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FORORD

I slutet av maj 1986 blev jag tillfrågad av forsknings-
sekreteraren vid Statens Strålskyddsinstitut (SSU,
docent Ulf Bäverstam, om jag kunde medverka i den forsk-
ning som institutet lade ut på olika forskare. SSIs
önskemål var att få kunskap om hur människor i vårt land
reagerat på den information om Tjernobylolyckan som
ansvariga myndighetspersoner lämnat i tv och radio. Vad
som lugnat, vad som oroat, vad som varit begripligt och
obegripligt.

Efter att ha kontaktat medarbetarna i nedan redovisade
forskargrupp kunde jag svara ja på forfrågan. Den 1 juni
lämnade vi in en forskningsansökan till SSI med forslag
till forskningsutformning och kostnader (Allmänhetens
reaktioner på nyhetsinformation i tv och radio om
Tjernobylolyckan.) Den 19 juni 1986 tecknades ett avtal
mellan Statens Strålskyddsinstitut och Stockholms Univer-
sitet, där jag är anställd, om villkoren for projektar-
betet .

Forskargruppen har bestått av:

Prof. Göte Hanson, Stockholms Universitet
Fil.dr. Olle Findahl, Sveriges Radio, Publik- och
Programforskningsavdelningen
Fil.dr. Birgitta Hoijer, - " -
Fil.dr. Inga-Britt Lindblad, Umeå Universitet

Som forskarassistenter har medverVat:

Fil.kand. Rickard Ahlström, Stockholms Universitet
Fil.kand. Lennart Hoggin, Stockholms Universitet,

For intervjuarbetet har timanställts forskare från
Stockholms Universitet och Publik- och Programforsknings-
avdelningen vid Sveriges Radio.

Den 1 juli 1986 påbörjades projektarbetet med en planerad
genomgång av alla nyhetsinslag i båda tv-kanalerna och de
tre rikskanalerna i radion under 40 dagar räknat fr o m
28 april 1986.

De personer på Sveriges Radio/TV som har ansvar för band-
dokumentation i programrättsligt och ekonomiskt avseende
hade gått på semester 1 juli.

Vi är programdirektör Ingrid Edström stort tack skyldiga
för att hon i denna situation gjorde det möjligt för oss
att med obetydliga fördröjningar komma igång med det
planerade arbetet. Vi vill även framföta ett varmt tack
till den administrativa ledningen vid Publik- och
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Programforskningsavdelningen på Sveriges- Raoic for all
hjälp vi fått under det pågående arbetet. 1 vt tacx vi Ii
vi även rikta till sekreterare Anna Stor.n, ^tockhclrns
Universitet, för hjälp vid erkatarbetet .amt till Dina
Söderström, Snabbvikarien AB, Stockholm, för snabbt cc!
korrekt arbete med all bandutskrivning.

PROJEKTETS UPPLÄGGNING OCH GENOMFORANDE

Forskargruppen har gemensamt -itformat och beslutat o.) <et
redovisade genomförandet av forskningsuppc1 aust. Den
detaljerade utformningen har beslutats av dc-j rapport-
ansvariga forskare.

Olle Pindahl har självständigt och i samarboto me '* Ino i-
Britt Lindblad genomfört analyserna av tv-p/inramme) .
Inga-Britt Lindblad har självständigt och i sanarbete 'ed
Olle Findahl genomfört analyserna av radionyhet-sri a.
Olle Findahl har gjort den slutliga sammans/r.l/ningen av
dessa båda analysdelar, dvs rapportens del Ii.
Birgitta Höijer har självständigt och i samarbete fram
med Olle Findahl genomfört intervju- och enk'dtund' rsö> -
ningarna. Hon har redovisat detta arbete i rapportens
del III.
Rickard Ahlstrom och Lennart Högman har arbetat dels rjd
framtagning och överföring av dokumentation, dels som
intervjuare.

Samtliga medarbetare i forskargruppen har deitagi*-. i
intervjuarbetet, bl a för att på så sätt få konta..cer nu 3
de människor, vilkas reaktioner på Tjernoby 1-infc mat:i.O'
nen vi studerat.

Olle Findahl har varit biträdande projektledare rod
ansvar för beslut i projektfrågor i de fall under-saknad
ej varit tillgänglig.

Undertecknad har haft det vetenskapliga och satr ndnande
ansvaret för projektets utformning och genomförande. Jag
har därutöver skiivit kapitel I, med en 5versi':c av de
kunskaper som fanns vetenskapligt dokumenterad^ "Lore
Tjernobyl" om hur man bör gå tillväga för att informera
människor via tv och radio om händelser som ka- utgöra
risker för deras liv och hälsa.

De resultat som redovisas i rapporten ger vid handfn att
man "efter Tjernobyl" har anledning att delvis äivira på
utformning och förmedling av information i tv och radio
om händelser motsvarande Tjernobyl-olycVdn och dess kon-
sekvenser för människorna i Sverige.

Stockholm den 15 mars 1987

Göte Hanson
Projektledare



I.

EFFEKTIV UTFORMNING OCH FÖRMEDLING AV INFORMATION

Dels under normala förhållanden

Dels när människor känner sig oroade eller hotade

Göte Hanson



EFFEKTIV UTFORMNING OCH FÖRMEDLING AV INFORMATION

UNDER NORMALA FÖRHÅLLANDEN

Mått på effektivt informationsarbete

Informationsarbete är inte effektivt enbart därför att
informatören arbetar energiskt och målmedvetet med ut-
nyttjande av tekniskt förnämliga hjälpmedel. Effektivitet
och framgång vid informationsarbete måste utvärderas och
mätas på mottagarsidan. Den grundläggande principen vid
allt informationsarbete bor därför vara att utgå ifrån de
kunskaper som finns om hur människor fungerar

vid inforaationsaottagning (varseblivning, percep-
tion)

- vid informationsbearbetning (begriplighet, tolkning)

vid informationslagring (minne, ihågkornst)

Några kända fakta om dessa tre processer redovisas i
detta avsnitt. (Hanson, 1986, Norman & Lindsay, 1972.)

Människans val av information

Paradoxalt nog kan sägas att människor inte säkert är in-
formerade därför att någon har informerat dem. Människan
fungerar inte som en "informationsburk" som passivt låter
sig fyllas med information. Om man vill likna människan
vid en informationsburk måste informatören förmå henne
att "lyfta på locket" och ta till sig tillgänglig infor-
mation. Att förmå människor att "lyfta på locket" utc;Hr
grunden for allt informationsarbete. Att motivera är et•
annat uttryck for denna process. (Rajecki, 1982.)

Aktivt val av information

Det mest typiska for människan som mottagare av informa-
tion är att hon fungerar som en aktiv väljare av informa-
tion.

Perceptionsmässigt har människan en oerhört stor kapaci-
tet att via sina sinnen inregistrera den värld hon har
runt omkring sig och även inom sig. Av denna stora mängd
inregistrerad information väljer människan aktivt till
sig en begränsad mängd information för fortsatt bearbet-
ning och lagring.

Tillvalet

Det har visats att människan vanligtvis väljer till sig

- information som hon har behov av, dvs som stöder
hennes världsbild, bl a hur hon tycker att det borde
vara i sinnevärlden.



Bortvalet

Det har visats att människan ofta väljer bort

- information som är storande eller hotfull for henne.

Om störningen eller hotet är oundvikligt fungerar männi-
skor enligt strategier som redovisas under kapitel II.

Attityder - en grundläggande styrmekanism vid information

Människans inregistrering och uppfattning av orovärlden
styres i hog grad av det vi kallar attityder. Attityderna
har en central och avgörande plats vid informationsarbe-
te. De påverkar val-, sorterings- och lagringsprocesser
på ett sätt som vi många gånger inte är medvetna om.
(Rajecki, 1982.)

Attitydbegreppet

Begreppet attityd kan översättas med förhandsinställ-
ning. Attityder är emellertid inte tillfälliga forhands-
inställningar.

Attityder är förhandsinställningar

som man bär med sig under lång tid (varaktiga)

- som är desamma i olika situationer (konsistenta)

som är väljande, sorterande (selektiva).

Attityderna är ofta riktade MOT eller POR

speciella objekt (kärnkraftverk, motorcyklar)

speciella personer (invandrare, generaldirektörer,
politiker, homosexuella etc)

speciella typer av händelser (vilda strejker, ockupa-
tion, kapning, utsläpp från kärnkraftverk etc).

Attityder är vanligtvis inriktade på vissa bakgrunds-
karakteristika vad gäller personer, t ex etniskt ur-
sprung, kon, ålder, socialt eller ekonomisk status,
religion, yrke etc.

Kännetecknande för attityder är även att de ofta innehål-
ler tre grundkomponenter, nämligen

en kognitiv (kunskapsmässig) komponent

en affektiv (känslomässig) komponent samt

en handlings komponent (beteende).



Vad en mSnniska väljer till sig från t ex nyhetsinforma-
tion indikerar inte sällan hennes attityder.

Ett drygt 10-tal attityd-modeller eller attityd-teorier
har försökt att beskriva hur människor påverkas av och
utvecklas till att skaffa sig attityder. (Rajecki, 1982.)
Gemensamt for några av dessa teorier är att människan
tagit till sig vissa attityder f5r att på något sätt
finna struktur, "ordning" och översikt i en for henne
alltför komplicerad, motsägande och irrationell tillvaro.

Information - Attityder - Beteende

En vanligt förekommande uppfattning är att man genom
information skall kunna få människor att ändra på sitt
beteende, eller som man säger med vardagsspråk - sina
vanor. Så kan givetvis ske i vissa fall. Sambandet mellan
information och beteende är dock oftast inte direkt och
positivt, utan är beroende av mellanliggande attityder
till information. Enbart faktainformation leder vanligt-
vis inte till förändrat beteende hos mottagaren.

I de fall attityderna påverkar "sorteringsarbetet" vid
informationsmottagning kan informationsprocessen beskri-
vas som i nedanstående figur 1.

A. 1. C. D.

INFORMATION

D-

ÉR

ACCEPTERAD
KUNSKAP BETEENDE I,

\
OACCEPTERAD
KUNSKAP tm

BETEENDE II,

Fig. 1 Sambandet mellan information och beteende

Om informationen under A. stör eller hotar vår tillvaro,
sortera* den bort i attitydfiltret (B) som oacceptabel
kunskap (C). Den finns kvar, men förmår sällan förändra
vårt be:eende (D.II). Vi fortsätter vanligtvis att "leva
och arb»ta" enligt tidigare invanda beteendemönster
(D.I), 3om får stöd av den tillvalda accepterade kun-
skapen .



Faktorer i informationsprocessen som kan påverka attity-
der och beteende

De faktorer eller komponenter i informationssammanhang
som kan påverka våra attityder och vårt beteende är
främst

till

sSndaren

källan

innehållet

utformningen av

av informationen (Gunnar Bengtsson,
Sven Anér)

mediet för

- »ottagaren av

(VAR har de fått det
ifrån? SSI, SKI,
LRF)

(VAD va' de' hon
sa'? Bäkkäräll?)

(HUR ser det ut?
Ljud, bild, skrift)

(VAR sa de det?
Radio, tv, SvD)

(kärnkraftsmotstån-
dare f kärnkrafts-
anhängare)

Effekter av de enskilda fiktorerna ovan och effekter av
olika faktorer i samspel lar vid redovisad och utförd
forskning varierat beroende på informationsområde.

Vissa entydiga effekter som kan härledas till vissa
bestämda faktorer har man dock funnit. (Hanson & Nilsson,
1978.)

Likhetsfaktorn

Bindaren påverkar mottagarens attityder och därmed bete-
ende

- om mottagaren upplever att sändaren har vissa person-
liga egenskaper som mottagaren känner stark sympati
för.

Sådana egenskaper medför bl a att mottagaren kan uppleva
sSndaren som samma slags människa som mottagaren.

Den sympati som mottagaren känner för sändaren medför att
mottagaren är beredd att acceptera eljest icke acceptabel
information.



Koapetensfaktorn

Mottagaren bedömer sändaren som trovärdig

om mottagaren genom jämförelse med andra källor
finner att sändaren utöver sin sympatiska framtoning
är sakkunnig.

Den upplevda sakkunnigheten har inte att göra med om
sändaren är objektiv eller inte.

Han kan kortfattat konstatera att sändaren är en integre-
rad del av budskapet, nägot som ibland formulerats så att
"sändaren är budskapet".

Detta har framfor allt blivit en påtaglig realitet vid
information via tv.

Faktorer som påverkar begriplighet och ihågkoast av
information

I en svensk doktorsavhandling från 1984 visas dels hur
information kan struktureras i ett begränsat antal kompo-
nenter, dels hur tillskottsinformation på dessa olika
komponenter påverkar begriplighet och ihågkornst av infor-
mationen. (Hoijer & Findahl, 1984.)

Många budskap kan analyseras i komponenterna

- inblandade i en händelse
- platsen for en händelse och tidpunkten
- orsaken till en händelse samt
- konsekvensen av en händelse.

Genom att systematiskt variera tillskottsinformation på
de olika komponenterna i t ex nyhetsinformation visas i
aktuell avhandling hur ihågkomsten av informationen okar
mest signifikant när informationstillskottet lägges på
orsak och konsekvens.

Repetition aed oaforaulering

Ett effektivt sätt att oka ihågkomsten är att omformulera
det som upprepas. Omformuleringen får då samma effekt som
att utöka budskapet. Detta kallas tillskottsinforma-
tion. I utförda undersökningar av svensk nyhetsinforma-
tion i radio har visats att man kommer ihåg mest av in-
formationen när samtliga delar av budskapet erhöll till-
skottsinformation. Om detta ej kan ske av tids- eller ut-
rymmesskäl, ger tillskottsinformation om orsaken till och
konsekvensen av en händelse nästan lika god ihågkornst.

De hitintills redovisade erfarenheterna rörande utform-
ning och förmedling av information gäller under normala
förhållanden.



Eftersom människan i hotsituationer förmodligen har
starkt behov av att information förmedlas på ett uppfatt-
bart och begripligt satt, så torde reglerna galla även i
dessa situationer.

Överbryggning av kunskapsklyftan

Ätt informera om faktiska omständigheter rörande enbart
inblandade och platser för en händelse ger i regel mycket
dåliga informationseffekter.

Den "kunskapsklyfta" som existerar mellan "välinformerade
människor" och "mindre välinformerade" kan minskas på ett
mycket framgångsrikt sätt genom att de "mindre väl infor-
merade" får utförlig och begriplig information ost orsaker
och konsekvenser av fakta och relationer mellan fakta.
(Findahl & Höijer, 1974, Novak, 1982.)

Några andra faktorer som påverkar informationseffekter

Snabbhet

Ett journalistiskt starkt, fokuserat kriterium för infor-
mationseffektivitet är snabbhet. "Först är bäst" gäller i
många situationer där mottagaren ges möjlighet att fatta
gynnsamma, avgörande beslut genom att informationen varit
snabbt tillgänglig. Fördröjning av information kan upple-
vas som undanhållande av information och kan skada sända-
rens trovärdighet.

Utförlighet/relevans

Sak samma gäller för utförlighet. Brister i utförlighet
kan av mottagaren upplevas som undanhållande av informa-
tion. Vad sändaren bedömer som irrelevant Kan Mottagaren
bedöma som högst relevant. Genom en dialog med mottagaren
kan sandaren bilda sig en uppfattning om vad mottagaren
bedömer som relevant. Brister i utförlighet får inte
sällan som konsekvens att mottagaren själv "fyller i
luckorna". Rykten skapas och sprids, vilket skapar för-
troendeklyftor och kräver ytterligare informationsarbete
for att motverka ryktesspridningen.

Korrekthet/saklighet/sanning

Även om den s k sanningen (överensstämmelsen mellan
faktiskt händelseförlopp och beskrivet händelseförlopp)
Är ett relativt begrepp har det visat sig ödesdigert för
en informatör att avvika från det faktiska händelseför-
loppet på sådant sätt att mottagaren upplevat beskriv-
ningen som osann. Om sändaren/informatöran lämnat osann
eller felaktig information är ä:c viktigt att självmant
och snabbt korrigera sådana avvikelser. Mycket obetydliga
avvikelser från korrekt återgivning kan helt tillintet-
göra informatörens trovärdighet.



Tillgänglighet/åtkomlighet

Genom att formedla information i tv och radio via såväl
riks- som lokalkanals får informationen stor räckvidd.
Genom repetition okas människors möjlighet att få del av
informationen. Om motsvarande information formedlas i
stationära medier (tidningar) kan åtkomligheten ytterli-
gare förbättras. Annonsering är exempel på en sådan åt-
komlighetsåtgärd som tillika kan förebygga och korrigera
ryktesspridning.

För människor tillhörande språkliqa minoriteter krävs
speciella åtkomlighetsåtgärder. Likaså måste informatio-
nen tillrättaläggas på speciellt sätt för människor med
perceptionshinder av olika slag (synskadade, hörselskada-
de, barndomsdöva och vuxendöva).
(Hanson, 1984.)

Hågra kriterier på effektiv information till männi-

skor son känner sig starkt hotade och/eller oroade

(människor i kris)

Utöver de kriterier på effektiv information som redovi-
sats i föregående avsnitt tillkommer ett antal omständig-
heter som måste beaktas av informationsansvariga i situa-
tioner där det finns anledning tänka sig att vissa eller
alla människor kan känna sig starkt hotade och oroliga.
Redan i ett upplysningsskede kan vissa människor känna
sig så oroliga att det kan finnas anledning för informa-
tionsansvariga att speciellt anpassa informationen till
människan i kri:;. (Cullberg, 1975.) En anpassning av
information till denna situation är gynnsam även för
människor som inte är oroliga.

En kris, dvs en händelse när en människa upplever sig som
tillfälligt makilös att finna lösningen på ett livsvik-
tigt problem käinetecknas av fyra mer eller mindre väl
urskiljbara fas»r, nämligen

en ctiockfas under vilken människan är helt omtumlad
och oförmögen att ta till sig och
strukturera information på ett lång-
siktigt gynnsamt sätt

en reaktiorsfas där människan försöker få så mycket
information som möjligt för att
finna en lösning pa den situation
man råkat in i



en återuppbyggnadsfas som kännetecknas av att man
använder erhållen information för att komma i balans

en nyorienteringsfas som innebär konstruktiv
utveckling i riktning till uppställda mål.

- Under chockfasen kan nästan all information missfor-
stås. Det händer t o m att mottagaren i efterhand
inte alls kan erinra sig att hon/han blivit informe-
rade. Det är inte ovanligt att enstaka ord uppforsto-
ras och missförstås utan anknytning till det samman-
hang de ingår i.

Viktiga rekommendationer uppfattas inte heller alltid
av en chockad människa.

Endast det allra nödvändigaste i informationsväg bor
meddelas under denna fas. Repetition med omformule-
ring blir speciellt viktigt.

- Under reaktionsfasen, som kan komina tidsmässigt
mycket nära chockfasen, är det viktigt a~t informa-
tion och informatorer är tillgängliga oca åtkomliga
for människor som känner sig starkt hotade av en
fara. Under denna fas kan mottagaren tillgodogöra sig
sådan information som är avgörande för fortsatt åter-
uppbyggnad och nyorientering (återhämtning).

Dialog-kriteriet

Under alla faser i en kris, men framför allt under
reaktionsfasen, är det viktigt att sändaren inte
enbart fungerar som informatör utan även som "lyssna-
re". Genom att upprätta en dialog med mottagaren får
sändaren veta vilken information som allmänheten har
behov av för tillfället. Relevans-kravet kan därmed
Sven bättre uppfyllas. (Furberg, 1981.)

En inforaationsparadox

En paradox vid information till människor i kris är att
de å ena sidan är i ovanligt starkt behov av information
samtidigt som de är offer för starkt selektiva valmeka-
nismer.
Ett sätt for sändaren att reducera den senare mekanismen
är att lämna information som med uppfyllande av sannings-
kriteriet utgör hot med stöd.

Hot meå stod

Redan under förstadier till befarade olyckor (upplys-
ningsskede) har det visat sig vara gynnsamt när informa-
tion formulerats som en kombination av hot ired stöd.



Hotet har haft som effekt att "folk vaknat" och insett
allvaret i situationen.

Stödet har lett till att människor med benägenhet att
undfly hotet haft mindre svårt att acceptera en hotfull
verklighet. Stödet kan t ex utgöras av rekommendationer
om konkreta åtgärder som varje mottagare kan vidta.

Vilket Sr hotet? Bur diffus fruktan omvandlas till
objektsfruktan

Diffus fruktan är den känsla en människa kan uppleva, när
hon får veta att hon är hotad, men inte av vad eller på
vilket sätt.

Det har visat sig gynnsamt att människor mycket snabbt
och tydligt fått veta vilket hotet är eller varit.
Därigenom har de kunnat vidta åtgärder met det kända
hotet.

Att omvandla diffust hot till konkret, tydligt hot har
varit möjligt i de fall där informationsansvariga kunnat

presentera sann information från trovärdiga källor

lämna utförliga och entydiga besked om såväl orsaker
som konsekvenser av den katastrof som väntas eller
som inträffat

lämna klara besked O.TI resurser och begränsningar att
hantera den uppkomna situationen.

När information varit möjlig att utforma på detta sätt
har den vanligtvis lett till

okad vaksamhet

- Skar) beredskap att fortsatta ta emot information

samt till

- minskad omfattning av irrationella beteenden hos
mänr iskor.

Om olikheter mellan människor vad gäller reaktioner inför
hot

I det föregående har informationskriterier och strategier
vid information behandlats som om alla mottagare av in-
formation fungerade på ett likformigt sätt. Så är givet-
vis ej iallet.

Framför allt fungerar människor på starkt olika sätt in-
för problem som de upplever så hotfulla att de kommer ur
balans. När människor möter hot som de tidigare ej
träffat på och lärt sig bemästra är följande reaktioner
vanliga
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En del människor

- försöker undvika det som framkallar stressen ("Jag
struntar i att hora på nyheterna")

- försöker slippa ta ansvar for sig själva genom att
överfora ansvaret på andra ("Det är deras uppgift och
inte min att klara av sånt här")

- försöker fly från det som framkallar stress ("Vi
sticker till skogs eller utomlands ett slag")

- ger upp ("Det lönar sig inte").

Andra människor beter sig helt annorlunda, t ex

- riktar sin energi mot det som framkallar stressen
("Det var inte bra. Det måste vi göra något åt").

