ja, men alltför litet

< ) Ja, lagom

( ) Man har tjatat för mycket om bered-
skapsplanen

( ) Osäker, vet Inte

18. Har Da deltagit I aågoa dvalag dir bered-
skapsplaaea provats?

( ) Nej, aldrig

( ) Ja, en g&ng

< ) Ja, flera ganger

28 1

2

29 1

2

3

4

30
31

32
33

34 1

2

3

35
36

37 I

2

3

4

38 1

2

19. Xr Da gift eller sa

( ) Ja

( ) Nej, varken gift eller samboende

OM DU ÄR GIPT ELLER SAM BOENDE:

20. Ponrirvsarbetar Dia maka/make eller
sambo?

( ) Ne]

( ) Ja, Inom den inre beredskapszonen
runt kärnkraftverket

( ) Ja, t Varberg men ej I den Inre zonen

( ) Ja, I Kungsbacka men ej i den Inre
zonen

( ) Ja, men t annan kommun än Varberg
eller Kungsbacka

21. På vttkea arbetsplats arbetar Dl»
maka/make eller sambor

22. VUka arbetsuppgifter har hon/ha» F

23. Har hon/han någoa uppgift enligt bered-
skapsplanen för kärnkraftsolyckor vid
Ringhals?

( ) Vet Inte

( ) Nej

( ) Ja, Vllkea?

24. Skalle Da vara orolig for Dia maka/make
eller sambo om det Inträffade en kira-
kraftsolvcka?

( ) Nej, Inte alls

( ) Ja, men bara litet orolig

( ) Ja, mycket orolig

( ) Ja, fruktansvärt rädd

25. Har Da några bara som Ir uader 18 år?

( ) Nej

( ) Ja
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39 1

40

41
42

OM DU HAR BARN UNDER 18 ÅR:

26. Skalle Da S)HT ta haad om Dina ban
vid em kärakraftaolycka även oai det ktad-
rade Dig fria att atffira Diaa beredskapa-
uppgifter?

( ) Mina barn »kulle inte beröras av en
kärnkraftsolycka

( ) Ja. Jag skulle under lång tid själv
ta hand om barnen

( ) Ja, jag skulle åtminstone ttll att
börja med själv ta hand om barnen

( ) Nej, alla barnen skulle klara sig själva

( ) Nej, min maka/make eller sambo
skulle genast ta hand om barnen

( ) Nej, kommunen skulle ta hand om
barnen. Var?

( ) Nej, andra skulle genast ta hand om
barnen. Vem eller vUka skalle göra
det?

27. När är det rngita barnet lönt

19.

28. Går något av baraea på daghem ?

43 I | ( ) Nej

2 I ( ) Ja, VUket/vUka daghem t
Ange adress!

44
45

46 1
2

47

48

49 I

2

so
51

• 52 1

2

53
54

29. Går något av barnen på familjedaghem?

( ) Nej
( ) Ja, Var?

Ange adress!

30. Går något av baran på fritidshem?

( ) Nej

( ) Ja, Vilket eller vilka fritidshem?
Ange adress!

31. Använder Dia familj någoa aaaaa form
av barntillsyn?

( ) Nej

< ) Ja, Varf
Ange adress!

mmmmmm mmmmm.

55 1

2

56
57

32. Går något av Dtaa bara I skolar

( ) Nej

( ) Ja, VOkes» eller vilka skoter?
Ange för alla barnen!

58

33.8knOe Da vara orolig for Dia*
det Inträffade ca kärnkraftaolvckar

( ) Nej, Inte alla

( ) Ja. men bara litet croilg

( ) Ja. mycket orolig

( ) Ja, fruktansvärt rädd

OM DU HAR BARN SOM GAR I SKOLA
I DEN INRE BEREDSKAPSZONEN!

34. Vad anser Da att Dina skolbara skall göra
vid ett beredskapslarnr

( ) Stanna kvar I sin skola till dess att
föräldrarna kan hämta dem

( ) Gå hem

( ) Utrymma tillsammans med sina lärare

( ) Annat, Vad?

59 I

2

3

4

60
61

62 1

2

3

63
64

OM DU HAR BARN SOM GAR PA DAGHEM
ELLER FAMILJEDAGHEM I DEN INRE
BEREDSKAPSZONEN:

35. Vad anser Da att Disa förskolebarn skall
göra vid e n beredskapslara?

( ) Stanna kvar på sitt daghem eller
familjedaghem till dess att föräldrarna
kan hämta dem

( ) Utrymma tillsammans med personalen

( ) Annat, Vad?

36. Är Da kviaaa eller

65

66
67

1

2

( ) Kvinna

( ) Man

37. Vilket år Ir Da fBddf

19

TACK POR HJÄLPEN!
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