De fyra förstnämnda åtgärderna kallas irrationellt bete-
ende, vilket det är med hänsyn till konsekvenserna. Det
är dock ett rationellt beteende for den enskilde indivi-
den eftersom det är det enda hon/han kan ta sig till. Den
sistnämnda åtgärden kallas för rationellt beteende. Irra-
tionellt beteende kan förhindras och rationellt beteende
kan stimuleras hos allmänheten om informationsansvariga
lyckas verkställa de informationsstrategier som diskute-
rats i dessa två kapitel.

Om en människa som känner sig hotad av en katastrof får
erforderlig och relevant information under de två första
faserna i sin krisupplevelse brukar hon vanligtvis bear-
beta problemen på ett konstruktivt sätt i krisfaserna 3
och 4, dvs klara återuppbyggnad och nyorientering.

Återhämtning efter katastrofupplevelser

Återhämtning efter en katastrofupplevelse börjar under
fjärde fasen i krisutvecklingsmönstret. En krisbearbet-
ning enligt schemat är viktig för den krisdrabbade efter-
som återhämtningen effektivast sker om en människa gått
igenom och bearbetat de akuta svårigheterna och inte und-
flytt dem enligt de fyra "flyktbeteenden" som redovisats.

Genomgångar av redogörelser för inträffade katastrofer
visar att det nest framträdande behovet hos människor
änder ett återhämtningsskede är att få veta vad som hänt
anhöriga, vänner och bekanta. (Hanson & Nilsson, 1978.)

I efterhand har människor samma starka behov att få veta

•ad soa hänt

var någonting hänt

- vilka som varit inblandade i händelsen

- orsak till

- och konsekvens av händelsen
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som människor har under pågående händelseförlopp. Det
ställs ned andra ord samma krav på information efter en
katastrof som på effektiv nyhetsinformation under s k
normala förhållanden.

Hågra viktiga lärdomar från informaticnsmisstag eller
icke-gynnsaaaa informationsstrategier vid katastrofer

Till skillnad från den vanligast förekommande forskning-
en, där man sällan redovisar misslyckanden, har man i
katastrofforskning i efterhand analyserat misstag för att
förhindra att de upprepas i en ny katastrofsituation.

Ogynnsamma effekter av information vid katastrofer har
erhållits

- om man inte tillräckligt snabbt, tydligt och utför-
ligt informerat under en varningsperiod. Allmän för-
virring och ängsligt beteende har blivit konsekvenser
av r.ådana misstag

- om officiella varningar inte klart definierat farans
närhet eller omfattning. Underlåtenhet i detta avse-
ende» har lett till misstroende och passivitet

- om varningar eller information kommit från en myndig-
het som inte haft tillräckligt hög prestige i allmän-
hetens ögon. Sådant har lett till tvekan om trovär-
digheten av informationen

- om varningar varit för tidiga, för överbeskyddande
eller för sena.

Behov av särskilt utformad information for vissa grupper
i samhället

Dessa rekommendationer för utformning och förmedling av
information vid katastrofsituationer måste även tillämpas
för drygt 1 miljon invandrare i Sverige, varav många icke
med sak arhet kan förstå information på svenska, utan
naste fl den på sina modersmål.

Utan att vara invandrare utgör t ex omkring 4 000 döva en
språklig minoritet med dövas teckenspråk som modersmål.
Teckenspråk är inte svenska som översättes till tecken,
utan ett unikt språk.

Ytterligare omkring 4 000 människor i vårt land har
blivit döva i vuxen ålder och måste fä all information i
skriver form (text-tv, text-telefon etc).

Slutligen är ytterlig, re omkring 500 000 människor i
Sverige beroende av ai t få information förmedlad via text
i tv, eftersom de p g a hörselnedsättningar har svårt att
höra te lat språk. (Haison, G, 1972.)
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INLEDNING

"SUrl larm I rtmlMafs fir Mf ratoaktlvlUt krt»§ karnkraftverktt I
FmMrk ack fir Mfrt vår*» «ft«atta »vtr M a ntllaasvarlfe. Var ar
Itckaa? lnfM svMsk anliffnlM tycks Mra staMm. Oslllfa vtatfar kar kwit
»ed slf Mifallct rrto BalUcm ack Sevjat ack »racis M kar vi f i l t r»U
att M alycka hitrtrral i kimfcrarisMlftffiii»**» I Ukratoa/

Med de orden inledde Yvonne Winblad Rapportsändningen mår.lagen den 28

april."Vi får återkomma till detta under sändningens tant" Och

återkomma till olyckan i det Ukrainska kärnkraftsverket det skulle också

manga andra svenska och utlandska nyhetsmedier under lång tid framåt.

Men, som framgår av den inledande löpsedeln, hade nyhetsrapporteringen om

den förhöjda radioaktiviteten börjat redan tidigare under dagen i radion. Låt

oss börja från början:

Vid lunchtid måndagen den 28 april fick den del av svenska folket som

lyssnade på radions nyhetssändningar höra att man uppmätt förhöjd

radioaktivitet vid Porsmarksverket. Den nyheten spreds både genom

lokalradion i Uppland, Gavleborg och Stockholm och genom TT och

Ekoredaktionen (Nordlund 1986).

Senare under eftermiddagen stod det klart att radioaktiviteten måste ha

kommit någon annanstans Ifrån och i "kvart-i-fem-ekot" som sands i både

Pl och P3 Agnade man de fyra första inslagen åt de höga halter av

radioaktivitet som upppmatts. Även i Finland hade man funnit höga halter

av radioaktivitet men det var oklart varifrån radioaktiviteten hade kommit.

Pör många lyssnare var detta fortfarande en fråga om en lokal händelse i

ett avlägset svenskt kärnkraftverk, och det var främst de evakuerade

arbetarna vid Forsmarksverket och den lokala befolkningen som

påverkades. I en närbelägen skola gav man barnen jodtabletter när man såg

Att Porsmarksverket evakuerades (Nordlund 1986) och i vår egen

intervjuundersökning (Hoijer 1987) berättade en mamma, med bekanta inom

kärnkraftsindustrin, att hon höll sina barn inne under eftermiddagen tills

läget klarnade.

Rapports nyhetssändning halv åtta på måndagskvällen toppades av

nyheten om de höga halter som uppmätts i I'orsmark, men bara minuterna

fore sändning kom en officiell bekräftelse om att en olycka skett i Sovjet, i

ett kärnkraftverk beläget i Tjernobyl i Ukraina

Tjernobyl skulle senare återkomma många gånger i nyhetsmedierna och

det helt okända namnet Tjernobyl skulle bli välbekant för var och en Det

skulle inte längre bara beteckna en plat> utan det skulle for en del
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representera en händelse, för andra någonting farligt som fanns i naturen .

Men vad var det som egentligen hade hänt i Tjernobyl? Vad hade hänt och

höll pi att hända i Sverige? Det speciella med hela detta handelseskede var

att svenska folket i detta fall var helt utlämnade Ull medierna.

Kärnkraftverket i Tjernobyl kunde ingen besöka. Endast via nyheterna hade

man möjlighet att få reda på vad som hänt och hände. De radioaktiva

partiklar som kommit till Sverige gick ej att se och känna utan även här

var svenska folket utlämnade till de lägesbeskrivningar och förklaringar som

förmedlades via medierna.

RADIO OCH TV SOM NYHETSFÖRMEDLARE

Nyhetspubllken. Närapå hälften av svenska folket ser minst ett längre

nyhetsprogram på vardagkvällarna. RAPPORT sågs under viren 1986 av 2

miljoner människor varje kväll. Men eftersom majoriteten inte ser på alla

utan på vartannat eller vart tredje Rapportprogram, kan vi uppskatta att

omkring 1/4 av svenska folket har sett de flesta av Rapportsändningarna, 1/2

har sett 15-20 av de 40 program vi undersökt och 1/4 har inte sett några

eller bara enstaka program (Findahl & Gaspar 1981).

På någon av radions Eko-sandningar har två av tre svenskar lyssnat en

vanlig dag . Det är särskilt ekosändningarna i P3 som avlyssnas och

"kvart-i-fem-ekot" som sänds i både Pl och P3 har en publik på 1 1/2 miljon

människor. Morgonekot klockan 7 avlyssnas av 1/2 miljon (Nordström 1986).

Publiksiffror säger dock inte allt om nyhetspubliken. Av stor betydelse i

detta sammanhang är också hur uppmärksamt man lyssnar och tittar. Vi

vet sedan tidigare att nyhetsprogrammen tillhör de program som man ser

mest uppmärksamt på även om en del gör annat under tiden de ser på TV

och en del bara ser deJar av programmet. Men uppskattningsvis 70* av

publiken kan vi anta ser ett nyhetsinslag i Rapport och iöpsedelsrubrikerna

och det första inslaget ses av ännu fler.

Svårare är det att uppskatta radiopublikens uppmärksamhet.

Radiolyssnandet är ofta en andrahandsaktivitet dvs människor gör andra

saker samtidigt som de lyssnar. Men nyhetsprogrammen tillhör de program

som avlyssnas mest uppmärksamt efter gudstjänsterna (Nordström 1986)

Det ar viktigt att komma ihåg att även de lokala medierna har stora

publiker inom sina sändningsområden. LoKalradion och de lokala medierna, i

de mest drabbade områdena i Gävleborg, Uppland och Vaster norr lan-, har

spelat en viktig roll. Lokalradion har en tradition att särskilt bevaka



katastrofer, snöovader o dyl, och särskilt lokalradion i Uppland agnade

mycken tid i t Tjernobyl- rapportering redan från första dagen

(Nordlund,1986), medan de lokala tidningarna började sin egen rapportering

först efter någon vecka (Gröndahl 1986, Carlsson m fl 1986).

TJernobylnyheterna.Den första kannedomen om att det hade uppmätts

förhöjd radioaktivitet i Sverige erhöll 52% av svenska folket via radio, 30* via

TV och 10* via tidningar (Hibell 1986) Detta ar ganska naturligt eftersom

nyheten om radioaktiviteten vid Forsmark började spridas vid lunchtid och

sedan upprepades i både radions Pl och P3 under eftermiddagen. Under en dag

har omkring två tredjedelar av svenska folket lyssnat på radio (SS/PUB 1986).

Nyhetssändningarna i TV började med korta Aktuellt klockan sex och

följdes som vanligt av Rapport och Aktuellt senare under kvällen. Många fler

än vanligt såg också på det inledande korta Aktuellt, 1 1/2 miljon mot normalt

750 00. Men i de efterföljande programmen förekom inte någon ökning av

nyhetspubliken och inte heller under de följande dagarna och veckorna

Under våren 1986 är dock nyhetspubliken i TV några procent större än

tidigare år (SR/PUB 1986). Men den ökningen får tillskrivas nyheterna efter

mordet på Olof Palme.

Radio och TV-nytaeternas betydelse. Den främsta och bästa informa-

tionskällan om Tjernobylkatastrofen och dess konsekvenser anger de flesta

vara televisionen.

På en fråga om vad som var den bästa och utförligaste informationskällan

i början av maj svarade man (Hibell 1986):

4 6 * TV
22S Blltsradlo
IIf morgontidning
«S lokalradio

41 kvällstidning

Ett halvår senare i månadsskiftet oktober/november dominerade fortfar-

ande televisionen, och på frågan vad som varit den främsta informations-

källan om Tjernobylolyckan och följderna for Sverige svarade man, när flera

alternativ kunde anges (Höljer 1987):

TV
6SS Riksradio
S n Mkstldttli
4SS lokal tldnli
42S lokalradio

skrlftllfo M l lar



Det var sålunda från riksmedierna TV och radio som de flesta hämtade sin

framstå information om TJernobylolyckan och följderna för Sverige. I Gävle,

ett av de mest drabbade områdena, hade visserHgen de lokala medierna en

större betydelse an i Stockholm men i båda områdena var det TV och

Riksradion som de flesta angav som viktigast (Höijer 1987).

Eftersom nu radion och televisionen var så viktiga informationskällor

och nar själva händelsen och dess följder inte kunde uppfattas eller bedömas

via den egna erfarenheten så blir en analys av innehållet i radions och

televisionens nyhetssändningar desto viktigare. Vi har därför gått Igenom

nyhetsrapporteringen i radio och tv under de 40 dagar som följde efter det

att katastrofen i Tjernobyl blev känd.

BAKGRUND TILL ANALYSEN

Innehållsanalysens syfte är att beskriva och analysera Tjernobyl-

rapporteringen i radion och televisionens nyhetsprogram ur ett mottagar-

perspektiv med avseende på dess oroande eller lugnande karaktär. Vad är det

för nyheter som har förmedlats via etermedierna? År nyheterna oroande

eller lugnande? Vilka nyhetsteman har återkommit? Vilken roll har de

svenska strålskyddsmyndigheterna spelat och vad har de informerat om?

I analysen har vi riktat in oss på nyhetsinnehållets oroande och lugnande

aspekter. Analysen har sålunda inte haft som mål att undersöka nyhets-

programmens opartiskhet, programmens balans eller hur myndigheternas

pressmeddelanden återgetts. Inte heller har målet varit att att göra en

begriplighetsanalys, även om en del sådana aspekter har tagits med i

analysen.

Pörståelsen och minnet &v en nyhet är ett resultat av ett samspel mellan

nyhetens innehåll och dess presentation och lyssnaren/ tittarens kunskaper,

erfarenheter och föreställningar. Det är därför en viktig utgångspunkt för

analysen att ta reda på hur det förhöll sig med människors föreställningar

om och erfarenheter av kärnkraft och radioaktiv strålning innan Tjernobyl,

och deras inställning till myndigheternas och etermediernas roll i dessa

frågor.

När det gäller inställningen till kärnkraften vet vi att mellan hälften och

en tredjedel av svenska folket sedan mitten på 70-talet varit mot en

utbyggnad av kärnkraften och för en avveckling (Holmberg & Asp, 1984;

Bernow & österman, 1980). Orsakerna till detta kan vara flera men en

majoritet hyser sanne likt oro och farhågor for den ökade radioaktivitet som



kan följa i dess spår. Vi vet också att radioaktiv strålning av många for-

knippas med död och förintelse (Höijer,1987).

Förtroendet för politikers, myndigheters och experters satt att behandla

och informera om de kontroversiella karnkraftsfrågorna ar sannolikt dess-

utom bristande hos många. Många minns säkerligen experternas för sak -

ringar om det osannolika som aldrig skulle kunna hända och Kommer ihåg

politikernas taktiska manövrar inför folkomröstningen. Man minns också

radions och televisionens, som många uppfattar det, nedlåtande satt att

behandla motståndarna mot kärnkraften och hur nyhetsprogrammen gav

allt större utrymme åt linje 1 och 2 ju närmare omröstningen man kom

(Lundberg.1981).

Förutom den stora gruppen oroade människor, vars uppfattningar och

föreställningar vi försökt beskriva, finns det en lika stor grupp av svenska

folket som inte varit särskilt oroade för kärnkraften, och som inte för-

knippat radioaktiv strålning med något speciellt hotande och farligt.

Kärnkraften har helt visst sina problem men de kan bemästras och det finns

ingen teknik med så rigorösa säkerhetsåtgärder. Det finns många andra

värre saker att oroa sig for. Denna tudelning av det svenska folket är något

som vi måste ha i bakhuvudet under den fortsatta analysen.

Undersökningens upplåggning. Vi börjar med att beskriva nyhetsutbudet

i Riksradion och televisionen under de första 40 dagarna. Hur mycket tid har

man ägnat Tjernobyl och dess konsekvenser? Vilka ämnen har man tagit

upp? Vilka platser har man uppehållit sig vid?

Av tids- och arbetssskal har vi tvingats göra ett urval bland nyhets-

programmen och vi har valt att undersöka två radionyhetsprogram, morgon-

ekot som sands i Pl kl 7 00-7.30 och "kvart-i-fem-ekot" som sands i både Pl

och P3 kl 16.45-17.00 I televisionen har vi valt att undersöka Kapport som

har den största publiken och som sands i TV2 kl 19.30-20.00. Aktuellt har vi

gett en mer översiktlig analys. Det ar således inte frågan om en totalunder-

sökning utan om ett urval bland nyhetsprogrammen Under de första 40

dagarna sändes det förutom andra nyhetsprogram vid andra tider även en

del program av magasinskaraktar som tog upp Tjernobyl t ex MAGASINET i

TV2 och det förlängda morgonekot i Pl

Efter den övergripande beskrivningen av nyhetsmaterialet går vi in på en

analys av enskilda nyhetsinslag. Kring vilka teman har informationen om

Tjernobyl och dess följder samlats? Pinns det har skillnader mellan radio och

TV? Hur ar inslagen uppbyggda? Sker det någon förändring från den första



till den sjätte veckan?

Slutligen gir vi i analysen djupare In i inslagen och studerar enskilda

utsagor och uttalanden som rör händelserna i Tjernobyl och följderna i

Sverige. År det uttalanden som kan oroa eller spa på den oro som en del

känner inför radioaktivt nedfall? Eller är det uttalanden som kan lufna eller

förstarka det lugn som andra känner inför kärnkraft och radioaktivitet?

Vem ar det som för fram de olika uttalandena? Pi vilket sätt görs det?



tmaamng

METOD: EN INNEHÅLLSANALYS PÅ TRE NIVÅER

Analysen av nyhetsinslagen görs på tre nivåer: en utbudsnivå, dar inslagens

antal och tidsomfång registreras på traditionellt satt och dar inslagens Ämnen

klassificeras; en temanivå dar nyhetsinslagens genomgående eller domine-

rande innehållstema sammanfattas; och slutligen en utsagenivå där alla de

utsagor i Tjernobylnyheterna som kan vara oroande eller lugnande skrivs ner

och klassificeras efter innehåll, typ av argument, förekomst av språkliga

markörer m m .

Analyserna på de tre olika nivåerna riktar in sig på olika enheter och på

olika egenskaper i nyheterna. De kommer därmed att visa på olika sidor av

nyhetsrapporteringen, vilka var och en för sig är väl så intressant. Men

genom att samma Tjernobyinyheter i radio och TV på detta sätt genomlyses

ur olika perspektiv finns det också möjligheter till en mer fördjupad och

mångfacetterad bild.

Utbudsnivån. Nyhetsutbudets omfattning har vi mätt på traditionellt sätt

genom att registrera antalet inslag och deras omfattning i tid. Vi har också

registrerat en rad form- och presentationsegenskaper i inslagen. Dessa

behöver inte några närmare motiveringar ( se bilagan). Nyheternas ämnes-

klassificering behöver dock en sådan.

Utgångspunkten för ämnesindelningen är det händelseschema som utgår

från katastrofen i kärnkraftverket i Tjernobyl (för en diskussion av händelse-

strukturer se Findahl & Höijer 1984). I sin komprimerade form har den nedan-

stående utseende. Effektsidan kan sedan utvecklas vidare.

! Kärnkraftskatastrofen
i Tjernobyl

mm
P,

Effekter pa
människor, natur
och föda
Konsekvenser
för kärnkraften

Körnkraftskatastrofen
i Tjernobyl

StrSininaslöget
stroininasskador
strålning i föda
förbud
rekomendationer
kärnkraften



Eftersom det radioaktiva nedfallet spreds till många länder kan detta schema

uppdelas ytterligare och vi kan då se att samma ämnen och samma frågor

kan behandlas i flera olika sammanhang med referens till olika geografiska

orter.

^ !

Strainings läget
stralningsoffer
stralningsskador
siralning i föda
evakuering

Ukraina
Sovjet

Kärnkraftskatastrofen
i Tjernobyl

Stralningsläget
do
laStrolningsiäget

strolningsskador

Stralningsläget
stralningsskador
strålning i föda
förbud
rekomendationer

Stralningsläget
stralningsskador
strålning i föda
förbud
rekomendationer
kärnkraften

i e r

i e r

Europa

Norden

Sverige

Detta ar utgångspunkten för ämnesindelningen. Vad som sedan bestämmer den

slutliga ämnesindelningen ar nyhetsmaterialet självt.

Temanivån. Ett tema utgörs av en sammanfattande mening om vad nyhets-

inslaget innehåller. Det har en vardaglig motsvarighet i det satt människor

samtalar om nyheter:"Jag hörde på TV att strålningen fortsätter att minska",

eller "1 Italien äter dom inga grönsaker, hörde jag på radion". Temat har också

en mer formell motsvarighet i de makr ostrukturer som kan analyseras fram

med hjälp av formella regler (vanDijk & Kintsch, 1983; för en diskussion se

Findahl & Höijer, 1984 s 118). Men för stora material kan nyheternas teman

också sammanfattas via en analys och bedömning av inslagen (vanDijk, 1985,

1986). 1 en del fall när ett tema genomsyrar hela nyhetsinslaget är samman-

fattningen okomplicerad, i andra fall när inslaget är ostrukturerat med många

stickspår är det vanligen reporterns inledande ingress som blir utslagsgivande

Det är viktigt att observera att nyhetsinslagens teman, som vi här talar

om, inte behöver vara desamma som den enskilde tittarens och lyssnarens

teman. Dessa uppstår i samspelet mellan nyheterna och publiken och är bero-

ende av de kunskaper och föreställningar som tittarna och lyssnarna har

sedan tidigare. Men sannolikheten är stor att nyhetsteman som återkommer i

flera medier och under en längre tid också uppmärksammas och tillägnas av

publiken, i synnerhet om det rör förhållanden och skeenden som endast är



möjliga att lära Kanna genom medierna. Av stor vikt ar har på vilket satt

nyheternas teman passar in ; människors redan färdiga schematiska före-

ställningar t ex om en katastrof i ett kärnkraftverk, giftig mat som man inte

bör äta m m.

Åven om dess genomgående och långvariga nyhetsteman sålunda sanno-

likt kommer att bli uppmärksammade av de flesta är det långt ifrån säkert

att de också accepterar och godtar innehållet i dem. Det gäller särskilt i

sådana kontroversiella frågor där många människor sedan tidigare har

bestämda uppfattningar, eller i frågor där oron är stor eller dar misstank-

samheten mot myndigheter och massmedia är stark. I sådana fall kan det

vara helt andra uppgifter eller intryck i nyheterna som människor tillägnar

sig.

När det gäller inslagens temanivå gör vi också en bedömning av den

tematiska uppbyggnaden som har att göra med om inslagen inleds och avslutas

på samma sätt. Många inslag har ett genomgående tema som återfinns både i

löpsedeln, i ingressen och senare i själva inslaget och avslutningen. En del

andra inslag, särskilt i ämnen som omfattar olyckor, katastrofer och hot,

börjar med det spektakulära och dramatiska för att sedan avslutas med mer

lugnande och eftertänksamma kommentarer. Den intressanta frågan är nu

hur det förhåller sig i TJernobylnyheterna. I vilken utsträckning förekommer

det genomgående teman? I vilken utsträckning är början och slutet olika och

är det 1 så fal) myndigheternnas utsagd som får bli det sista ordet i Inslaget?

Utsagenivån. Som vi tidigare sagt är det långt ifrån säkert att det är

nyhetsinslagens teman, deras huvudinnehåll, som människor tillägnar sig.

Åven om ett inslag till största delen upptas av lugnande resonemang om strål-

ningens ofarlighet kan några uppseendeväckande siffror eller ett drastiskt

uttalande vara det som en hel del människor i första hand lägger på minnet.

Det kan naturligtvis också gå i motsatt riktning så att det i ett inslag fullt

med oroande uppgifter i första hand är en lugnande kommentar som många

minns.

Vad som är avgörande har är människors tidigare kunskaper och före-

ställningar, deras misstroenden och förtroenden. Vi kan därför göra några

välgrundade antaganden om att människor som är mycket oro ide för

radioaktiv strålning i första hand kommer att uppmärksamma den oroande

Informationen som bekräftar deras oro Om de dessutom har negativa erfar-

enheter av hur myndigheter och massmedia tidigare informerat i kontrover-

siella kärhkraftsfrågor så blir de sannolikt inte lugnade av lugnande
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uttalanden i medierna. På liknande satt kan vi anta att människor som inte

oroas av radioaktiv strålning och som har ett obrutet förtroende tor myndig-

heter och massmedier till stor del kommer att förlita sig på myndigheternas

lugnande försäkringar.

Slutsatsen av detta resonemang ar att vi i analysen måste försöka leta

reda både på oroande och lugnande utsagor som kan tankas förstarka oron hos

de redan tidigare oroade och kanske ora de lugna, och lugnande uppgifter och

utsagor som kan tänkas stärka eller bibehålla lugnet hos de sedan tidigare

lugna och kanske något lugna de oroade.

På analysens utsagenivå går vi således igenom varje nyhetsinslag och

letar fram de utsagor som rör kärnkraftskatastrofen i TJernobyl och dess

konsekvenser och som kan tänkas påverka manriskors föreställningar i oro-

ande eller lugnande riktning. Vi registrerar ordagrant alla de utsagor som

nyhetsreportrarna eller olika aktörer säger i inslagen. Vi grupperar utsagorna

och ordnar dem efter ämnesområden t ex utsagor om strålningens långsiktiga

effekter, utsagor om förhöjda strålningsvärden etc. Utsagorna analyseras

också efter vilken typ av argument som används, vilka språkliga markörer,

vilken bildsättning, vilka platser som är inblandade samt vilka aktörer som

agerar.

UNDERSÖKNINGS GENOMFÖRANDE

Det är två omständigheter som är avgörande för att analysen skall kunna

utföras på ett konsekvent sätt och för att resultaten skall bli tillförlitliga. Det

ena gäller utformandet av analysinstrumentet och det andra gäller träningen

av bedömarna I detta fall var båda bedc marna erfarna analytiker med

tidigare nyhetsanalyser bakom sig, även om den ena var språkvetare

(Lindblad, 1985) och den andre kognitiv psyke tog (Findahl & Höijer, 1984). Båda

dessa omständigheter hör nära ihop efterson träningen av bedömarna samti-

digt är en utprövning av analysinstrument) t. Men allra först gäller det att

lära känna materialet.

1. Lär känna materialet

m. En av bedömarna börjar med att gå igenom vad som skrivits i

tidningarna om Tjernobyl, eftersom tv- oc i radiomaterialet inte än fanns

tillgängligt Grunden för ämneskategorisering m finns i handelseschemat (s 5).

Men vilka ämnen togs upp? En första ämnesi ppdelning utförs

b. Med hjälp av Dagen-efter-Jistorna so; i innehåller korta beskrivningar



av radio och TV-nyheterna görs en uppskattning av nyhetsmaterialets omfång

och den exakta tidsperioden faststalls. En andra ämnesuppdelning görs. Den

skiljer sig i flera avseenden från den tidigare som baserats på tidningarna.

c. Nar de första banden med tv- och radionyheter för de första dagarna

finns tillgängliga stalls ett första preliminärt mycket begränsat anlysschema

upp, men som innehåller alla tre nivåer: inslagsnivå, temanivå och utsagenivå

(la analysinstrument)

d. Nyhetsprogram från början, mitten och slutet av 40-dagars- perioden

finns nu tillgängliga och även utskrifter av de första programmen. Båda

analytikerna ar nu inkopplade och provanalyser utförs på inslag från olika

tidsperioder. Provanalyserna u'.faller val och grundutformningen år därmed

klar men analysschemat justeras och byggs ut (2a analysinstrument).

e. Analysinstrumentet prövas genom att de två bedömarna kodar några

nyhetsinslag helt oberoende av varandra. Resultaten jämförs och en del

justeringar görs och några ytterligare variabler läggs till (3 e

analysinstrument). Analysinstrumentet är nu till stor del bestämt, men en del

underkategorier är fortfarande öppna for att egenskaper i materialet som vi

ännu inte upptäckt skall kunna tas med. Det gäller framför allt

underkategorier som hör till de olika utsagorna.

t Ny ömsesidig och oberoende kodning av några TV- och

radio-nyhetsinslag med tillgång till fullständiga utskrifter. Sker analysen och

bedömningen på likartat sätt? År det samma oroande/ lugnande utsagor som

registreras? Pinns det några oklarheter? Dessa oklarheter som nu gäller några

av variablerna på utsagenivå diskuteras. Några justeringar och tillägg görs

till utsagornas ämneskategorisering (4:e analysinsatrumentet).

g. Nya utskifter är nu tillgängliga och ömsesidig men oberoende analys

görs av båda bedömarna, även av nyheter från slutet av perioden.

h. Bellabllltetskontroll. 10 TV-nyhetsinslag och 10 radio-nyhetsinslag

slumpas ut från de 40 dagarna och den ena bedömaren gör sin analys i Umeå

och den andre i Uppsala. Analyserna jämförs och resultatet av jämförelsen

återfinns nedan på de följande sidorna Jämförelsen utföll väl men några

mindre justeringar görs som galler bedömningen av de oroande utsagorna och

deras ämneskategorisering

i. Analysen påbörjas och av nödvändiga praktiska skäl analyseras

radionyheterna i Umeå och Tv-nyheterna i Uppsala. Under analysens gång

står bedömarna hela tiden i kontakt med varandra och några nya aktörer och

underkategorier till utsagornas ämnesområden infors



ANALYSENS TILLFÖRLITLIGHET OCH RELIABILITET

For att kunna värdera resulatet från en innehållsanalys som omfattar ett

stort material ar det nödvändigt att bilda sig en uppfattning om hur analys-

erna gått till och med vilken tillförlitlighet och konsistens som bedömningarna

har gjorts. Det gäller särskilt när fler än en bedömare varit inblandade.

Vanligen grundar man en sådan bedömning på vilken grad av överens-

stämmelse som finns mellan de olika bedömarna när de oberoende av

varandra analyserar samma material.

En överensst&mmelsem&tning.

1 vårt fall gjorde vi en särskild överensstämmelsemätning när ungefar en

trc'-Jjedi-l av nyhetsmaterialet hade analyserats. 10 TV-nyhetsinslag och 10

radionyhetsinslag slumpades ut från det insamlade nyhetsmaterialet (totalt 20

inslag under 19 min 15 sek). Inslagen analyserades, bedömdes och kodades i

Umeå resp Uppsala, varefter resultaten Jämfördes.

Totalt gjordes 2801 bedömningar 1 överensstämmelsemätningen och av dem

skiljde sig 66 st åt vilket ger ett overensstämmelsemått på 0,97 ( totala antalet

bedömningar minus antalet skiljaktllgheter / totala antalet bedömningar ).

Detta visar på en mycket hog överensstämmelse, särskilt som en del av

bedömningarna görs på en mycket kvalificerad nivå. Men bakom ett över-

gripande overensstämmelsemått kan det dölja sig enskilda variabler där

överensstämmelsen varit lägre. Vi skall därför gå igenom de tre olika analys-

nivåerna och de olika variablerna på var och en av dessa.

Inslagsnivå: 0,97 , dvs av 100 kodningar skiljer sig 3 åt. 520 kodningar av

ämnen, form plats etc

Lägst överensstämmelse för förklaring/bakgrund/orsak 0,86 (59

kodningar) Skiljaktiigheterna gäller i första hand bedömningen av utförlig-

heten, d v s om forklaring/bakgrund/orsak beräknas bestå av enstaka

meningar eller bedöms som utförlig.

Temanivå: De 20 teman som sammanfattades överensstämmer alla i innehåll,

men de enskilda formuleringarna varierar något särskilt i temats andra led

(1 sju fall), t ex "Radioaktivitet från Sovjet över Sverige, men inga hälsorisker"

vs "Höga halter av radioaktivitet från Sovjet uppmätt i Sverige, och

matningarna fortsätter"

Delteman överensstämmer i de fyra fall som registrerades



Utsagenivå: 0,95 , dvs var 20:e registrering skiljer sig i t . 448 utsagor är

antecknade, av dem 263 utsagor från TV (0,94) och 185 utsagor frän radio

(0,93). Skiljaktllgheterna galler utsagor som ligger i gränslandet mellan ren

beskrivning och utsaga, där frågan är om utsagan alls skall tas med, d v s om

den kan tänkas uppfattas som oroande eller lugnande. Det förekommer också

några fal] med utsagor som kan tolkas både som oroande och lugnande

beroende på perspektivet.

Kod for utsagornas ämnesområden: 0,95 (377 registreringar)

Aktörer: 0.96 (378 registreringar)

Direkt/indirekt tal: 0,99 (378 registreringar)

Plats for utsagorna: 0,9t (278 registreringar)

Bildtyp 0,98 (263 registreringar)

Språkliga markörer: 0,85 (71 registreringar). För denna variabel uppmättes

den lägsta överenstämmelsen, rnen några systematiska skillnader kunde inte

upptäckas. I några fall var det den ena av bedömarna som registrerat en

språklig markör mer än den andre och i några andra fall var det tvärtom.

Eftersom argumentkodningen ej var fastställd slutgiltigt har vi inte

räknat några överensstämmelsemåU för denna variabel. Argumentkodningen

bestämdes s nare att omfatta endast svenska myndighetspersoner.

Sammanfattains av överensstämmelsebedömningen.

Tillförlitligheten och konsistensen i analysen, som vi mätt med överens-

stämmelsemåtten, visade sig vara mycket god. Registreringarna på inslagsnivå

som gällde kodning av ämne, form, bild, uppbyggnad, spekulation, motstri-

dighet och plats visade en mycket hög överensstämmelse.

Bedömningen av när det förekom förklaringar och bakgrunder var också i

stort överensstämmande men i några fall varierade bedömningen av hur

utförliga dessa förklaringar och bakgrunder var. De te.nan som samman-

fattades för varje inslag överensstämde i stort men det fanns vissa skillnader

i temats avslutande led. Bedömningen av vad som var utsagor och hur de

skulle klassificeras som förutom temasammanfattningen var analysens

svåraste steg, uppvisade även den en mycket hög överensstämmelse Detta

visar på en god tillförlitlighet i resultaten från analysen. Men vad är det som

analysen mäter? Har vi tagit med de viktigaste och mest karaktäristiska

egenskaperna7



ANALYSENS 61LT1GHET OCH VALIDITET

Giltigheten eller validiteten, d v s hur val man mäter det man avser att mata,

år helt avgörande för meningsfullheten i matningen av mer komplicerade

variabler.

En förutsättning för att kunna mata de viktigaste och mest karak-

teristiska egenskaperna hos ett material är att man skaffar sig en god

känndeom om materialet. Det är också väsentligt att man försöker bilda sig en

uppfattning om hur bedömarna uppfattar de olika kategorierna och variab-

lerna och hur de gör sina tolkningar. Vi har tidigare beskrivit hur vi gått

tillväga för att skaffa oss denna kunskap.

En andra förutsättning är att man har en teori om de fenomen man vill

under röka. Åven detta kräver kunskap om det material man undersöker och

kunskap om de processer och samband som ligger bakom de fenomen som

uppenbarar sig. Vi har tidigare redogjort för de resonemang som ligger till

grund för temaanalysen och till att vi valt att även leta efter oroande och

lugnande utsagor i nyheterna.

Men eftersom det är svårt att uttala sig om hur olika utsagor i nyheterna

uppfattas av publiken har vi valt att komplettera analysens begreppsliga

validitet med empirisk validitet. Det innebär att vi jämför våra bedömningar

av vilka utsagor som är oroande med ett oberoende mått som 1 det här fallet

utgörs av vanliga människors bedömningar av samma utsagor.

Ett empiriskt test - publikens bedömning av oro/lugna-utsagor

Fyra nyhetsinslag som behandlar olika ämnen valdes ut bland vårens

Tjernobylnyheter i TV. Ett handlade om hur explosionen i kärnkraftverket i

Tjernobyl gått till, ett annat om olika rekomendationer och restriktioner som

genomforts runt om i Europa, ett tredje tog upp strålningsläget i Sverige och

det sista handlade om oron bland människor i Gävle.

1 samband med att ett slumpmässigt urval människor från Stockholm och

Gävle bjöds in att delta i en undersökning om information i radio och TV (se

Hoijer, 1987) fick en del av deltagarna 1 slutet av kvallen se de fyra nyhets-

inslagen och sedan bedöma utsagor från dem. De deltagande personerna var i

åldrarna 18-65 år och undersökningen genomfördes sista veckan i oktober

(Gävle) och första veckan i november 1986 (Stockholm). Totalt ingick 33

personer (16 från Gävle och 17 från Stockholm) i undersökningen Både män

och kvinnor deltog, ungefär lika många av bada könen, och alla åldrar var
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representerade även om det var fa av de äldsta.

Nyhetsinslagen spelades upp ett i taget och efter varje irslag kunde

deltagarna se några av utsagorna t inslaget på ett papper framfor sig och

bredvid varje utsaga en femgradig skala dar var och en fick kryssa för hur

oroande eller lugnande som de tyckte att utsagan var (mycket oroad, något

oroad, varken oroade eller lugnad, något lugnad, mycket lugnad).

Totalt bedömdes 17 utsagor på detta sätt, och av dem hade vi tidigare i

vår analys klassificerat 11 som oroande och 6 som lugnande.

Överensstämmelsen mellan de professionella bedömningarna i analysen var

mycket god, men hu. bedömdes de av vanliga människor?

Tabell 1 .Utsagorna i rangordning e f ter upplevt orovärde.

Bedömning
enligt
analys

oroande

oroande

oroande

oroande

oroande

oroande

oroande
oroande

oroande

oroande
oroande

lugnande
lugnande

lugnande

lugnande

lugnande

lugnande

Empiriskt tes

Rang Orovärde

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

4,67

4,42

4,33

4,30

4,24

4,21

4,09
3,94

3,91

3,78
3,76

3,61
3,24

3,15

2,94

2,88

2,70

Utsaga

Radioaktiviteten slängdes upp i luften
och fördes vidare med vinden
Det radioaktiva nedfallet är större än
vad man först trodde
Den uppmätta radioaktiviteten är 60-70
gånger högre än normalt
Det var en explosion som slet sönder
byggnaden
Förvaltningen har gett order till daghem
att inte ta ut barnen vid regn
Rumänien har man uppmanat barn och
gravida att hålla sig inomhus
I Sverige hittar man förhöjda värden
Det kommer endast sparsamma uppgifter
(från Tjernobyl)
I Österrike avråder man människor att äta
grönsaker
I Rumänien har barnen fått jodtabletter
Hälsovårdsnämnd och länsstyrelse
nedringda av oroliga
I Ungern finns inga restriktioner
Hälsovårdskontoret säger att det
radioaktiva nedfallet inte är farligt
I Tjeckoslovakien sägex nan att
strålningen är 200 ggr lägre än skadligt
Rekomendationer ges med ganska stor
säkerhetsmarginal
Det finns en god marginal till ctet
livshotande, säger SSI
Den beräknade stråldosen är ungetär som
från en vanlig röntgenundersökning
(Gunnar Bengtsson).

Not. Mycket oroad
Något lugnad

5; Något oroad = 4; Varken oroad eller lugnad
2; Mycket lugnad » 1



Resultatet, som framgår av tabell 1, visar att även vanliga människor

bedömer utsagorna på liknande sätt. De utsagor som vi bedömt som oroande

bedömer också de som oroande och de utsagor vi bedömt som lugnande

bedömer de som lugnande. Men det finns också en ganska stor variation

mellan människor, så att de som uppgett sig vara mycket oroade av vad som

hänt i Tjernobyl också upplever utsagorna som mer oroande än de som inte

ar så oroade av Tjernoby). Detta framgår tydligt av diagram 1. Uppgifterna

om den upplevda oron har hämtats från ett frågeformulär som deltagarna

tidigare under kvällen fyllt i, i ett annat sammanhang.

Men vi kan också se att bedömningskurvorna för de oroade och lugnade

följer varandra, fast den ena ovanför den andra. Det innebar att båda

grupperna bedömt utsagorna på kvalitativt samma sätt dvs de kan båda

skilja mellan oroande och lugnande utsagor, men nivåerna skiljer sig åt. De

oroade bedömer helt enkelt oroande utsagor som mer oroande än vad de andra

gor, och de blir inte särskilt lugnande ens av mycket lugnande uttalanden av

experter och hälsovårdsmyndigheter Samtidigt kan vi se att även de som inte

uppger sig vara särskilt oroade uppfattar många av utsagorna i nyheterna

som oroande.

En jämförelse av orobedömningar mellan oroade och mindre oroade

mycket
- 5 . 0 - ,

varken
oroad
eller
lugnad

något p n
lugnad '

O

1 2

OROAD

i, i. O O O L

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Diagram 1.Oroade och mindre oroades bedömningar av 17 utsagor hämtade
från televisionens Tjernobylnyheter. Utsagorna ar ordnade
på samma sätt som de presenterades, (se bilaga)



De största sKillnaderna mellan oroade och mindre oroade uppstod också i

bedömningen av de lugnande utsagorna: strålningen ar ej farlig, säger miljö-

och hälsovårdskontoret i Gävle (17); strålningen ar ungefar samma som från

en röntgenundersökning (13), säger Gunnar Bengtsson; I Ungern finns inga

restriktioner (6) och 1 Tjeckoslovakien säger man att det ar 200 ggr lägre an

farligt (8).

Skillnaderna mellan oroade och mindre oroade var också stora för några

av de oroande utsagorna: barnen i Gävle rekomenderas att ej vara ute när

det regnar (15): den uppmätta strålningen är 60-70 ggr högre än normalt (16)

och barnen i Rumänien har fått jodtabletter (4).

Slutsatsen av detta blir att letandet efter oroande och lugnande utsagor

har både en teoretisk och en empirisk validitet, d v s det är väl motiverat att

genomföra analysen på utsageniva och att Klassificera utsagorna i oroande och

lugnande uttalanden. Däremot Kan det vara svårt att uttala sig om skalan,

hur oroande en utsaga kan upplevas och framfor allt hur lugnande en utsaga

upplevs. Av vår undersökning framgår att många människor, särskilt de

mycket oroade, inte alls upplever lugnande uttalanden som särskilt lugnande.

Den visar också att många av dem som inte är särskilt oroade upplever dem

som varken oroande eller lugnande.



RESULTAT

HUR MÅNGA INSLAG OCH HUR MYCKET TID ÄGNADE RADIO
OCH TV ÅT TJERNOBYLNYHETER?

Under de 40 första dagarna efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl

ägnademan totalt 358 nyhetsinslag åt "Tjernobyl-nyheter", om vi räknar

ihop allainslag i morgon-ekot, "kvart-i-fem-ekot" och Rapport. I sändningstid

motsvarar det 474 minuter, eller i det närmaste 8 timmars nyhets-

sändningar. Detta har varit vart undersökningsmaterial. Vi kommer i

författningen att använda beteckningen Tjernobylnyheter" som en

sammanfattande beteckning för alla de nyheter vi undersökt. Det inbegriper

inte bara nyheter om kärnkraftverket i Tjernobyl, utan också alla de inslag

som tar upp konsekvenserna av händelsen i Tjernobyl bade för Sverige och

för andra, främst europeiska länder.

Den mest omfattande rapporteringen stir televisionen för. 1 Rapport

förekommer 156 Tjernobylinslag och i Aktuellt 150 inslag. Det innebär att

Rapport haft i genomsnitt fyra inslag om Tjernobyl varje dag under de

första 40 dagarna. 1 morgonekot kl 7 och i kvart-i-fem-ekot, inbegripet

telegramsandningarna, förekom det i genomsnitt mellan 2 och 3 inslag per

dag

Tabell 2. Tjermbylnytieternas antal och längd under de första 40 na

TOTALT (Eko*Rapport)
7-EKO
16.45-EKO
RAPPORT
AKTUELLT

antal inslag

358
83

119
156
150

tidtotö)t(min)

474
114
J23
237
283

antal/dag

9
2.1
3.1
3.9
3.8

tHJ/anteKmin)

1.3
1.4
1.0
1.5
1.9

Rapports och Aktuellts nyhetsbevakning av Tjernobyl har som framgår av

Tabell 1 haft ungefär samma omfattning. Skillnaden mellan programmen

går till stor del att hänföra till ett förlängt sondagsAktuelJt Aktuellt

innehåller fler telegram samtidigt som man har fler långa inslag, , 23 st

över tre minuter mot 13 for Rapport. Därmed lämnar vi Aktuellt och i

fortsättningen kommer vi, förutom Eko-sandningarna, enbart att behandla

de televisions* nyheter som presenterats i Rapport



Resultat 19

Totala antalet Tjernobylinslag per dag uppdelat på radio och TV

A . . 3 0

Antal
nyhets-
inslag 25

apport
EKO 16.45

EKO 7.00

0

Diagram 2. Sammanlagda antalet Tjernobylnyheter i 7-ekot, 16.45-ekot och
Rapport under de första 40 dagarna.

40 dagar

Antal inslag i medeltal per program under de 6 första veckorna

8-r

7 -
Antal
inslag i
medeltal

Vecka 1

EKO 16.45
EKO 7.00

Diagram 3. Antal Tjernobylinslag i medeltal per program ocn dag under de sex
första veckorna.

Not. I Diagram 2 är antalet inslag för de olika programmen summerade ovanpå varandra med
7-Ekot underst och Rapport överst. I Diagram 3 har antalet inslag uppskattats för 7-Ekots
söndagsprogram, som inte sänds, genom att medelv beräknats för programmen före och efter.



Närmare en tredjedel av nyhetsinslagen infaller under den första veckan

och mtr ån hälften under de två första veckorna. 1 genomsnitt förekom det

5,5 inslag per program och dag under den första veckan, sedan minskade

antalet program succesivt och medeltalet inslag per program och dag var

under de följande veckorna: 4,7 (v2), 2,9 (v3), 1,1 (v4), 2,1 <v5), och 1,7 (v6).

I diagram 2 visas hur antalet nyhetsinslag varierar dag för dag

under de första 40 dagarna. Vi kan där se, förutom att inslagen ar många i

början, att det finns vissa dagar med nyhetstoppar och att inslagen är få

under en mellanperiod kring Pingsthelgen, 17-23 maj

Ser vi närmare på nyhetstopparna infaller de den 30 april - den första

dagen då man har tillgång till bilder, satellitbilder över Tjernobyl , den 6

maj - då man fått tillräckligt med uppgifter för att kunna rekonstruera

händelseförloppet; den 12 maj - när en riksdagsdebatt äger rum om

kärnkraften; och den 28 maj när myndigheterna kommer med nya råd till

tkmderna. Kring pingsthelgen då Tjernobylnyheterna är få i nyhetspro-

grammen är det mordkommissionen med Hans Holmer som diskuterars och

efter helgen handlar det om de offentlighetsanställdas strejk.

Jämför vi radio- och TV-nyheterna finner vi i diagram 3 att Rapport

skiljer sig från ekoprogrammen. Det är särskilt under den första veckan

som Rapport satsar stort på Tjernobyl och Innehåller nästan dubbelt så

många nyheter som Eko-sändningarna i radion. Under de följande veckorna

följs programmen i stort sett åt, men förfarande med flest

Tjernobylnyheter '« Rapport. Detta gäller fram till den sista veckan då

kvart-i-fem-ekot har ungefär lika mycket om Tjernobyl som Rapport. Det

är under den vecka då kontroversen om det eventuella behovet av

skyddskläder för bönderna mellan SSl och Lantbrukshalsan dominerar.

Jämför vi radionyhetsprogrammen finner vi att kvart-1- fem-ekot har

betydligt fler Tjernobylnyheter än morgonekot under l:a, 2:a och 6:e veckan

(25/34, 21/34 och 5/10). Men bakom dessa siffror döljer sig både telegram och

långa inslag. De säger inget om hur mycket tid som ägnades åt

Tjernobylnyheterna Låt oss därför se närmare på TJernobylnyheternas

Jängd.

TJernobylnyheternas längd. Närmare 8 timmar under de 40 första

dagarna ägnade man åt Tjernobylnyheter i de radio- och TV-nyhetsprogram

vi undersökt. Av den tiden upptogs knappt hälften av inslagen mellan 1 1/2

och 2 1/2 minut orh en tredjedel av långa inslag på mer an 2 1/2 minut.
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Räknar vi däremot efter hur stor andel av inslagen som hade olika längd,

d v s hur många som var telegram och hur många som var långa inslag

finner vi att närmare 1/3 av alla inslag var telegram eller korta inslag på

mindre än 1/2 minut, och att 14% av inslagen var på mer än 2 1/2 minut.

Jämför vi inslagens längd över de sex veckorna finner vi att fördelningen

mellan långa och korta är ungefär densamma för hela perioden men att det

förekommer förhållandevis många inslag över 1 1/2 minut under mitten av

perioden under veckorna 3 och 4. Skillnaderna mellan de olika nyhetspro-

grammen är dock stora.

7-Ekot: 83 inslag på 114 minuter - 82 sekunder per inslag

16 45-Ekot: 119 inslag på 123 minuter - 62 »»kunder per inslag

Rapport: 156 inslag på 237 minuter = 91 <*kunder per inslag

Morgonekot och Rapport har båda närmare hälften av sina Tjernobylinslafe

längre än 2 1/2 minut, medan 40)1 av inslagen 1 kvart-i-/em-ekot är kortare

än 1/2 minut. Sett över de sex första veckorna är dock variationen stor.

Morgonekot har många långa inslag under den första veckan, medan

andra veckan domineras av inslag mellan 1/2 och 1 minut. Under de andra

veckorna i\r fördelningen ganska jämn mellan inslag som är längre och

kortare än 1 1/2 minut.

Kvar1.-l~fem-ekot dominera; av de korta telegrammen, särskilt

under den första och andra veckan då två av tre inslag är under minuten.

Antal inslå: över 1 1/2 minut är densamma under hela perioden

I Rapport är Inslagen genomsnittligt längre än i radionyhets-

programmen och även om det förekommer telegram i " programleda r-

5ticker." s;i är det betydligt färre inslag under 1/2 minut Jämfört med

radionyhetsprogrammen (22* jämfört med 34 och 40*). Under den första

veckan är det 1 Rapport ungefär lika många inslag över som under 1 1/2

minut. Sedan under vecka 2 och särskilt under vecka 3 - då det finns tid

för en del uppföljningsinslag - överväger de längre Inslagen, medan de

kortare inlagen dominerar under de tre sista veckorna.



Sammanfattning

Under de 40 första dagarna efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl agnade

man 1 morgonEkot, kvart-i-fem-Ekot och Rapport närmare 8 timmar,

fördelat på 358 inslag, åt TJernobylnyheter. Rapport anslog mest tid och

flest inslag åt nyheterna om och kring Tjernobyl: i genomsnitt 4 inslag å J

1/2 minut om dagen; kvart-i-fem-Ekot: 3 inslag a 1 minut och morgonEkot: 2

inslag å 1 1/2 minut om dagen.

Antalet nyheter var störst under de första veckorna och närmare en

tredjedel av nyhetsinslagen inföll under den första veckan. Minst antal

TJernobylnyheter förekom den fjärde veckan under och efter pingst. Sedan

ökade antalet något under de sista veckorna. Denna utveckling ar likartad i

både radio- och TV-nyheterna men den stora skillnaden återfinns under

den första veckan då Rapport innehåller nästan dubbelt så många

TJernobylnyheter som Eko-sändningarna i radion.

HUR VÄRDERADE MAN NYHETSMÄSSIGT TJERNOBYL-
NYHETERNA?

Det finns tre saker som brukar utmärka ett ämne som ges en hög

nyhetsvar der ing. Det förekommer 1 löpsedeln och placeras i början av

programmet. Många inslag agnas åt ämnet och man ger det tid dvs långa

inslag

Vi har redan sett att alla tre nyhetsprogrammen innehåller många

nyheter om Tjernobyl och att särskilt Rapport agnade många Inslag och

mycket tid åt TJernobylnyheter under den första veckan. Men toppar dessa

nyheter också programmen, och hur är det under de följande veckorna?

I diagram 4 kan vi se att nyhetsvärderingen under de två första

veckorna, vad galler förstaplaceringar, var ungefär densamma i alla

programmen. 1 både radio och TV toppar Tjernobylnyheterna nyhets-

sandningarna. Även un Jer den tredje veckan fram till Pingsthelgen

dominerar förstaplaceringarna. Men senare trängs Tjernobylnyheterna

undan längre in i programmen, även om de hela tiden finns med. Det

dröjer fram till månadsskiftet maj/juni innan TJernobylnyheter åter

toppar en del av nyhetssandningarna. De nyheter som Rapport då inleder

med handlar bl a om de motstridiga rekommendationerna om böndernas

skyddsklader
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Sammanfattning. Tjernobylnyheterna hade ett mycket högt nyhetsvärde

i :>amtliga nyhetsprogram under de första 40 dagarna. Av de totalt 358

imlagen hamnade en tredjedel på någon av de två första platserna i

programmen, och inom de fyra första platserna placerades två tredjedelar

av Tjernobylinslagen.

Av nyhetsprogrammen var det Rapport som nyhetsvärderade Tjerno-

bylnyheterna högst. Man agnade mest inslag och mest tid särskilt under

den första veckan åt detta ämne och under 17 av de 40 dagarna toppade

man programmet med Tjernobyl. "Kvart-i-fem -ekot" gjorde samma

nyhetsvardering och toppade sitt program med Tjernobylnyheter 16 gånger,

men det ar då inte i form av längre inslag utan många gånger som

nyhetstelegram. Morgonekot värderade efter de två första veckorna andra

nyheter som viktigare och gav Tjernobylnyheterna 12 förstaplaceringar.



2V
VILKA ÄMNEN TOG MAN UPP I NYHETSPROGRAMMEN?

Katastrofen i Tjernobyl kom att fa återverkningar på många håll. Förutom

händelserna vid själva kärnkraftverket kom nyhetsrapporteringen att

handla om civilbefolkningen I Ukraina, om informationsspridningen i

Sovjet, om det radioaktiva nedfallet i Sverige och i andra lander, om

rekommendationer eller avsaknaden av rekommendationer , om bönder,

korna och skörden, om kritik mot myndigheter, om kärnkraftspolitik och

avveckling, om utrikespolitiska utspel, om turismen och om kärnkraftens

framtid.

Sett över hela 4O-dagars perioden är det två huvudämnen som

dominerar. Det är dels inslag som handlar om själva kärnkraftverket i

Tjernobyl och händelserna där, dels inslag som tar upp strålningsläget i

Sverige. Nästan hälften av inslagen rör dessa ämnen vilket framgår av

tabell 4 och diagram 5 och 6.

kärnkraftverket i Tjernobyl •

strålningslage i Sverige 1

bönderna, frfklassnfng J |

strålningslige utomlands M

kritik mot myndigheter 1

befolkning i Ukraina o Sovjet M

strålning i föda utoml j |

strålning I föda i Sverige •

awfcktingsdebatt 1[

karnkarftvtrk i Sv o utoml J |

Information o deb.lt 1 Sovjet 1
övriga Tjernobylnytwter 1

Barsebåc. I
utrikespolitik •

turismen J

anUI nyhetsinslag• — — • • • • • • I

• • • • • • • • • • 1 4 5
• • • • • 1 M B 35
• • • • § • • • • • • 33
• • • • • • • 3 2
••••• IH31
• • • • • 1 3 0
• • • H B 27
• • • • • 2 3
•••121
• • • t e
• i n
• II
• 6

• • • 78
• • • 7 2

Diagram 5. De första 40 dagarnas TJernobylnyheters fördelning pé tonen
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Nyhetsinslagens fördelning på ämne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ämne

KK i TjernobylJ

Befolkning i Kiev -1

Info i Sovjet—1

Kärnkr debatt i Sovjet —J

strålningsläget sv o utoml J

strålning i föda i sv o utoml - 1

bönderna, korna och friklassning —'

kritik mot myndigheter —'

kärnkraft saweckl ing och debatt J

kärnkraftverk i Sverige och utoml—'

Tjernobyl och turismen

internationellt Kärnkraftssamarbete —'

Tjernobyl och utrikespolitik — l

Övriga Tjernobylnyheter—'

Diagram 6.Nyhetsinslagens fördelning på ämnen för Rapport och ekot.

Jämför vi nyhetsprogrammen finner vi att Rapport har avsevärt många fler

nyheter om händelser i Sovjet, om kärnkraftverket, civilbefolkningen och

bristen på information i Sovjet. Rapport har också fler inslag om bönderna,

korna och skörden och om olika kärnkraftspolitiska utspel. I Rapport

förekommer 26 sådana inslag som behandlar politiska uttalanden och

intervjuer med anhängare och motståndare till kärnkraften. I morgonekot

däremot förekommer det 8 sådana inslag och 1 kvart-i-fem-ekot 4 (se

diagram 6).

Kvart-i-fem-ekot agnar många inslag åt strålningslaget men i

förhållande til) de andra programmen också många fler inslag åt strålningen



i olika födoämnen. Morgonekot slutligen har som vi tidigare sett färre

Tjernobylinsiag än de andra programmen men lika mänga nar det gäller

inslag som tar upp kritik mot myndigheter.

Tabell 4.. Tjernobylnyheternas fördelning pfi tonen

Urnfcraftwtot i TJcrnobyl
tefolkning i Ki«v och Souj«t
informtiorMn i Sovjet
kfirrfcraftsdtbatt i Sovjet
strAlningslöojet i Svarigt och utoal
straining i föda - " -
böndarna, korna, friklossning
kritik K>t ayndighatar
kömkraftsovMCkl Ing och debatt
kamkroftvark 1 Svarlga och uto»l
Urinen
Interootlonellt KK-fOMrbete
utrikespolitik
övriga TjernobulniSteter

7-eliot

18
8
t
1

16
It
7

11
8
9
1
2
3
6

».45-afcot 1

21
6
2
1

31
27
12
10
4
2
2
3
3

10

loppor*

39
20
13
3

47
10
28
12
25
7
3
4
9
2

L fetalt

78
32
16
5

04
48
46
33
38
H
6
0

11
18

En del av nyhetsämnena förekommer utspridda under samtliga sex veckor

medan andra uppträder under mer avgränsade perioder. Nyheterna om

händelser i Sovjet är till stor del koncentrerade till de två första veckorna,

vilket /ramgir tydligt om vi delar upp alla inslag i sådana som tar upp

händelser och skeenden i Sovjet och övriga ämnen (se diagram 7). Även

andra utländska nyheter är vanligast under de första veckorna, sedan

försvinner de utländska Tjernobylnyheterna nästan helt.

Däremot är minskningen av de svenska nyhetsämnena inte lika tydlig.

Det finns visserligen en succesiv minskning räknat från den första veckan,

men den går i etapper och ännu under femte och sjätte veckan förekommer

många svenska Tjernobylnyheter i radio och TV. Bakom denna utveckling

ligger två motsatta tendenser. Å ena sidan minskar antalet inslag som tar

upp strålningsläget och kärnkraften och debatten om avvecklingen Å andra

sidan ökar antalet inslag som behandlar böndernas problem, kritiken mot

myndighet ?r och strålning i föda.

Delat vi sedan upp i fler ämnen ser vi att även inslag om

strålningsläget i Sverige är koncentrerat till de första veckorna. Inslagen om

bönderna, skörden och korna är mer jämnt utspridda under perioden,

medan in? lag med kritik mot mydigheterna är få under de två första

veckorna och något fler under de följande veckorna (se tabell 5)
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Tabell 5. De svenska

strftlningsifiget
strålning 1 ffida
bönder
krit ik mot mynd
ewecklingsdebatt
kärnkraft
övrigt

övriga nyiistsamneii från utlandet.

nyhetsamnenas fördelning fiver tid

vecka 1

29
2
5
2

10
5
5

vecka 2

12
2
7
3
7
1
4

vecka 3

11
3
7
9
9
0
2

\ vecka

4
1
7
5
2
0
0

uppdelade po svenske.

4 vecka

2
3
13
8
6
0
8

5 vecka 6

4
6
7
6
1
0
1

Sammanfattning.
Två ämnen dominerar bland Tjernobylnyheterna Det ar inslag om själva

kärnkraftverket i TJernobyl och händelserna dar, och Inslag som tar upp

strålningslaget i Sverige I båda dessa ämnen har Rapport betydligt fler

inslag an i ekosändningarna. Många inslag handlar också om problem för

bönderna och om strålning i föda. I det sista ämnet ar det kvart-i-fem-ekot

som har lika många Inslag som de andra programmen tillsammans.

Anmärkningsvart ar de mår.ga inslag om födoamen och strålning frän

utlandet som förekommer under den andra veckan.

De sovjetiska och utlandska nyheterna ar koncentrerade till de första

veckorna medan de svenska nyhetsamnena med anknytning till Tjernobyl



fortsätter att förekomma under hela undersökningsperioden även om de ar

flest under den första veckan.

I början av perioden förekommer de flesta inslagen om själva Tjernobyl

och om strålningsvärdena i Sverige. 1 slutet av perioden förekommer de

flesta inslagen om böndernas problem och med kritik mot myndigheterna.

HUR LÅN6 TID Å6NADE MAN ÅT DE OLJIA ÄMNENA?

En tredjedel av Tjernobylinslagen sändes i form av telegram eller korta

inslag under en halv minut langa, medan MX av inslagen är längre än två

och en halv minut. De flesta av de langa inslagen förekommer i Rapport

medan de flesta av telegrammen förekommer i kvart-i-fem-ekot. De längre

inslagen, dvs inslag som är längre än 2 1/2 minut, ägnas i Ekosändningarna

och Rapport åt följande ämnen:

II st om själva reaktorn i Tjernobyl (1.2)
9 st om situationen för befolkningen runt Tjernobyl (2)
14 st om strAlningslåget i Sverige (5.2)
11 st om kritik mot svenska myndigheter (t . t)

I kvart-i-fem-ekot, som innehåller fa länga inslag, anslår -nan 1/3 av dessa

till kritiska inslag. Rapport som har dubbelt s i manga inslag som

morgonekot har också långa inslag om bonder, korna och skörden, och om

politik och kärnkraftsaweckling. Det är dock långa inslag som tar upp

strålningsläget i Sverige som dominerar.

Jämför vi vilka ämnen som ges mest tid i inslagen finner vi att det till

en del är samma ämnen som ägnas många inslag. Kärnkraftverket i

Tjernobyl och strålningsläget i Sverige behandlas sålunda i Rapport och

Morgonekot både 1 korta Inslag och i långa Inslag, vilket tillsammans blir

många. Telegrammen handlar företrädesvis om strålningsläget i Sverige och

utomlands, om frlklassning och om strålning i föda utomlands. Det

förekommer emellertid också ämnen som behandlas sparsamt men i långa

Inslag. Så förhåller det sig med situationen för civilbefolkningen 1 närheten

av Tjernobyl. Den tas upp i långa inslag i Rapport men inte i de korta

Inslagen.

Sammanfattningsvis kan vi dock tala om en duplikatoreffekt: ämnen

som ges stort utrymme i ett nyhetsprogram genom att de tas upp i ett stor.

anta) inslag, de ges också tid och stort utrymme i nyhetsinslagen.



PÅ VILKA PLATSER UTSPELAR SIG TJERNOBYLNYHETERNA?

Tre platser dominerar Tjernobylnyheterna under de första 40 dagarna. Det

ar först och främst "riks-Sverige", Sverige som nation, som förekommer i

4 Inslag av 10. Sedan följer TJernobyl som finns med som plats i 3 inslag

av 10. Och på tredje plats, behandlad i 2 inslag av 10, följer Sovjet. Denna

rangordning är densamma för alla tre programmen.

Men vilka platser som sedan följer varierar . Kiev, Ukraina , Gävle

och uttryck som "de mest drabbade områdena" förekommer dock ofta i

nyhetsrapporteringen i alla programmen

Tabell 6. De geografisko platsernas rangordning efter fBrekeast

Rang

i.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14,15,
16,17
18,19

Hela •oterialet

Sverige
Tjernobyl
Sovjet
Klev. Ukraina
Oövle
nes t tfUUCWHM
osraae

Internationellt

Sydsverige
Norra S w i g *

Stockholm
Finland

Barsebäck
Italien

7-ekot

Sverige
Tjernobyl
Sovjet
Oavle

Ukraina
Italien
Internet ior

Finland
Uppsala
USB
Norra Sv

öststater, Gästrikland
USA, NellanSverlge
Danaark, Polen

16.15-ekot

Sverige
Tjernobyl
Sovjet
Hest dr oer
Oavle
Internat.

Milt
Kiev,Ukroino
Sydsverige

Norra Sverige
Forseork

Ropport

Sverige
Tjernobyl
Sovjet
Kiev, Ukraina
Barsebäck
eest 0> oer
Sydsverige

Gästrikland
Stookhole

Oövle
Norra Sverige
Finland

De svenska platser som förekommer mest är Gävle och Gästrikland,

Stockholm och Uppsala, förutom orterna Forsmark och Barsebäck som hör

ihop med var sin kärnkraftsanlaggning.

Nyheter från Uppsala (6 av 8) och från USA (6 av 12) var vanligast i

morgonekot, medan kvart-i-fem-ekot hade mest om Porsmark (7 av 10).

Nyheter från Stockholm (8 av 17) och från Barsebäck (11 av 14) förekom

oftast i Rapport.

Ovanstående rangordning bygger på värden som anger antalet inslag

där platsen har nämnts. Men en plats kan förekomma många gånger i ett

inslag. Hur många gånger platserna har nämnts har vi inte räknat men vi
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har registrerat hur många gånger oroande eller lugnande utsagor har

förknippats med olika platser. En rangordning baserad på en sådan

registrering överensstämmer till stora delar med den ovanstående (se bilaga)

Vi finner då att 713 utsagor handlar om Sverige, 431 om TJernobyl ,

245 om Sovjet och ytterligare 177 om Kiev och Ukraina. Av platser i Sverige

nftmns utsagor med ankytning till Gävle 148 gånger ( främst i

kvart-i-fem-ekot) och till de mest drabbade områdena 122 gånger. Andra

platser som förekommer är Stockholm (53 ggr), Gästrikland (51 ggr),

Porsmark (51 ggr) och Västernorrland (43 ggr).

Bland andra länder som namns i samband med olika oroande och

lugnande utsagor är Finland vanligast (59 ggr) och sedan följer Österrike (43

ggr), Italien (42 ggr), USA (30 ggr), Västtyskland (27 ggr), Polen (26 ggr) och

allmän internationell anknytning (53 ggr).

Sammanfattning

"Riks-Sverige", Tjernobyl och Sovjet är de platser - i nu nämnd ordning -

där de flesta inslagen utspelar sig. Gävle, Stockholm och Uppsala är de

svenska orter varifrån många nyhetsinslag hr hämtade. Bland andra länder

är det Finland, Österrike och Italien som förekommer oftast.

VILKEN FORM HADE NYHETSINSLAGEN ?

Tjernobylinslagen i radio skiljer sig på flera satt från nyhetsinslagen i tv. I

ekot förekommer många fler telegram och korta inslag medan det i Rapport

Ar vanligare med intervjuer. Vartannat ekoinslag mot vart tredje för

Rapport, består av telegram och korta inslag dvs inslag där endast studio-

reporterns röst hörs. Omvänt är vartannat Rapportinslag mot vart tredje

ekojnsJag, uppbyggt kring en reporter som gör en intervju. Inslag med

korrespondenter är ungefär lika vanliga i både radio och tv och även inslag

där studioreportern lämnar över Ull en reporter i studion.

Tabell 7. Nyhetsinslagens form. Procent av antalet Inslag.

7-efcot 16.45-etot Rapport Tot

Endast studioreporter
Studiorep * reporter
Studior ep • korresppondent
Reporter • Intervju

53!
6X
1SS
27S

SOSes
12S
31S

31S
91
12S
4ftS

42Xas
12S
37S
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Bildmasaigt upptas hälften av TJernobylinslagen av personbilder av

reportrarna själva eller av mer eller mindre välkända personer En

tredjedel av inslagen domineras av filmbilder varav de flesta är inspelade på

plats. Kartor och stillbilder är ungefär lika vanliga. Kartorna användes i

första hand i inslag som tog upp strålningsläget i Sverige och ute i Europa

och teckningarna användes för att beskriva händelserna i reaktorn i

TJernobyl och vid resonemang om strålning (se tabell 7 och •).

Takeli 8. Typ av MMer I fti»»rt. Pr*c*nl »v antalet lnslaf-

stlllMM film film M »lals karta Ucfcmi*

48» 71 91 21 * 71 2»

FÖREKOM DET SPEKULATIONER OCH MOTSTRIDIGHETER I
PROGRAMMEN?

I 117 inslag, ungefär vart tredje, förekom det någon form av spekulation.

Med spekulation avses här att reportern eller någon av de andra aktörerna

uttrycker en gissning eller ett antagande av något slag. I nyhets-

sändningarna från den första veckan spekuleras det t ex en hel del om

huruvida det brinner i någon av de andra reaktorerna i kärnkraftverket i

Tjernobyl

Fler än en spekulation uttalades i 59 inslag, dvs i ungefär vart sjätte

under den undersökta tiden. Som framgår av diagram 0 nedan är spekula-

tionerna vanligast i början, och förekommer i nästan hälften av inslagen. Då

var varken händelseförloppet eller strålningsläget klarlagt. Åven under

kommande veckor uttalas en hel del spekulationer, i ungefär en tredjedel av

inslagen, t ex om befolkningen i och kring TJernobyl. Det spekuleras 1 antalet

skadade och döda.

Motstridiga uppgifter lämnas i sammanlagt 49 inslag i hela

materialet dvs i ungefär vart sjunde inslag. Hela 23 inslag rymmer fler än

en mo*c*.. idighet Den största andelen motstridiga upppgifter (var fjärde

inslag) finner vi under vecka 4 och 6, då de kritiska inslagen och inslagen

om böndernas problem var vanliga.

De flesta motstridigheterna faller inom tre ämnesområden. Vartannat

inslag som handlar om kritik mot myndigheter innehåller motstridigheter

(14 inslag), vart fjärde inslag om bönderna och böndernas problem (11 inslag)

och vart femte inslag »om behandlar strålningsläget (18 inslag) innehåller



motstridigheter. Det kan t ex vara frågan om att man i Österrike

rekommenderar barn och famla att hålla sig inomhus medan SSI i Sverige

säger att strålningen ar helt ofarlig. Det kan också vara SSI som säger att

det finns risk for radioaktivitet i mjölken om korna äter gräs ute samtidigt

som man säger till människor att det ar helt ofarligt att äta vad naturen

ger. Men persilja och nässlor som växt utomhus skall man inte At*. Andra

exempel ar en uppgift från mitten av maj om att väderobservatörer tidigt

slog larm till SSI om förhöjda värden, medan SSI uppges förneka att de fått

dessa uppgifter Ett annat exempel ar oenigheten i slutet av maj mellan

lantbruks- halsan och SSI om bönderna skulle ha skyddsklader eller ej
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Diagram 8. Amtel Inslag m«f Motstridigheter och spekulationer

HUR VAR AMBITIONSNIVÅN I NYHETSPROGRAMMEN ELLER
HUR MYCKET AV BAKGRUNDER OCH FÖRKLARINGAR GAVS?

Nyheterna om och kring katastrofen i Tjernobyl handlade om ett

ämnesområde som både journalister och allmänhet hade små eller begrän-

sade kunskaper om. Kunskaper ar ofta en förutsättning for att kunna ta

ställning till och granska den information som medierna förmedlar. Det ar

därför av särskild vikt för människors förståelse att nyheterna i detta fall

kompletterades med bakgrunder, förklaringar och orsaksbeskrivningar.

Totalt förekom det någon slags förklaring eller bakgrund i 87 inslag ,

dvs i ungefar vart fjärde inslag 25 av dessa inslag Innehöll två, vilket

innebar att totalt 112 förklaringar eller bakgrunder gavs under de 40
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dagarna. Hälften av dessa framfördes i förbigående som en inskjuten bisats,

4 av 10 var något utförligare och upptog några meningar medan ungefar var

tionde bakgrund var mer utförlig och omfattande.

I 13 inslag eller i 3,6 X av hela nyhetsmaterialet d v s i ungefar 4

inslag av 100 förekom det en längre förklaring, en bakgrund eller ett

orsaksresonemang. De handlade om strålning och radioaktiva ämnen (5 st),

historisk bakgrund (2 st), allman bakgrund (2 st), kärnkraftens utbredning

(2 st) och hur kärnkraftverk ar konstruerade (2 st). 7 av dessa förekom i

Rapport. En utförlig förklaring av vissa begrepp som kollektivdos gavs också

(1 st), men bilderna som beledsagade texten i detta fall gjorde det mycket

svårt att lyssna till det som sades. Med undantag för detta inslag var

bildsattningen av de andra bakgrundsbeskrivningarna bra och tydligt

presenterade med kartor och teckningar.

I I Q. FöralioMt ov förklaringar, bafcgrvndar och orsakar I
7-afcot, 16.43-akot och »apport

Bagrappsforklarlng

antal

11
70
28
3

an M

M I
aw
7 If
100

ming 2-4 aanlnj

271
9 If
2W
—

i i
lar utförligt

Of
10S

—

100
too
too
100

112 3 If 38f Iff

Förutom de fåtaliga utförliga bakgrundsbeskrivningarna förekom det 42

inslag med mindre omfattarde förklaringar och bakgrunder som rymdes

Inom ramen av två till fyra meningar. Dessa bakgrunder handlade

förutom om allmanna bakgrunder (11 st) om vilka effekter radioaktivitet

kan ge (7 st), om strålning och radioaktiva ämnen (5st), och om

kärnkraftens utbredning (5 st)

Slutligen förekom det en hel dei inskjutna förklarande tillagg, som

gjordes i förbigående inom ramen for en mening. Dessa inskjutna tillagg

innehöll både korta bakgrunder, begreppsförklaringar och orsaksangivelser

3 av 4 orsaksangivelser gavs på detta satt liksom de flesta

begreppsförklaringarna

Anmärkningsvart nog förekom det under denna period få andra

kompletterande forklarande TV-program även om Magasinet sande några

program med anknytning till Tjernobyl Vi tkr dock inte i detta

sammanhang glömma att morgonekot flera gånger fortsatte efter 7 30 med

debatter och fördjupningar



fesuiUt

Nästa fråga galler vilka ämnen som tas upp i bakgrunderna och

fv-kJaringarna Mer än hälften handlar antingen om strålning och olika

radioaktiva ämnen eller om de eventuella effekter som radioaktiv strålning

kan skapa.

II 10. Jbnon M B balMMllodas I bofcorundar och fork I or I

tot 1 2-4
Mnlng Boningar utf Or I ig

to »training och rodloofctlva
Vilka är offoJitortio?
Hyr «r kornkroftsvork kom
Historisk bokgrund
Kornfcraftans utbredning

bokgrund

33
30

0
0

13
21

10
10
4
4
5
7

0
12
4
-
0
12

0
-
2
1
2
2

112 97 42 13

Tidsmässigt infaller över hälften av förklaringarna och bakgrunderna under

de två första veckorna och de följer därmed fördelningen av antalet

Tjernobylnyheter över tiden. En viss uppgång sker dock under de två sista

veckorna

Sammanfattning.
1 knappt AX av inslagen gavs det en Jangre förklaring eller en bakgrund .

Desto vanligare var det med korta förklaringar som rymdes inom en

mening. Sammantaget förekom någon slags förklaring i ungefar vart fjärde

inslag.
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TEMANIVÅ

VILKA TEMAN FÖREKOM I TJERNOBYLNYHETERNA?

Vad ar det som sägs om TJernobylkatastrofen och dess konsekvenser i

nyhetsprogrammen? Vi har tidigare redovisat vilka ämnen som förekom

men för att få ett svar på vad som sags måste vi gå ett steg längre och

undersöka de övergripande teman som inslagens innehåll kan samman-

fattas med. Det är dessa tematiska strukturer som människor använder

för att förstå ett nyhetsinslag, och de används också som hjälp för minnet

(van Dijk & Kintsch 1983). Det är också dessa teman som människor i stor

utsträckning senare kommer att minnas av Tjernobylnyheterna längre

fram i tiden Vi skall senare gå ännu ett steg djupare in i inslagen och

analysera enskilda utsagor. Men nu håller vi oss på en övergripande

temanivå.

Ett tema består oftast av en händelse och ett objekt, en aktör, en plats

och ibland innehåller den också en slutsats eller en värdering om det

förekommer en tydlig sådan i inslaget. Många gånger består temat också av

två satser t ex "Katastrof i Sovjet, befolkning evakueras", eller "Förhöjd

strålning uppmätt, men inga hälsorisker".

Samma eller liknande tema kan ibland förekomma i flera nyhets-

program samma dag eller så kan ett tema återkomma under flera dagar

och ibland även förandras under tiden. Vi har under analysens gång

sammanfattat alla nyhetsinslag, men det är inte de enskilda temana som vi

är mest intresserade av utan de som återkommer, och särskilt intresserade

är vi av de teman som behandlar den radioaktiva strålningen.

Teman utgör, som vi tidigare sagt, en övergripande sammanfattning av

Innehållet i ett nyhetsinslag. Rubriken och löpsedeln däremot vinklar ofta

innehållet och drar fram något intresseväckande, ofta dramatiskt ur

innehållet, något som ofta appellerar till något redan allmänt välkänt

nyhetsschema hos publiken. Löpsedelsrubrikerna kan därför visa på vilka

återkommande nyhetsteman som legat främst, i alla fall på journa-

listernas nyhelsagenda. 1 de följande uppställningarna har vi därför

markerat med fet stil de teman som förekommit i Rapports löpsedel eller

getts förstaplaceringar i nyhetsprogrammen. Vi behandlar nyhetsinslagen

ämnesvis och börjar med inslagen om kärnkraftverket i Tjernobyl.
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1 1 . Qvorgrlpanoa t«aan I TJar*obvln\dtttorno

Kornkroftv*rk*t i Tlomofatil <64 insloo voroy ffl j ftjpnfM)

t . Karnkraftsolycko i TJarnobfcl, Ukraina, ingan risk för feorlg*
2. Ka tas t ro f , hördsaalta, orsakar Okad radioaktivt tat i Nsrdon. 2000

Sovjot v M j o r oo h j i l p , l ivsfar l igt koto* nBra
3. lögtt undar kontrol I onl igt sovjolisk r«gtrinaik«Hiuniki

T«a h«rdf5Uor «nll«t M t a l l i l b I M , r«*t«m brii

4,5 Branden undtr kontroll, evgar intt Mr strdlning
Osfattningm av olyckan fortfarand» oklar

t. Brandon släckt un stroMningm fortfarand* hög, särarIngarboU
?,8 Situotiorwrt w d r kontroll, arbttot fraMangsrlkt san farligt
9. Explosion fö l j t «v brand lödda t i l l kotastrofan, S M
10. Ost stigar fortfarondo upp rök frön roaktom
11. 3 döda är dt official la siffrorna
32. ffcttalat skadada har s t ig i t t i l l tMO ock 19 dto»
37. 29 oakoa och 200 svart skadad*

Två återkommande teman Kan vi urskilja som rör KarnKraftverKet i

Tjernobyl. Det ena temat handlar om branden som brutit ut och om det ar

frågan om två hardsmaltor eller en. DisKussionen understöds inte med

hjälp av svårtydbara satellitbilder.

Det andra temat handlar om de direKta olycKsoffren som till en början

översKattas men sedan successivt Kompletteras med officiella siffror.

Poo Clvllbtfolkninom i Sovlat (20 Imloo varav 9 t Wsnuort)

2. Katastrof i SovJ*t, bafolkningan ovakuarod
3. Ikjhotsblockad och oklart oo offoktorno

Finländer* i Kiav •vakuarod*
9. SS tiooar Innan ovakuarlng skodda
11. Panik I Kiav, kvinnor och barn f lyr
12. Barn avakuoras frön Klöv. Da första intrycken var lugn.

Kiav ovakMorar aon folk anar inta vidden av olyckan
13. Ullo ovokwaros runt TJomobyl. larn avakwaras frén Klöv
29. Jordbn*. utaslutat I no» tra »il frän TJomobyl
38. Hanoi skor i södra dolan av Vitryssland ovakuorod*

EvaKueringen av civilbefolKningen Kring Tjernobyl och evaKueringen av

barnen i Kiev ar ett återkommande nyhetstema som Kulminerar under

några dagar in i maj då de första journalisterna rapporterade om sina

ögonblicksbilder från olycksområdet.
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OBS lnforaottan«lf lo*t i Sov I

3,4 Runats* lockad, brist på inf orat ion frän Sovjet
t3. relativt fyl l ig information i sovjatisk TV
16,17 Gorbatjov i TU lugnad* och gav dataIjar
33. Hjölpinsaal Ig och ayckat Information c» Tjernobyl

Informationslaget i Sovjet förekommer till en början som ett eget nyhets-

tema, men underordnas sedan andra teman och blir till ett deltema som vi

behandlar i ett senare avsnitt om delteman (se sid 40).

Strfilninoslfloat i Svarlo* (51 Inslao varav 22 I Wnoport)

1. Förhöjd strdlning uppaött, Ingo Mlsoriskar
2. Förhöjd »trfllning uppaött, inga hö I sorl skar

Strfllningan ökor In ta Iångra
3. Förhöjd »trfllning uppaott, Ingo hölsoriskar, aflngo oroliga

Strfllningtn ökor inU
4. Luftan öv«r Svariga b l i r renare aan aSnga oroIiga
9. Rodloaktlvltätan •Inskar, ingen risk för aar
0. Strålningen fortsöttar att alnsfca, inga höIsorlskar, eango oroliga

Höga värdan och oklart oa affaktarno för Jordbrukat
7. 8tr3Iningan sjunkar och korna slöpps ut i sudsverig*
8. Bodioaktivi Utan fortsötttr att sjunka

Fortfaronda högo värdan av radioakt ivi tat uppaötto I Svariga
0. Strålningen fortsöttar att ainsko
10. Radioaktiv l u f t biåsar Åtar Ii» övar Svariga
11. Radioakt i vi Utan I Svariga fortsöttar ott ainsko. Regnväder Mdf f l r

Inga höjningar
12. Radioaktiv! tätan har okat i saeband a*d regnväder

Rodiakaötora trasiga sodan läng tid tillbaka
13. Strå In ingan alnskar och ingan onladning t i l l oro

Ejqjertar falbadöada oluckans oafottning
14. Radioaktiv!Utan fortsöttar ott ainsko
19. Radioaktiv! Utan på markan Minskar
17. Oövla hor da hösto strfilninasvördena I londtt
18. Höga CMluaholtor upoaOtto runt 6ovla, dt oroar inta SSI
19. Ingan hölsoforo aad strilningan. Rapgubbar i Oövla tvaksoaao t i l l övning.
20. StraiskuddsaxpaUr t i 11 Oövla för ott to provar
24. Orosvdg och kvinnor aast oroad*

. Bonoar oroaa*
20. Lugnanda baskad aan hur farl ig är strdlnlngtn?. Böndar orooda.

Experter svarar InU oroliga länsbor.
39. Kgrkan tar upp dan oro lantbrukarna kämer
35. Faran aad lagobsstrainlng pöpakas av hadarsdoktor
38. HSgo hoItar av plutonlua Ar o f a r l i g a a n l l g t

Många inslag handlar om strålningslaget i Sverige och det genomgående

temat under de första dagarna ar att man matt upp förhöjda värden men

att det inte föreligger några halsorisker. Efter de första dagarna och under

de två första veckorna dominerar sedan temat om att radioaktiviteten

minskar och att strålningen sjunker

Under andra veckan börjar det också dyka upp inslag med ett motsatt

tema som handlar om att radioaktiviteten ökar och lite senrre att höga
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vården uppmätts runt Gävle. Inslag om det stråiningsdrabbade Gävle blir

även ett eget tema.

Ett genomgående tema under hela perloden är oroade människor: oroade

bönder, oroade kvinnor och oroade småbarnsföräldrar.

u ctrAlnlm I f&fci i Durin <44 I M I M uvou 7 I

6. Livsaadal frqh tet kon tro 11 tros u n ingat iaportstopp
8. OrAnsokar drobbod och bshAvar skAljos nooo
13. Lagra värdan pt radioaktiv! U t a n framfar a l l t I ajAlkan
10. HOgo holUr radioaktivt tat i grö*
IQ. Kontroll ov livsaadal bahovs i aast drobbada oarooan
23. casiua kon bl I att problaa för jordbrukat nö«lo Ar
30. Parsiljo och gräslök svartlistad» i drabbad» oaroom
33. Radioaktiva prov tat pfl potatis och jordgubbar
37. At «J v i l t . Fär sasta kontrollara*

Kattdjur kan ofl uU sågar 8SI
39. Högo haltar ov CMIUB I /Afjur i Govlatroktan
30. Höoo casluBholtar i ran stoppar sowurslaktan.

Nyhetslnslagen om strålningen 1 olika födoämnen handlar till största delen

om höga halter som uppmätts och strålningskontrollen som måste fortsätta.

Rekommendationer att inte äta vissa saker t ex persilja, gräslök och

viltkött förekommer också men först under den femte och sjätte veckan.

Vi år här inte glömma alla inslag som på ett eller annat sätt tar upp

den stråiningsdrabbade mjölken eller riskerna for att mjölken skall blir

strålningsdrabbad. Detta utgör dock inte något eget tema utan snarare ett

deltema som förekommer i samband med inslag som tar upp böndernas

problem.

to StrAlnlrKislöoat utoatlonds

1. Måoa hal lar av radioaktivt U t uppsatta I tvar laa och Finland
2. I hala var Idan Ar aon orood for nadfall och riskar

Kraftigt höjda varom i tullan, san Inom risk
4. Ökad «tr«lnlng I tet, rakoaaandotlönar oas. Polska barn far jodlosning
9. Flnlöndara i Kiav avakuaros. Livsaadalsrwtriktlomr rutt oa I Eircpo
8. Finland har drabbats värst och gjort ainst.

I Uosttyskland baodros bom och arovida inoahus
9. Uta i firopa ots bafolknlngm aango olika rakoaaandot i onar. Skärpta
åtgärdar

I tetlöndarno vidtas flara skuooffltoardar
Farm år övar for Europa och inga rastrlktlonar banovs
Radioaktiva partiklar har upptöckts Avar Canada och USA

13. Höga hal tar ov rodioaktivitat po flyttfoglor i Finland
14. I Frankrika har aundlghatarna ljugit oa radioaktiv!tätan
19. RodioaktlvtUtan sjunkar I Donacrfc
16. östarrlka upprört Avar brist pfl inforaatlon.

Kritik aot Inforaationm i Finland.
Ingm hAlsofara aad strdlningan, am dm ken ga concar

30. Norga har usal strAlnlngsbaradskop
40. Rvtoganda rodiooktivitat, gravida gas iooahusrakoaandotionar
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I början av perioden förekommer temat att höga strålningsvarden uppmätts

utomlands och att man 1 olika lander runt om i Europa infört olika förbud

och rekommendationer för barn och gravida för att skydda dem mot

strålningen. 1 slutet av perioden förekommer också temat om sjunkande

värden utomlands.

Ett annat genomgående tema ar att myndigheterna i många lander inte

klarat av situationen t ex Finland, Frankrike, Västtyskland, Österike,

Italien, Norge och Östeuropa for att inte tala om Sovjet. Ibland har kritiken

riktat in sig på bristande eller motstridig information, i andra fall har

kritiken bestått i att myndigheterna förtigit eller rent av ljugit om

strålningsläget, som i Frankrike.

Aodlexditlu strfllnlna I ffitfa utnlmfa <2ft IMIHI u m u 4 I

3. Importstopp av strålningsdrabbat Hvnwtel från tet
5. mjölk kosseras i Västtyskland
6. Importförbud från Östeuropa
7. importstopp för gransakar frön tet
8. importstopp upphovs u n varor kontrol läras
9. drick t j far och getajölk

drastiska dtgardmr i Italian, hordo fitgardmr i andra länder
EG föreslår Importstopp frän tet

12. Italian stoppar Import bl a fr Sverige
14. Italian avvisar Importstopp frön tet
15. Förhöjd radioaktivitet i mtjölk I USR
16. EB Infor importstopp. SMrpte r*gl«r I »var i g* fflr

I tal lenimport
27. Italian hor Mvt forbud mot ajölk och grönsaker.
30. Befolkningen varnas för att Sto svamp och v i l t .

Ett genomgående tema under de två första veckorna är de olika Importstopp

som införts i skilda europeiska lander i första hand för grönsaker och för

livsmedel från öst. Ett annat tema ar rekommendationer i olika lander att

inte a ta viss sorts föda t ex mjölk, grönsaker, svamp, vilt.

5. Bönderna uppmanas hälla Inne korna.
Bönderna oro I i ga och myndigheterna har svart »ed inforamtionen

17. Problem fflr bönderna I Gävleborg
23. Höet mast* kastas för ott rodloaUlvl teten skal I försvinna
24. Md t i l l bonder ott slå gros san de vi l l plöja ner
29. Rekommendation ott slfl gräs. Bflnderno oroade
31. Örte skall komposteras söger 881 Fodt-vo Merna skall fl As tu* ganger.

Loget för jordbrukarna värre för värj* dag.
Bönder och kOMumr kritiska eot eund»«hetsr4den.

39. Bönder bör skyddo sig söger lontbruksnölsan, onödigt söger 881
35. Omnighst Milan lontbruVshölsan och 831 em skydde*Iöder
37. Skydd ondast vid fMUrbgte och vid orbete sed rdtsloB
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I slutet av den andra veckan riktas uppmärksamheten mot böndernas

problem om hö som måste kastas, och kor som måste hållas inne för att

mjölken skall gå att dricka. Oroade bönder med problem blir ett

nyhetstema som mot slutet av sexveckorsperioden också Inbegriper en hel

del myndighetskritik.

QpjQ Frlklossnino

6. Frifksfcrivning för att släppa ut korna
7. korna s lopps ut i Sydsverige
8. Släpp ut korna i Sydsverige
15. Södermanland och K O I M T lön friklassods
31. 4 koaauner i Gävleborg och 4 i Västerbotten har friklassats
32. 881 har friklassat tn rod Uo—imr I fyra lon
33. ytterligare nfigra oaraoen frfklossodt
34. Ytterligare oar&tan i norra sverige friklossad*
36. Tre kosauner i Gävleborg friklossade
40. 881 har frik!assat flsra osraoen i Norrland

Nyheter om friklassning förekommer under hela perioden med undantag

för den första veckan. I många fall utgör dessa nyheter inga egna

nyhetsteman utan de finns invävda i andra inslag, men de förekommer

också i telegramform och utgör då ett eget nyhetstema.

feg Kritik eot eundloheter

2. StrJlningslora dröjda «tt dygn
8. Finland hor drabbats vars t och gjort einst
9. Kritik eot fronsko ayndlgheter so* inta bryr sig
10. Beredskapen klarar inte ov olyckor av detta slag
13. experterna felbedörde olyckans cefottning
14. I Frankrike hor ayndigheterna ljugit em radioaktiviteten
19. Det behovs en bottre beredskap fflr katastrofer
16. Kritik eot InfoTMtionen från 881

Kritik sot Inforeotionen I Finland
osterike upprört over bristen pfl Inforeation

17. voderobservatorer fann okad radioaktivitet redan dagen efter olyckan
nätstationerna var ur dr i f t när de rod ioaktiva BOInen ko» in
Svenska kärnkraftverk skulle Inte k I oro en Mrdsafilta

20. Inforaatlonskoos i Uösttyskland
26. Bondekritlk sot 6SI för inforBationsbrist.

Länsstyrelse kritisera 881 for inforeotionsbrlst
Oroliga lonsbor frågar experter M B inte tvärar

27. d i B nitrot I on i Oovle aot Bissledondt inforeation
30. Landshövding krit isk w t bristande inforMtion

Norge har usel strdlnlngsberedskap
33. Lansstyrelserna kritiseras fflr dfillg beredskap
34. var 3:e svensk aisstror och l i ter ej pfl ayndightterno
39. Lontbruksholson och 881 oeniga o» skyddskloder
36. Osnighet eel lan Lantbruksholsan och 881

Den kritik mot myndigheter som framförs i nyhetsinslagen har två teman.
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Det ena temat handlar om brister i beredskapen och finns utspritt under

hela perioden. Det ar en kritik bl a om brist på resurser som också

represententer för SSI for fram. Det andra temat som tas upp från och med

den tredje veckan handlar om bristerna i myndigheternas Information.

Detta tema tas också upp i samband med myndigheternas försummelser i

andra lander.

Tabell 12. Aterkoamaiide nyhetsteaan under dB första 40 dagarna

II

2 rook torn
S ariirar
4
9
O
7

9 fort- I
10 f
11 rok
12
13
14
19
M
17
19
19
20
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24

27
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97

kritik,
•ot

HtOBl

Förhöjda Ingo
ftaaWétmtm öaAI
V9nP9n twVli

•inskar r l
t I

kritik
•et

fri
kl
ning

Ingat
•tt

' Ig
får

liga

kritik Mt
•und Info

Sammanfattning.
VI kan nu ställa samman de återkommande nyhetsteman som vi funnit i

nyhetsrapporteringen om och kring Tjernobyl under de första 40 dagarna. 1

början av perloden nhr nyhetsflödet år stort och brett förekommer flera

teman parallellt, medan de hr färre och mtr utspridda under de sista

veckorna. I början ar det teman som ror Tjernobyl och situationen for

civilbefolkningen wm hr mest aktuella. Under hela perloden återfinns

•trålningslaget i Sverige som ett genomgående tema och frånsett de första
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dagarna återfinns också situationen för bönderna och jordbruket som

återkommande tema. En närmare redovisning av de 12 återkommande

nyhetsteman som vi funnit redovisas i tabell 12 .

VILKA DELTEMAN FÖREKOM OCH HUR FÖRDELAR DE SIG ÖVER
TID?

Till skillnad från de övergripande nyhetsteman som vi tidigare behandlat

förekommer det också mindre teman som endast utgör en del av ett större

inslag. De kan röra en enskild aspekt eller ett särskilt förhållande som tidigare

utgjort ett övergripande nyhetstema. Vid en närmare analys kan man hitta

flera sådana delteman som ofta ar allmänt accepterade och så välkända att

det räcker med några ord för att deltemat skall aktualiseras.

1 vår analys riktade vi in oss på tre delteman som vi i vår första

genomgång av materialet bedömde som intressanta men alltför begränsade till

sin omfattning för att kunna tackas in av de övergripande temana.

Det första deltemat rörde bristerna eller avsaknaden av information från

sovjetisk sida om katastrofen och händelse- utvecklingen 1 TJernobyl. Som

framgår av diagram 9 ar detta ett mycket vanligt deltema i nyhets-

rapporteringen i synnerhet under den första veckan då det förekommer i 37

nyhetsinslag. Ser vi över hela sexveckorsperioden finner vi att deltemat om

den bristande sovjetiska informationen tas upp i 101 inslag d v s 1 ungefar

vartannat inslag som behandlar ett sovjetiskt ämne.

Det andra återkommande deltemat galler sådana jämförelser dar det

framkommer att de sovjetiska kärnkraftverken ar mycket sämre och av en

helt annan konstruktion än de svenska kärnkraftverken. Det deltemat tas upp

i 6 inslag , i huvudsak under första veckan och i ekosandningarna.

Pramförd kritik mot att de svenska myndigheternas Information var

bristfällig, missledande eller motstridig utgjorde det tredje deltemat. Det

dyker upp i slutet av den andra veckan och åter- kommer sedan under de

efterföljande veckorna.

Några dagar återfinns deltemat i alla nyhetsprogrammen, vilket motsvaras

av topparna 1 diagram 10 . Den 13 maj galler det kritik mot Informationen

från SSI av en landshövding och från kärnkraftsmotståndare 1 ett annat

inslag. Brister i tullskyddet och importkontrollen tas också upp samma dag.
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antal 3 5 .
inslag ] \ KRITIK MOT WSTAHOE SOVJETISK INFORMATION

3 0 -

KWTIK MOT DRISTANDE SVENSK INFORMATION

veckat vecka 2
1 1

vecko3 vecka 4
1 1

vecka 5 vecka 6

Dlagro* 9. Ibital ngh*tsirtsl*g par väcka
sovjatlsfc Infora*11 on rasp brisland*

daltaMt a* hr I stand*
•yndlghaUinfarMtlan.

antal 10-i & K r « * mot bristande savjetisk infermatim
inslag
perdag

8 -

kr i t * m«t kristaikde svensk infw-mation

akyddsklider

35 40 (tog

Dl 10. Untal ntftatslnslag par a*g
" InforMtlon

• • kristand*
aytdifhcUlnfaraation.

Går vi sedan till den 23 maj förekommer den dagen kritik mot SSl:s

information från bönder, från en lAnsstyrelse och från orolig allmänhet som

ej får svar på sina frågor.

Den 28 maj har SS1 kommit med nya rekommendationer till bönderna och
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dessa liksom kommuner år kritiska mot råden och informationen från SSI. !

samband med oenigheten mellan SSI och Lantbrukshalsan om böndernas

skyddsklader den 2 maj framkommer kritik mot informationen i tre inslag.

Sammanfattning.
Kritik av den bristfälliga sovjetiska informationen ar ett mycket vanligt

deltema i Tjernobylnyheterna, särskilt under den första veckan. Senare under

perioden dyker ett annat deltema upp som också handlar om bristande

information, men det handlar nu om de svenska myndigheterna.

HUR VAR INSLAGEN TEMATISKT UPPBYGGDA ?

Ett nyhetsinslag kan tematiskt vara uppbyggt på flera olika satt. Det kan ha

ett genomgående tema som löper genom hela inslaget, eller det kan börja med

ett tema och avslutas med ett annat. Det genomgående temat kan t ex handla

om höga strålningsvarden som matts upp i Sverige eller om att

strålningsvärden som matts upp ar helt ofarliga. Ett sådant tema löper med

vissa avbrott genom hela inslaget från studioreporterns ingress till

avslutningen.

Men ibland kan två teman ges varsin del 1 inslaget den ena i början och

den andra i slutet. Nyhetsmassigt kan det passa bast med att öppna med

något mer spektakulärt t ex om de förhöjda strålningsvardena som matts upp

i Sverige för att sedan avsluta inslaget med lugnande utsagor från berörda

myndigheter.

I vår analys av Tjernobylnyheterna har vi funnit att 4 inslag av 10 bestod

av telegram eller korta programledarstick, ytterligare 5 av 10 var inslag som

mer eller minåre tydligt var uppbyggda kring ett tema, och 1 Inslag av 10

inleddes med ett tema och balanserades i slutet med myndighetsuttalanden.

Majoriteten av telegrammen sändes i ekoredaktionens sändning kl 16.45

och behandlade strålningslaget i Sverige, strålning 1 föda, Tjernobyl (direkta

otycksoffer) och friklassning. Huvuddelen av de Ungre tematiskt uppbyggda

inslagen förekom i Rapport och behandlade Tjernobyl (själva reaktorn),

strålning/ strålningslaget i Sverige och karnkraftsawecklingspolltlk.
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Total I 13. TJorwohylinyfrotorw— toMtlsfco

Ttlogro» Ett t«M Ryndlhots- llyndltfMts- fcrlgt

1 42 95 If 4 t
2 40 40 10 1 2
3 22 29 ? 4 1
4 11 t 2 2 0
9 10 10 3 2 0
0 12 0 1 4 0

Total t MO 190 34 1? 3

Totolt I 411 441 lOf 9t I

II 431 M l lOt 71 OS

De myndighetsbalanserade inslagen handlade om strålning, om strålningslaget

i Sverige och om strålning i föda. De flesta av dessa inslag sändes i Rapport,

så handlade t ex 13 inslag om strålningslaget i Sverige och 10 av dem var

Rapportinslag. Efter en dramatisk inledning om de uppmätta

strålningsvardena intervjuades senare avslutningsvis Gunnar Bengtsson med

lugnande kommentarer. 1 Rapport var det nästan 4 av 10 inslag om

strålningslaget i Sverige som var uppbyggda på detta satt.

Sammanfattning.

Pyra Inslag av tio utgjordes av telegram eller korta programledarstick.

Ytterligare fem av tio var uppbyggda kring ett huvudtema. Vart tionde inslag

inledd*» med ett vanligen oroande tema och avslutade» med ett motsatt, med

lugnande myndighetskommentar. I Rapport var 4 av 10 inslag om

strålningslaget uppbyggt på detta satt.



UTSAGEMVÅ

I VILKEN MÅN FÖREKOM DET OROANDE OCH LUGNANDE
UTSAGOR I TJERNOBYLNYHETERNA?

I nyheterna om katastrofen i Tjernobyl och i nyheterna om katastrofens

konsekvenser för Sverige och andra lander förekom det många uttalanden

eller utsagor om händelser som skett, om dagens tillstånd och om

framtiden. Det gavs faktauppgifter. Det gavs värderingar och tolkningar.

Myndigheter uttalade sig, presskonferenser ägde rum, människor

intervjuades och hela tiden strömmade de senaste nyheterna in via

nyhetsbyråer och satelliter.

På vilket satt kunde dessa Tjernobylnyheter tjäna som en

utgångspunkt för människors möjligheter att kunna bilda sig en

uppfattning om situationen i Tjernobyl, i Sverige och ute i världen?

Tidigare har vi analyserat TJernobylnyheterna på utbudsnivå och

temanivå. Ytterligare en annan aspekt av nyhetsrapporteringen kan vi visa

på genom att analysera fram de utsagor som kan tankas oroa och de

utsagor som kan tankas lugna människor 1 nyhetspubliken. Hur mycket

talas det t ex om katastrof och hardsmalta, om radioaktivitet som sprids

över Europa, om strålningsdrabbade livsmedel, om uppmätta förhöjda

strålningsvarden 100-tals gånger det normala, om cancer, om barn och

gravida som skall hålla sig Inomhus? Och hur mycket talas det t ex om det

framgångsrika släckningsarbetet, de väldigt låga nästan försumbara

strålningsnivåerna, om ofarligheten och de försvin- nande få

cancerskadorna, om den såkra svenska kärnkraften?

• ^s A & • & • jaâ afê p^p âaab a^pPia ^^^^^^^^^^M^^^A n B akä^paflhai1 a* ^T a'a^a^a^a^pW^flahafaaabftaaa^a^ak aapäälaka^
w ^^P' • ^^V^^P V ^ ^ W P̂̂ PJ ^P^aP^^P^P^^P' ^P^Vi^^V P^a^^B^P^^P^^PP^a^a* ^PJ^P^a^a^P^P^P^ Py V ^^^*^ PJP^^P^P^ ̂ M P/W ^m P^P^V V^P^v P^^P^ ^P^^^P^P^P^V

ftrsU 40 tfafarea.

mtal antal fr antal antal
I

T«t 2773 ftW

716 22 990 tM 771
§73 24 734

Totalt förekom det under de 40 första dagarna 2773 utsagor som vi kunde

klassificera som antingen poUntle.lt oroande eller lugnande. Det motsvarar 1

genomsnitt ungefår 70 utsagor om dagen om vi räknar ihop morgonekot,
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kvart-Wem-ekot och Rapport. Det var framfor allt under den första veckan

med dess omfattande nyhetsutbud om Tjernobyl som utsagorna var många (se

diagram II).

30/4

3/6

14 21 28

Diagram I I . Antalet utsagor av
ftylwtarM mder da 40 första

altar laman* karaktär I TJarnabyl-

.Rappart
16.45-Ekot

7-Ekat

tfa sax flrsta vackarna

T I I I I I

vecka. 1 vecka? vecka3 vecke4 vecka5 vecka6

12. total / I

Av nyhetsprogrammen är det Rapport som Innehåller de flesta

oroande/lugnande utsagorna under den första veckan, medan det under de

•tota /yra veckorna år kvart-l-fem-ekot med sina telegram som innehåller

flest utsagor vilket framgår av figur 12.

Bland de 2773 utsagorna fann vi 790 utsagor eller 2tS som vi
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klassificerade som lugnande och 721 som på något satt var oroande. 1

absoluta tal minskar de lugnande utsagorna under de första tre veckorna i

takt med att antalet TJernobylnyheter minskar, men även procentuellt

minskar andelen lugnande utsagor något, från 30X under de tre första

veckorna till drygt 20X under de tre sista veckorna.( se diagram 13 och

bilaga).

Antalet oroande rasp lugnande utsagor under 6 vector

t
i

veckat 2

Diagram 13 . Antalet utsagor per vecka uppdelad* på oroande och lugnande utsagor
för de tro nytietsprograjt»er MUseamantegna

01 14. IMalon I
I Happort

av dot totalo antalet oro/lugna
okot for var och an av aa

Åven har år det Rapport som genomgående för alla veckorna har störst andel

lugnande utsagor. Totalt sett over hela perioden ar 36X av utsagorna lugnande

i Rapport. Motsvarande siffra i r 23X för mogonekot och 25* lugnande för

kvart-i-fem-ekot. Följdaktligen år 5 av 4 utsagor 1 ekonyheterna oroande

medan 2 av J år oroande 1 Rapport.
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Sammanfattning.
Antalet utsagor följer i stort sett samma fördelning över tid som antalet

nyhetsinslag, med många utsagor 1 början, särskilt under den tredje dagen, en

nedgång under och efter pingst och sedan ökar antalet igen under de sista

veckorna. De flesta utsagorna återfinns under första veckan i Rapport och

under de sista fyra veckorna i kvart-i-fem-ekot. Majoriteten (72X) av

utsagorna ar till sin karaktär oroande och flest oroande utsagor innehåller

ekonyheterna med 761 av sina utsagor som oroande, medan Rapport

genomgående innehåller flest lugnande utsagor.

V1LIA ÄMNESOMRÅDEN BERÖRDES AV DE OROANDE OCH
LUGNANDE UTSAGORNA ?

Bland de tolv ämnesområden som vi delat upp de oroande och lugnande

utsagorna på ar det två ämnesområden som förekommer oftare ån de andra.

Omkring 450 utsagor agnas vardera ämnet under de 40 första dagarna (se

diagram 15).

Utsagorna fördelade pS ämnesområden

kärnkraft i Sovjet och Sverige
16.163

situationen i övrigt
5.05X

17.17X

rekommendationer

uttryck för oro och lugn
16.16S

Tjernobyl o Ukraina
14.14»

10,10*

strålning och strllmngsdrabbat

10.10X

uppmfttta strålningsvérden

11 .11*
bedömning av strålningens effekter

Det år för det första utsagor om rekommendationer och åtg&rder som

myndigheter och vanliga människor har gjort eller bör göra eller Inte bör

göra. Har ingår utsagor om något man inte skall dricka eller ata, om

Importstopp och evakuering, om korna som skall hållas inne. Har ingår också

utsagor om att man kan leva som vanligt, att man inte skall ata Jodtabletter

och om friklassning.

För det andra förekommer det också många utsagor som utgörs av



50 Resultat

direkta uttalanden av oroade eller bedrövade människor, av experter eller

Journalister som förmedlar oro eller dar oroliga människor omtalas. Dar ingår

också direkta uttalanden av lugna människor, av experter som uttrycker lugn

eller utsagor om att laget ar lugnt.

Drygt 250 utsagor agnas åt själva olyckan i TJernobyl, åt radioaktiva

ämnen och olika direkta strålningsskador på natur och växtlighet, och åt

uppmätta strålningsvärden om de så uppges vara förhöjda 100 gånger eller

hundra tusen gånger mot normalt eller endast en mycket liten förhöjning eller

en minskning jämfört med tidigare. Övriga ämnen förekommer i mellan 125

och 175 utsagor vardera (se digram 16 ) .

I en del av dessa Ämnesområden dominerar nästan helt de oroande

utsagorna, för några andra ämnesområden ar de oroande utsagornas dominans

något mindre stark. Inom ett Ämnesområde förekommer det ungefår lika

inånga oroande som lugnande utsagor och endast inom ett område ar de

lugnande utsagorna fler ån de utsagor som kan tankas oroa. (se diagram 17).

Ktmkriflifr«ntiden(12)
Kärnkraft iSverige(ii)

Kärnkraft i SovjeUtO)

Situation i övngt(9)

Rekomendationerfö)

Uttryck för oro ellugn(7)

Effekter på Mngre slkt(6)

Bedömt av strilnfngslåge(5)

ifepmtUa strain v*>den(4)

Andre dtrektask»dor(3)

Direkt» olycfcsorrertt)

KlmkraflviTjernobyKI)

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Mtfrant 16. AaUl t t • r * / 1 « f M uisfr téré9\aé$ M 12
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Situation i övrigt

Uttryck for oro el lugn

Direkta olycksoffer

Rekomendationer

Andra direkta skador

Kärnkraft i Sovjet

Uppmätta strain värden

Kärnkraftverket i Tjernobyl

Kärnkraft i Sverige

Effekter på längre sikt

Bedömning av slrålningslage

Kärnkraft i framtiden

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 R

Olafram 17. AMtlea

Ämnesområden d*r lugnande utsagor dominerar.

Låt oss börja med det enda område som har en över rvikt för lugnande

utsagor. Det år utsagor som handlar om kärnkraften i allmänhet och i

framtiden. Som oroande har vi h&r räknat utsagor om att kärnkraften inte ar

saker, att den år livsfarlig, att det finns stora kärnkraftverk i vår närhet,

att utbyggnaden fortsätter. Däremot har vi bedömt sådana utsagor som

lugnande som talar om att det inte finns något sakrare an kärnkraft, att det

internationella samarbetet och säkerhetssystemen byggs ut. Hit har vi också

räknat utsagor om att det finns en stark opinion mot kärnkraft, att

kärnkraftverk läggs i malpåse, rivs eller avvecklas.

Ämnesområden med lika många oroande som lugnande utsagor.

Utsagor som mer direkt galler de svenska karnkraftverkan har en övervikt

för oroande utsagor (2/3) t ex att Barseback ligger nära stora

befolkningscentra, att beredskapen ar dålig, att Informationen ar dålig och att

kunskaperna brister. Det förekommer också en del lugnande utsagor om den

goda beredskapen, om att de svenska verken ar inkapslade, att det som hände

1 Sovjet inte kan hända 1 Sverige, att det svenska säkerhetstänkandet ar

riktat mot maximal säkerhet. Slår vi nu samman dessa två imnen till ett

•töre ämnesområde som inrymmer alla utsagor om de svenska

kärnkraftverken och om kärnkraftens framtid finner vi att under de första

40 dagarna efter katastrofen i kärnkraftverket 1 Tjernobyl är de lugnande

utsagorna om kärnkraftens framtid och de svenska kärnkraftverken Jika
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manga som de oroande.

Ett annat område som inrymmer lika många lugnande som oroande

utsagor omfattar bedömningar av strålningslaget. Oroande utsagor ar t ex att

de mest drabbade områdena 1 Sverige fått lika stort radioaktivt nedfall som i

Klev, att det kan komma mer med vinden, att radioaktiviteten kommer att

finnas kvar mycket länge. Utsagor om att strålningen avtar och försvinner

har vi bedömt som lugnande, liksom utsagor om att strålningen liknar

naturlig strålning att reglerna år stränga och skyddet maximalt.

Åven bland utsagorna om effekterna på längre sikt förekommer det

ungefar lika många oroande som lugnande utsagor. Det förekommer således

ungefär lika många utsagor om bl a att de långsiktiga effekterna ar svåra att

bedöma, att det kan finnas risk för cancer och ärflighetsskador, som utsagor

om att eventuella cnacerskador är försvinnande få, att det är helt ofarligt, att

den förhöjda strålningen motsvarar en röntgenundersöknlrg.

Ämnesområden dar oroande utsagor dominerar.

Inom alla de övriga ämnesområdena som vi inte tidigare behandlat är de

oroande utsagorna betydligt fler än de lugnande. Det är ganska naturligt för

sådana utsagor som rör själva katastofen i kärnkraftverket , de direkta

olycksoffren efter Tjernobyl , eller utsagor om strålningsdrabbade livsmedel

eller farliga radioaktiva ämnen med långa halveringstider .

Åven utsagorna om myndigheternas rekommendationer och åtgärder

domineras av oroande utsagor om vad man inte skall äta, dricka och göra,

importstopp, kor som skall hållas inne, människor som evakueras m.m. De

lugnande utsagorna som är över 100 till antaget men bara 1/3 av antalet

utsagor inom området, består till största delen av friklassningar och

friskskrivningar.

Utsagorna om de uppmätta strålningsvärdena är också tiii 5/4 oroande

till sin karaktär. Bakom döljer sig 123 utsagor om förhöjda värden, om

strålningsvården som är betydligt högre an normalt. Men det är två andra

områden som nästan helt upptas av oroande utsagor. Det är de direkta eller

indirekta utsagorna från eller om oroliga eller lugna människor och en övrig

kategori som omfattar utsagor C.TI situationen som inte gått att Inordna under

de andra ämnesområdena t ex utsagor om att myndigheterna har handlat

bristfälligt.

Utsagor om oroade, bedrovade, ledsna eller panikslagna människor

förekommer i 115 fall. över hälften av dem förekommer 1 Rapport. Till dessa

kan sedan läggas 96 utsagor om människor som oroas for den oklara och brist-

fälliga Informationen. Utsagorna av och om lugna människor Ar däremot få.
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Utsagor om bristande Inf or mation.
Slår vi samman alla de utsagor som ror myndigheternas bristfälliga

information eller handlande finner vi over 200 sådana utsagor. De Ar något

ojämnt fördelade mellan nyhetsprogrammen och förekommer dubbelt så ofta i

ekonyheterna som i Rapport. Däremot finns det i Rapport minst lika många

utsagor om informationsbrister i Sovjet som 1 ekonyheterna.

Totalt 19. Utsagor on bristfällig nyndlghatslnfaroatlan

tät 7-okot 16.45-*©t Rapport

utsagor o» bristfällig 204 75 M 49
•yndighoUlnforMtiofi
brlstfAlllg InfoTMtlon 75 19 26 31
I Sovjot

En närmare analys av sex ämnesområden och hur de oroande och lugnande

utsagorna fördelar sig inom dessa ämnen över tiden görs i nästa avsnitt.

Sammanfattning.
Utsagor om eller av oroade människor och utsagor om rekommendationer

och åtgärder är det två ämnesområden som förekommer oftast. De

utsagorna är till mer än 75% oroande. Utsagor om själva olyckan, om

strålningsdrabbad natur och växtlighet och om uppmätta strålningsvärden

Ar de ämnesområden som är näst vanligast. Åven de Ar till mer än 75% av

oroande karaktär.

De enda ämnesområden som bar en svag dominans av lugnande

utsagor eller lika många lugnande som oroande utsagor handlar om

kärnkraftens framtid och om de svenska kärnkraftverken. Åven utsagor

som ror bedömningar av strålningsläget och om effekterna på lång sikt

består av lika stor del lugnande som oroande utsagor.

HUR FÖRDELAR SIG DE OROANDE OCH LUGNADE UTSAGORNA
ÖVER DE SEX FÖRSTA VECKORNA?

VI har speclalstuderat de utsagor som berör sex olika ämnesområden som

Ar centrala för en bedömning av strålningssituationen i Sverige. Borträknat

Ar de utsagor som handlar om själva kärnkraftverket i Tjernobyl och

kärnkraften I Sverige och I andra länder.

Under de sex veckorna upptar de lugnande utsagorna inom de sex
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områdena mellan 15 och 20* av det totala utrymmet med undantag for

vecka 4 di de lugnande utsagorna ligger på 10*. Bakom dessa siffror kan vi

dock se två motsatta tendenser. Antalet lugnande utsagor om

strålningsvärden och strålningslaget minskar medan andelen lugnande

utsagor som gäller myndigheternas rekommendationer ökar genom de

många friklassningar som det rapporteras om i nyhetsprogrammen under

de sista veckorna.

Andelen oroande utsagor av det totala antalet utsagor ar däremot

större under de tre sista veckorna (62X) Jämfört med under de tre första

(42X). Bakom denna förändring ligger det stora antalet oroande utsagor som

förmedlades under de tre sista veckorna av oroade människor, oroliga

Journalister, osäkra experter och bekymrade bönder. Under den sista

veckan förekom också varningar för strålningsdrabbad föda t ex i mjölk,

grönsaker, svamp och vilt. I Sverige har man upptäckt höga cesiumhalter i

ren och rådjur. Man talar om plutonium. Vissa födoämnen som Jordgubbar

och potatis måste kontrolleras. Detta medför att andelen utsagor om

direkta strålningsskador och höga strålningsvärden också ökar under de

sista veckorna. En mtr detaljerad beskrivning av de enskilda ämnes-

områdena finns i diagram It .

Bland oro-utsagorna utgör de som ger uttryck för människors oro den

största andelen med undantag för den första veckan när oroande utsagor

om höga strålningsvärden dominerar. Andelen direkta uttryck för oro är

som mest 1 vecka 4 när Inslagen handlar om bönderna, korna och skörden

Vid den här tiden i slutet av undersökningsperioden ges inga lugnande

utsagor om strålningsvärdena.

Många utsagor berör också rekommendationer och handlingar och där

fördelar sig de oroande utsagorna ganska Jämnt över de sex veckorna. 1

början dominerar restriktioner att inte resa till områden 1 närheten av

olycksplatsen, att Inte äta viss föda, att inte dricka regnvatten. Åven

restriktioner inom Jordbruket att inte släppa ut korna kommer tidigt.

Utsagor om Jodtabletter ges också den första tiden. Därefter kommer en

större andel utsagor om Importstopp. Andelen lugnande utsagor ökar något

under vecka 6 p g a att område efter område friklassas vid den tiden.

Andelen utsagor om strålningens långsiktiga effekter är större 1 slutet

av perloden. Under vecka 5 presenteras den högsta andelen oroande

utsagor om långsiktiga effekter bl a om cancerskador. De flesta utsagorna

rår effekterna 1 allmänhet, att de är svåra att veta något om men att det
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i STRALNIN6SVÅRDEN.
•v Ma la aataltt

veck» vecka vecka vecka vtcka vicka
1 2 3 4 5 6

STRÅLNINGSBEDOIMM».
PrecMt av lalala aatalet

vecka vecka vecka vecka vtcka vecka
1 2 3 4 5 6

Utseeer M» LAN6SIKTI6A
EFFEKTERPreceat av tatala

antalet vtsaaer.

vtcka vtcka vtcka vecka vecka vecka
1 2 3 4 5 6

Utsaaer o» REKOMMENDATIONER
Preceat av tetala aatalet •tsaaer.

vecka vecka vecka vecka vecka vecka
1 2 3 4 5 6

Utsafer eat DIREKTA SKADOR.
Praceat av tetala aatalet

vtcka vecka vecka vecka vecka vecka
1 2 3 4 5 6

DIREKTA UTTRYCK far are eller
Praceal av tatala aatalet

vecka vecka vecka vecka vtcka vecka
1 2 3 4 5 6

Diagram 16. Ande) araamto ( • oroande ) ach lugnande ( O iugnande)tttsagor av
totala anlalet utsagor Inom sax iameaeairiden.

finns en viss risk. Andra utsagor ror effekterna på Jordbruksmark och

fiskevatten. Åven långsiktiga effekter för bår- och svampplockning, fiske

och Algjakt talas det om i slutet av de 40 dagarna I samband med det kan

vi se att »ven utsagor om direkta skador okar sin andel av utsagorna

under den sista veckan.

VILIA VAR AKTÖRERNA, VEM VAR DET SOM UTTALADE SIG?

Vår och en av de oroande eller lugnande utsagorna som vi funnit i

TJernobylnyheterna har kopplats Ull en aktör. Det kan vara frågan om en

person som intervjuats, men det kan också vara frågan om utsagor som

tillskriv» en person eller en myndighet och då har dessa personer eller

myndigheter förts upp som aktörer 1 en hel del fall förekommer det också



utsagor utan angiven kalla d v s utsagor som inte tillskrivs någon aktör

och dar det inte /ramgir av sammanhanget vem som står bakom utsagan.

Sådana utsagor utan angiven kalla har förts Ull reportrarna.

Förutom angivelserna av aktorna bakom utsagorna har vi också

registrerat om utsagan har gjorts i direkt tal d v s om personen eller

myndigheten i fråga själv har fått framföra sina åsikter i radio eller TV

eller om man i nyhetsprogrammet istället refererat Ull personen eller

myndigheten.

Av alla de oroande eller lugnande utsagorna som ttrékom under de 40

dagarna fors omkring en tredjedel fram av reportrana själva utan någon

angiven kalla. Svenska myndigheter är aktörer bakom var fjärde utsaga

och andra regeringar och myndigheter i andra länder återfinns bakom en

tiondel av utsagorna. Sedan följer utsagor som härstammar från andra

experter (6%) och från allmänhet och enskilda personer (5X). En Uo-i-topp

lista för de vanligaste aktörerna får i diagram 19 följande utseende:

De vanligaste aktörerna bakom utsagorna

övriga

bönder

allmänhet

reg utomlands

hilsomynd
utomlands

ovr exp SKI I
Itamedelsv

Nyhetsrep

Förutom reportrarna i nyhetsprogrammen Ar det således främst de

svenska myndigheterna som utgör utsagornas aktörer, men även

myndigheter utomlands utgör källan till många utsagor av oroande eller

lugnande karaktär.

Det direkta talet är av naturliga skäl till stor del förbehållet reportrarna,

men även en stor del av myndigheternas utsagor framförs 1 direkt tal.

Nästan hälften av 8SI:s utsagor framförs 1 direkt tal via intervjuer eller

presskonferenser och nästan allt vad Gunnar Bengtsson sagt i r i form av

direkt tal, vilket Ar mycket ovanligt. Nästan hälften av de utsagor andra

experter står for ges också i direkt tal via intervjuer.
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Tabell 16 . Andel utsagor i direkt respektive indirekt tal fördelat
på program och de vanligaste aktörerna.

antal andel andel av direkt indirekt
av tot direkt tal tal tal

1. Nyhets reportrar 944
2. Strålskyddsinstitutet 415

Därav Gunnar Bengtsson 121
3.Andra experter 168
4 Enskilda personer 148
5.Hälsovårdsmyndigheter 139

i andra länder
6. regeringar i andra 125
länder

7. Bönder 129
8. Livsmedelsverket 74
9. Sv kärnkraftsinsp 66

34%
15%
4%
6%
5%
5%

5%

5%
3%
2%

59%
11%
7%
5%
3%
1%

1%

5%
1%
3%

100%
43%
93%
45%
29%
9%

10%

61%
28%
71%

57%
7%
55%
71%
81%

90%

39%
72%
29%

Bönder och lantbrukare ar den grupp som har störst andel direkt tal

efter Gunnar Bengtsson, vilket beror på att de fått göra sina uttalanden 1

något av reportagen om böndernas problem. Det ar sällsynt att de refereras

Ull på annat satt. Däremot förekommer referat av vad allmänheten tycker

och tanker betydligt oftare an vad de själva får föra fram i direkt tal.

Tabell 17. Andelen utsagor i direkt respektive indirekt tal
i de olika nyhetsprogrammen

Totalt 7-ekot 16.45-ekot Rapport

(2773) (716) (973) (1084)

Utsagor i direkt tal 58% 54% 52% 65%
Utsagor i indirekt tal 41% 4 6% 48% 35%

Av nyhetsprogrammen ar det Rapport som har störst andel av

utsagor som fors fram i direkt tal, och det ar också i Rapport som Gunnar

Bengtsson från SSI gör sina flesta framträdanden. Se också Ub«ll 17.

Kvart-i-fem-ekot har å andra sidan många Indirekta utsagor i sina nyhets-

program , vilket hör Ihop med dess kortare programtid och dess större antal

telegram. Det år särskilt tydligt för alla de utsagor dar SSI anges vara

aktören.

Nästa fråga galler vilken typ av utsagor det ar som framförs av de

olika aktörerna: ar det oroande eller lugnande utsagor? Och vilken typ av

utsagor ar det som Irtmtör* l direkt respektive l Indirekt tal?
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HUR MYCKET AV OROANDE RESP LUGNANDE UTSAGOR HÖR
IHOP MED DE VANLIGASTE SVENSKA AKTÖRERNA?

Antal oroande resp lugnande utsagor av ntgra vanliga aktörer

•>

"B

experter allmänhet Bonder

Diagram 20. Antalet oroande resa looaaade «tsafor nr ses sveaska akUrer

De vanligaste aktörerna ar som vi tidigare sett, förutom reportrarna, de

svenska strålningsmyndigheterna, allmänheten, bönder och olika slags

experter.

Lugnande utsagor öwervager endast hos några få aktörer t.ex. hos

energiminister Birgitta Dahl (B.D.) som framträdde under de första dagarna

med lugnande uttalanden om den svenska beredskapen, (se diagram 20).

Även Gunnar Bengtsson (G.B.) från SSI tilldelades rollen som lugnare av

allmänheten, men även hos honom överväger de oroande utsagorna något.

Det beror på att han, företrädesvis i Rapport, redogjort för uppmätta

förhöjda strålningsvarden . Han har också fått kommentera situationen i

TJernobyl. Dessa redogörelser av laget utmärker i ånnu högre grad SSl:s

utsagor och de utsagor dår hanvisningar görs till SSI, vilket får till följd att

oroande utsagor överväger.

Denna dominans av oroande utsagor år totalt I de utsagor dår bönder

och lantbrukare uttalar sig eller namns, vilket hör samman med det

nyhetstema som handlade om böndernas problem med åkrarna och att hålla
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korna inomhus, t ex att fodret höll på att ta slut.

Allmänheten förekom oftast omnämnd eller intervjuad i form av oroade

människor. Oroande utsagor hör också ihop med intervjuer eller hänvis-

ningar till andra experter an myndighetsexperter.

SPECIALANALYS AV UTSAGOR OM DET RADIOAKTIVA
NEDFALLETS LÅNGSIKTIGA EFFEKTER.

Det radioaktiva nedfallets effekter på lång sikt behandlades i 130 uttalanden

under de första 40 dagarna. Av dem stod SS1 för 1/4 och jornalister för en

1/4. Olika slags experter och journalisterna själva stod för de flesta mer

oroande uttalandena, t ex ökad risk för cancerskador och fosterskador, som

radioaktiv strålning kan medföra, och att bar- och jordbruksmarker kan bli

obrukbara for lång tid framåt. SS1 stod för hälften av de lugnande

uttalandena om att strålningen ar ofarlig, att den motsvarar en

röntgenundersökning etc.

Specialstuderar vi de bildlika jämförelser som gjorts för att belysa

proportionerna i radioaktivitetens risker /inner vi 7 sådana uttalanden 1

vårt material. De har alla förekommit i Rapport.

Doserna motsvarar en vanlig, en extra röntgenundersökning (SSI, Gunnar
Bengtsson, Journalist)
Nedfallet motsvarar normal utomhusvistelse ett år (Journalist)
Motsvarar en flyttning från trä till stenhus (Journalist)
Motsvarar ett paket cigaretter (Gunnar Bengtsson)
Motsvarar att bo en vecka i radonhus (Gunnar Bengtsson)

Tabell 18 . Utsagor on radioaktivitetens långsiktiga affekter

reporter

Hög strålning ger akuta skador 4
•kadar tarmar, benmärg, håravfall
ger cancerskador, ökar cancerrisken 4
fosterskador, arftlighetsskador
risX för långsiktiga effekter 9
jordbruk, fiske, b&rplockn drabbas 6

strålningen mot*v en röntgenunders 3
helt ofarligt, långt under risknivån 9
försvinnande få cancerskador 1

totala antalet

oroande: negativa effekter på
längre sikt

lugnande: ofarligt

36

33%

22%

expert

11

7
2

2

22

20%

3%

SSI

3
1
2
3
2
2

3
23
2

41

19%

49%

övriga

2

2
4
6

16

31

28%

26%
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SPECIALANALYS AV STRÅLSIYDDSINSTITUTETS UTSAGOR

Efter nyhetsreportrarna ar det striiskyddsinsitutet som ar den aktör som

ar inbJandad i flest utsagor. Under de första 40 dagarna ror det sig om 4J5

utsagor som på något sått tillskrivs SSJ. Av dem ar ungefar hälften direkta

uttalanden av representanter från SS) och den andra hälften utgörs av

omnämnanden.

En fjärdedel av utsagorna rör rekommendationer och av dem ar

knappt hälften restriktioner av vad människor inte skall a ta och dricka,

och den andra hälften utgörs av upphävande av restriktioner d v s

friklassningar och lugnande uttalanden.

En femtedel av utsagorna tar upp de strålningsvärden som mätts upp

och hälften av dem är utsagor om förhöjda strålningsvärden och en

tredjedel utsagor om att värdena är låga eller att värdena minskar.

Även inom de andra ämnesområdena är utsagorna till sin huvuddel av

oroande karktär utom vad det gäller bedömningen av själva strålningslaget,

(se tabell 19). Summerar vi uttalanden som kan ge anledning till oro eller

förstärka oro som redan finns och jämför med uttalanden som kan lugna

finner vi att SS1 har fällt uttalanden eller tillskrivits uttalanden som till

största antalet förstärker oron:

Antal uttalanden som kan först Ar ka oron: 1*0

Antal uttalanden som kan lngna : 117

Detta är ganska naturligt, eftersom sakförhållandena med förhöjda

radioaktiva värden i grunden är oroande för de flesta. Hälften av de

oroande uttalanden (80 st) hänför sig uttalanden om radioaktiva ämnen,

deras möjliga skadeverkningar och de uppmätta förhöjda värdena. Till

detta kommer 50 uttalanden om restriktioner och om människors oro.

De uttalanden som kan tänkas dämpa oron och lugna handlar om att

nivåerna är mycket låga eller minskar, och att det hela är helt ofarligt och

att Inga restriktioner behövs.

Nu är inte alla dessa uttalanden av samma värde. En långa rad utsagor

om förhöjd strålning kan vägas upp av ett enda uttalande om att denna

förhöjning egentligen år så obetydlig att den inte har någon som helst

betydelse. Men é andra sidan om tilltron till myndigheten tom uttalar sig

Ar minimal så har uttalandet Ingen lugnande effekt. Vi skall återkomma Ull

detta resonemang senare.



Tabell 19. Vad är det SSt uttalar sig om, och vilka utsagor tillskrivs SSI?

ANTAL
Om jod 5
drabbad växtlighet 2
farliga radioaktiva ämnen 3
radioaktivitet i mjölken 9
extremt farliga ämnen so» strontium 2
kontroller utförs 12
doser ofarliga 3

värdena är högre på annat håll 2
uppmätta värden 10 ggr högre än normalt 6
värden 50-100 ggr bakgrundsstrålningen 4
förhöjda värden uppmätta 18
mätbara halter av jod funna hos stockholmare 2
mätningar pågår 5
nivåerna är låga 6
de uppmätta värdena minskar 13

uttalar sig om svårast drabbade områden 3
utvecklingen är osäker 4
kritisk mot beredskapen 4
Beredskapen är god 3
Strålningen avtar 11

hög strålning ger akuta skador 3
Radioaktiv strålning kan flera olika skador 11
Den uppmätta strålningen är helt ofarlig 19

Många är oroade 2
SSI-experterna är osäkra 3
SSI-informationen är bristfällig 14
Lugna SSI-experter ger ingen anl till oro 5

restriktioner att ej äta, dricka 16
Båll inne korna 14
lev som vanligt, inga restriktioner 9
ät ej jodtabletter 2
friklassning 29

vi tar inga risker 5
SSI har handlat bristfälligt 17

Larm i kärnkraftverk 3
dålig beredskap 1
mätningar fortsätter 8

SPECIALANALYS AV REPORTRARNAS UTSAGOR

Reportrarnas egna utsagor, dvs de uttalanden som de gör 1 nyhetsinstagen

utan att ange någon direkt kalla, dominerar TJernobylnyheterna liksom de

dominerar andra typer av nyheter. I av 3 utsagor, eller 933 av 2750, gar

inte att föra tillbaka till någon annan ån nyhetsreportern.

Det år de oroande utsagorna som år vanligast bland reportrarnas

utsagor liksom 1 hela nyhetsmaterialet I stort - 79% ar oroande mot 21!
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lugnande. Har skiljer sig inte nyhetsprogrammen i t så mycket : Rapport 76%

oroande, 7-ekot 81* och 16.45-ekot 84X oroande utsagor.

De ämnen som dominerar bland de oroande utsagorna år:

1. stsafor e * »lika raUawMatotleaer. Infriat*»» etc
2. vpfMltU strilalaftviréM
3. Ontalaaéa av artlifa nåaalskar
4. strilalafsJretosi Mat »c» aatar
5. karafcraftselycfcea I TJeraeftyl
6. KarakraftM I Sevjel

Det enda Ämnesområde med övervikt för lugnande utsagor rör
kärnkraftens framtid. Dar berör flertalet utsagor en ljusnande framtid
med ökat internationellt samarbete och opinioner runt om i världen som ar
mot en vidare utbyggnad.

Tabell

?-«fcat
te.45-

20.

skot
t

lugn
itrapoH
orda ut*

SJV^MV

194
227
310

ror HM ut
ägor

ds wtsaoor

• IS
•4S
70S

sagor up

lugn

47
49
101

pdaloda på «

anda ut

19B
16f
24S

sagor

roanda r « p

totalt

241 100S
272 100S
420 1001

SPRÅILIGA MARKÖRER I TJERNOBYLNYNETZRNA

Som språkliga markörer 1 nyhetslnsiagen har vi valt vissa adverb och

adverbllknande uttryck - talarattitydsadverb, förstärkande och distanser-

ande ord och uttryck. De fungerar i nyhetsrapporteringen som markörer av

sandarens inställning till det sagda. Nyhetsspråk innehåller vanligen få ord

och uttryck för sandarens egna attityder och värderingar (Svensson 1981,

Lindblad 1985) och radiolyssnare och TV-tittare kan därför tankas

uppmärksamma om en reporter eller en intervjuad använder sig av sådana

VMrYirer i sitt språk.

Talarattltydsadverben modifierar yttrandet av en sats snarare an

själva satsen (Anderson 1976). Som vanligen förekommande exempel kan

nämnas "faktiskt", "egentligen", "verkligen", "val" och "Ju". För att

svgrånsa denna semantiskt »vårdefinierbara ordklass har vi följt den

förteckning över talarattitydsadverb som anges 1 Telemans manual for

grammatik beskrivning av talad och skriven i/enska (1974).

Vid klassificering av den andra typen av språkliga markörer, de

fftrstlrkande ordan och uttrycken, har den semantiska funktionen,



ordens förstärkande betydelse i kontexten, inte en grammatisk indelning,

legat till grund för kategoriseringrn. Som exempel kan nämnas det som sägs

om strålningsvärden: "betydligt" högre halter än normalt, och om olyckan;

den "värsta" olyckan 1 den civila kärnkraftens historia- en "så gott som

total nyhetsblockad" från de sovjetiska myndigheterna gör det "utom-

ordentligt svårt" att få veta någonting utöver de knappa nyhetsbulletiner

som har publicerats.

Den tredje typen av språkliga markörer, distanserande ord och

uttryck, förekommer t ex nar en reporter tydligt och klart vill markera

källan till påståendet. Genom att markera distans vill reportern säga att

faktainnehållet inte är kontrollerat och kan vara falskt. "Det finns de som

talar om lOOO-tals döaa", säger reportern 1 samband med spekulationerna

om antalet döda och skadade efter olyckan, och markerar därmed distans

Ull uppgifterna. Uppgifter från amerikanska försvarsdepartementet förs

vidare på följande sätt:" Så seger talesmän nu att en kemisk explosion redan

i lördags, av allt att döma, Inledde härdsmältan". Ibland antar

distanseringarna en form av reservationer, vilka ofta förekom 1 samband

med deltemat om den bristfälliga informationen från Sovjet.

I diagram 21, presenteras förekomsten av de tre slag av språkliga

markörer som vi funnit i materialet hos några av de vanliga aktörerna. De

språkliga markörerna är vanligare 1 direkt än 1 fndlrekt tal, vilket är

naturligt eftersom, när aktörerna själva kommer Ull tals, uttrycker de sig

ofta mer spontan* än en reporter vars tal är uppläst.

Förstärkningarna och talaratUtydsadverben är vanligare än de distan-

serande uttrycken som förekommer i endast 2% 1 direkt tal och 6* i indirekt

tal. Vid en Jämförelse mellan aktörerna ser vi att den högsta andelen

talarattltydsadverb - -faktiskt","vaJ-.-Ju" , m fl - återfinns i direkt tal

hos tjänstemän från SSI och SKI som bl a 1 radio och TV får svara på frågor

om strålnlngsläget och hur läget vid kärnkraftverket 1 TJernobyl skall

bedömas. Åven de som uttalar sig från SSI har en relativt sett hög andel

(20*) talarattltydsadverbial i sina utsagor

ForstårkningsuUrycken är vanligast i reportrarnas utsagor, men

även 1 de utsagor son. hör till FOA:s talesman och Birgitta Dahl förekommer

förstärkning* uttryck.

Distanseringar är inte lika vanliga och de förekommer framför allt •

reportrarnas egna utsagor utan källor, men även 1 en del utsagor av SSI

som reportrarna rtUrtrw till. Vi har inte här tagit upp de distanseringarna

»om förekommer när det refereras Ull de sovjetiska uppgifterna. Se istället

avsnittet om delteman.
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Resultat

talsratUtydssaWsiel i
aåera atUrers •issfer

direkt/ D indirekt

D SSI 6 SKI Livs FOA
Dahl Bengt mede

$500 ISV.

AM*I flraUrtait*
•ttryck av aiara
akUrtrs atssfsr

direkt/ D indirekt direkt/ D indirekt

B SSI 6 SKI Livs FOA
Dahl Bengt mede

sson Isv.

Aatfel distanserade
allryck av algra
satirers ulsaaar

B SSI 6 SKI Livs FOA
Dahl Bengt mede

sson Isv.

Dtafram 2 1 . Andelen talarattltytfsatfvertial, ftrsUrfcaatf* ec* alstaaseraade attryck i
•U t fa r w*i sarlkllea markirtr far alfra vaaltaa aktar er. (B0-6trgHta Dahl.

Bengtsson, extHivriga experter, amh- allminhet, my-oVriga myndigheter)

Att tolka dessa skillnader mellan aktörerna ar naturligtvis svart utan att

direkt redogöra för vilken funktion markören har i sin kontext. Det kräver

specialstudier som det inte har funnits möjligheter till inom ramen för

denna undersökning. Men en försiktig tolkning skulle ändå kunna ge vid

handen att de som kommit till tals från myndigheter som SXI och SSI haft

ett förhållandevis stort behov av att på något satt modifiera sina yttranden i

mtr an 20X av utsagorna, vilket ar en hög siffra för en textform som

nyhetsinslag. Både Birgitta Dahl och sagesman för FOA har "kryddat" sina

uttalanden med förstarkningsord och uttryck i högre grad ån t ex Gunnar

Bengtsson.

FAKTA ELLER VÅRDERINGAR I UTSAGORNA ?

Med argument avser vi hår två typer av utsagor, antingen grundade på ett

resonemang 1 form av fakta och bevis eller grundade på vårderingar,

antaganden och bedömningar. Ibland kan det vara svårt att avgöra om en

utsaga år grundad på fakta eller bedömning men oftast ger Innehåll och

språkform nödvändig vågledning. Valet av predikat och dess tempusform, t

ax presens, imperfekt eller någon futurumform, visar om utsagan ska

uppfattas som fbktlsk eller som spekulation eller bedömning av annat slag.
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Diagram 22 visar att utsagorna till övervågande del ar baserade pi

faktaupplysningar och en mindre andel på bedömningar. Det ar inte

överraskande med tanke på att argumenten förekommer i nyhetsinslag vars

uppgift ar att förmedla information Ull lyssnare och tittare. Snarare kan det

vara överraskande att en så stor andel av utsagorna totalt sett utgörs av

bedömningar. Den andelen kan tankas vara större i en nyhetssituation dar

Informationen ar bristfällig och där kunskapen ar osäker. Särskilt under

TJernobylrapporteringens första vecka var också antalet spekulationer i

nyhetsinslagen många som vi tidigare sett.

De höga andelarna faktaargument förekommer när reportrarna

refererar till vad Gunnar Bengtsson, SSI och POA sagt. Andelen fakta-

argument är mindre Mr aktörerna framför sina utsagor 1 direkt tal. Åven

Livsmedelsverkets utsagor utgörs av en relativt hög andel faktaargument i

indirekt tal men likaså en hög ande) bedömningar i direkt tal. I övrigt är det

Birgitta Dahl och SKI som har högst andelar bedömningsargument i sina

utsagor. Det stämmer väl överens med vad som framkommit vid analysen

av de språkliga markörerna. Där hade Birgitta Dahl många förstärknings-

utturyck i sitt tal och SKI många talarattitydsadverbial.

De flesta av aktörerna har 1 sina direkta utUlanden ungefär lika mycket

• v fakta- som btdomnlngsargument. Birgitta Dahl och Livsmedelsverket har

en övervikt av bedömningar i sina argument, medan SSI och framför allt

Gunnar Bengtsson har en mycket större andel faktaargument 1 sina utsagor.
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EMOTIONELLT LADDADE BILDER I TELEVISIONSNYHETERNA

Av särskild betydelse för vad människor efteråt minns av televisions-

nyheterna ar den känslomässigt laddade Informationen. I TJernobylnyheterna

som handlade om ett så emotionellt laddat ämne som radioaktiv strålning av

många associerat med fosterskador och cancer har det med all sannolikhet

förekommit inånga sådana utsagor som fastnat i människors minnen. Det kan

vara frågan om uppgifter som namns i förbigående som får en sådan effekt,

men det kan också vara frågan om emotionellt laddade bilder ( Findahl &

Höljer, 1976; Robinson & Levy, 1986). Vi har analyserat nyhetsinslagen i

Rapport för att leta fram förekomsten av sådana emotionella bilder. Det

emotionellt laddade innehållet i utsagorna har vi behandlat i utsageanalysen.

Som vi tidigare diskuterat utmarks T Jer nobylr apporteringen till en början

av bristen på bildmaterial från Tjernobyl. Men senare i de ryska

filmreportagen förekommer b) a intervjuer med de människor som evaku-

erats från katastrof området. Det &r en scen med äldre kvinnor som står vid

en kontrollstation dar de skall få sin radioaktivitet uppmätt (12/5). Kvin-

norna berättar hur de längtar tillbaka till de gårdar de lämnat där nu

äppelträden står i full blom. I en löpsedel (8/5) förekommer bilder från en

tågperrong med närbilder på barn samtidigt som man säger att, nu flyr

kvinnor och barn från Kiev.

Åven i filmbilderna från Sverige förekommer Intervjuer med oroade

människor, men de är mer återhållsamma. Åven tecknade Inslag kan dock

Innehålla känslomässiga laddningar. I ett Inslag 1 början av Juni talar man

om att strålningsvärdena i de mest drabbade områden är så pass höga att

man eventuellt skall rekommendera kvinnor att hålla sig mer inomhus.

Samtidigt som man säger detta visas en teckning av en gravid kvinna och

stora pilar blinkar mot den gravida kvinnans stora mage.

Men sett över alla de 40 dagarna är de emotionellt laddade bilderna få.

Den emotionella laddningen i TJernobylnyheterna ligger företrädesvis i själva

sakinnehållet.

UTSAGORNAS ORO/LUGNA MÖNSTER I TJERNOBYLNYHETERNA

I TJernobylnyheterna förekommer som vi tidigare konstaterat både oroande

och lugnande utsagor. Många Inslag inrymmer samtidigt båda sorternas

utsagor. Ibland varvas de om varandra och ibland inleds inslaget med oroande

utsagor och avslutas med lugnande.

I ttt tidigare avsnitt har vi behandlat Tjernobylnyheternas tematiska
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uppbyggnad och d&r tog vi särskilt upp de myndighetsbalanserade inslagen d

v 5 inslag som avslutades med lugnande utsagor. Vi fann att 101 av alla

nyhetsinslagen om Tjernobyl hade en sidan tematisk uppbyggnad. Men hur

vanligt ar det att Inslagen avslutas med lugnande utsagor?

Det finns en lång rad möjliga kombinationer av oroande och lugnande

utsagor med varierande ordningsföljd. I nedanstående tabell har vi samlat

utsagornas oro/lugna följd som de förekommer i nyhetsinslagen 1 några

huvudkategorier. I de långa inslagen har vi inte alltid tagit hänsyn till varje

enskilt uttalande utan sett till det övergripande större monstret.

Toboll 21 . Ordnlngsfoljtfon på Broanda och lugn anda utsagor I nyhats-
litflaoon uttryckt I proeant ov on ta la t Inslag.

IngsfAljd tot ofcot Rapport tot ofcot Koppor t

0
0/L/O
L/0
L/O/L/O
L
L/O/L
O/L
O/L/O/L

37
11
0
7
10
4
13
0

30
10
7
0
0
4
11
0

35
10
0
2
13
7
10
5

51 40 S3

17 14 20

L—fl 13 19 11

10 22 15

Slår vi samman några av monstren finner vi att inslagen i 51* av fallen

bestod enbart av oroande utsagor eller så började och slutaJe de med

oroande utsagor. Detta ar den dominerande inslagstypen under alla de sex

första veckorna. 17* av inslagen började och slutade med motsatsen dvs en

dominans av lugnande utsagor. Däremellan kommer olika kombinationer.

19* börjar med oroande och slutar med lugnande utsagor medan 13* tvärtom

börjar med lugnande och slutar med oroande.

Jämför vi nyhetsprogrammen finner vi att likheterna ar stora mellan

programmen, men uppdelat per vecka finner vi att det förekommer många

fler genomgående oroande inslag i ekonyheterna under den första veckan,

medan situationen är den omvända den andra veckan, d v s fler oroande i

Rapport.



SAMMANFATTNING

Vi har nu analyserat Tjernobylnyheterna i morgonekot, kvart-i-fem-ekot och

Rapport d v s al)a de nyheter om katastrofen i Tjernobyl och dess konse-

kvenser for Sverige och andra lander som förekom i de tre nyhetsprogram-

men under de 40 första dagarna. Vi har analyserat inslagen på tre nivåer: en

övergripande utbudsnivå, en temanivå och en utsagenivå.

Själva händelsen var i sig mycket dramatisk med omfattande konse-

kvenser för civilbefolkningen även om det länge var oklart vad som egentligen

hänt och hände. Nar dessutom avsn Sverige direkt drabbades av radioaktivt

nedfall från Tjernobyl bidrog det till en mycket omfattande nyhets-

rapportering

I Rapport förekom det under de två första veckorna i genomsnitt mellan t

och 7 Tjernobylnyheter varje dag. Det var något färre i eko-nyheterna,

mellan 4 och 5 inslag. Det var alltså frågan om en extrem nyhetssituation dar

Tjernobylnyheterna dominerade dag efter dag under flera veckor. Ofta var

det också en Tjernobylnyhet som placerades först och toppade programmet.

I slutet av den tredje veckan, kring pingst och dagarna efteråt, avtar

nyhetsmediernas intresse, även om det fortfarande varje dag förekommer ett

och annat inslag med anknytning till Tjernobyl lite längre in i programmen

Under den femte och sjätte veckan i slutet av maj och början av juni okar

intresset Jger. och mellan 2 och 3 Inslag med Tjernobylnyheter förekommer i

både radio och TV varje dag. Denna bild av TJernobylnyheternas omfattning

blir densamma oberoende av på vilken nivå vi analyserar d v s oberoende om

vi riktar in analysen på hur många nyhetsinslag, hur många teman eller hur

många utsagor av oroande eller lugnande karaktär som förekom. (Se figur 28
och 29).

Första veckan.
Under den första veckan, då en tredjedel av alla nyhetsinslag som vi

undersökt sändes, handlar drygt hälften om vad som händer i Tjernobyl och

Sovjet. Men även strålningslaget i Sve« ige tas upp 1 många inslag, och s.trål-

ningslaget utomlands 1 något färre inslag.

Redan fr o m de första dagarna förekommer det flera återkommande

nyhetsttman parallellt. Det ar teman som intr bara förekommer enstaka

gånger utan som återkommer upprepade gånger 1 flera av nyhetsprogrammen

under flera dagar. Först 1 programmen och således mest 1 centrum for
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Antal Inslag och oroande/lugnand» utsagor under da första 40 dagarna

250-,
Antal
oroande/
lugnande 2 0 0 -
utsagor

150

100

50

40:e dagen

Diagram 23. Antalet nyhetsinslag och antalet utsagor fördelade på de fyrtio första

dagarna illustrerat i samma diagram.

Antal inslag och utsagor

140
Antal
utsagor 1 2 0 -
per dag

100H

medeltal per dag under de 6 första

r-18
.4 c Antal- l o . .inslag

_ 1 4 per dag

vecka 1

Diagram 24. Medeltalet nyhetsinslag per dag och medeltalet utsagor per dag för

var och en av de sex veckorna illustrerat i samma diagram.
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publikens uppmärksamhet placeras nyheterna om själva kärnkraftverket i

Tjernobyl och nyheterna om situationen för civilbefolkningen i Ukraina. Är

det två h&rdsmaitor, brinner reaktorn? Hur många döda och skadade? Det

handlar det första nyhetstemat om. Till sin hjälp har man i televisionen

svårtydbara satellitbilder. Evakueringen av civilbefolkningen kring Tjernobyl

och i Kiev handlar det andra temat om. Men eftersom direktrapporter och

bildmaterial saknas ar man hänvisad till andrahandsuppgifter. Ett annat

mindre tema, ett deltema, som förekommer ofta särskilt under den första

veckan, handlar om bristerna eller avsaknaden av sovjetisk information.

Det radioaktiva nedfallet som nått in över Sverige tas också upp i många

inslag. Det genomgående temat ar till en början de förhöjda värdena och att

det inte föreligger några halsorisker. Temat med de förhöjda värdena övergår

efter några dagar till ett tema om minskande radioaktivitet och sjunkande

strålning. Temat om att det inte föreligger några halsorisker finns kvar

under hela perioden. Inslag med oroliga människor som tema börjar också

förekomma, liksom ett tema om den bristande beredskapen i Sverige.

Många nyhetsinslag under den första veckan tar också upp situationen

utomlands. Återkommande teman ar höga strålningsvar den som uppmätts i

olika lander runt om i Europa och de åtgärder och rekommendationer som

införts dar som skydd mot strålningen i form av importförbud och rekom-

mendationer t ex att barn och gravida skall hålla sig inomhus.

Andra veckan.

Även under den andra veckan ar nyhetsrapporteringen mycket omfattande

och de teman som introducerats under den första veckan Jever kvar. Brinner

kärnkraftverket i Tjernobyl eller inte? Hur många ar döda och skadade? De

första ögonvittnesskildringarna från Ukraina dyker upp. Panik 1 Kiev.

Evakuering.

Nyheter om höga radioaktiva värden som uppmätts utomlands förmedlas

också liksom nyheter om importstopp för födoamen med för höga radioaktiva

halter. I flera europeiska lander framförs det också kritik mot de myndig-

heter som har ansvaret för strålskyddet. Det växer till ett nytt tema.

1 Sverige fortsätter de tidigare temana om att strålningen fortsätter att

minska och att det inte finns några halsorisker. Nyheter om friklassning

tillkommer som ett nytt tema, meaan inslagen om och med oroliga människor

fortsätter. Några inslag tar också upp den bristfälliga beredskapen
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Tredje veckan.

Nu vänds intresset från Tjernobyl och Sovjet även om nyheter om hur

många som dött och skadats fortsätter att komma under hela perioden. De

tidigare nyhetestemana om situationen utomlands försvinner också med

undantag for inslag med kritik mot de utländska strålskyddsmyndigheterna.

I Sverige fortsätter nyheterna om friklassningen och om att situationen

inte är något att oroa sig för. Samtidigt fortsätter temat med de många oroliga

människorna och temat om strålningen som minskar övergår Ull ett motsatt

tema om de höga värden som uppmätts bl a i trakten av Gävle. Böndernas

problem med kor och åkerbruk bildar ett nytt tema.

PJårde veckan.

Under slutet av tredje veckan och under fjärde veckan ar antalet Tjernobyl-

inslag som minst. De utländska inslagen är få även om några handlar om

antalet döda och skadade efter Tjernobyl och några om kritik mot myndig-

heter utomlands.

I Sverige fortsätter friklassningen, liksom inslagen om oroliga människor,

och om böndernas problem. Ett ny'* tema dyker upp som ror olika männi-

skors och lokala och regionala myndigheters kritik mot de centrala strål-

skyddsmyndigheterna .

Femte och sjåtte veckan.

Endast ett fåtal utländska TJernobylnyheter förekommer, men några av dem

anknyter till tidigare teman om de direkta skadorna efter Tjernobyl och om

kritiken mot de utländska myndigheterna.

Inslagen om och med oroliga människor fortsätter, liksom inslagen om

böndernas problem. I samband därmed fortsätter temat med kritik av strål-

skyddsmyndigheternas information, där också deras rekommendationer till

bönderna ifrågasätts.

Under den femte och sjätte veckan introduceras också ett nytt tema om

strålningsdrabbade födoämnen Svenskarna rekommenderas att inte äta t ex

persilja, gräslök och viltkött

Hela undersökningsperioden.

Tillsammantaget dominerar teman med oroande innehåll Det är teman som

ri>r civilbefolkningen och kärnkraftverket 1 TJernoby). Det är teman som tar

upp de höga värden som uppmätts utomlands och de rekommendationer och

restriktioner som införts Det är teman som handlar om kritik mot utländska
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myndigheter och mot myndighetsinformationen. I Sverige ar många männi-

skor oroade, bönderna har problem Beredskapen ar bristfällig liksom de

svenska strålskyddsmyndigheternas information

Det förekommer också teman av lugnande karaktär: strålningen minskar

i Sverige och det hela ar ofarli>. Aya områden friklassas. Men samtidigt kan

vi se och höra inslag om de • ̂ a värden som uppmätts. Till en början galler

det Sverige scm helhet - .. sedan de mest drabbade områdena kring Gävle

och upp efter Nor*'i? idsKusten Rekommendationer utfärdas att inte ata

persilja, gräslök •- . r vilt kött

Har fore' .' .-ner således i nyhetsrapporteringen både lugnande och

oroande tf .- .<•. som inte riktigt stammer överens. Det förekommer också en

hel del r.iotstridande uppgifter inne i inslagen. De flesta av dessa galler

uppgifter som handlar om strålningsläget, om böndernas problem och om

kritiken mot myndigheterna.

Den samlade bilden som temaanalysen ger ar sålunda till övervägande

delen en oroande bild som blir mer oroande under de två sista veckorna. Men

nar det galler själva bedömningen av situationen i Sverige ar temat

genomgående lugnande: de uppmätta något förhöjda strålningsvardena ar

ofarliga.

Utsageanalysen ger i stort samma bild. Antalet utsagor följer en likartad

fördelning i tiden som antalet nyhetsinslag, med många utsagor i början -

sarsKllt under den tredje dagen - en nergång under och efter pingst och sedan

ökar antalet igen under de sista veckorna. V3 flesta utsagorna återfinns

under första veckan i Rapport och under d<? sista fyra veckorna i

kvart-i-fem-ekot Majoriteten (72%) av utsagorna ar till sin karaktär oroande

och flest oroande utsagor innehåller ekonyheterna med 76* av sina utsagor

som oroande.

Utsagor om eller av croade människor och utsagor om rekommendationer

och åtgärder, är de två ämnesområden som förekommer oftast. De utsagorna

ar till mer an 75* oroande Utsagor om själva olyckan, om strålningsdrabbad

natur och växtlighet och om uppmätta strålningsvarden ar de amneområden

som ar nast vanligast bland utsagorna. Åven de ar till mer an 751 av oroande

karaktär

De enda ämnesområden som har en svag dominans av lugnande utsagor

eller lika många lugnande som oroande utsagor handlar om kärnkraftens

framtid och om de svenska kärnkraftverken. Åven utsagor som rör bedöm-

ningar av strålningslaget och utsagor om effekter på längre sikt består av
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lika stor andel lugnande som oroande utsagor.

Sett över de 40 dagarna återfinner vi samma tendens som i temaanalvsen

nämligen att nyhetsrapporteringen blir mer oroande i slutet av perioden

jämfört med i början, men tendensen ar inte lika tydlig. Både antalet oroande

och lugnade utsäger minskar successivt under perioden och förhållandet

mellan dem förändras visserligen från - 70% oroande/30X lugnande - under de

tre första veckorna till - 75* oroande/2531 lugnande - under de sista tre

veckorna Men den förändringen ar liten.

Förhållandet blir dock annorlunda om vi räknar bort de utsagor som

handlar om kärnkraftverket i Tjernobyl och om kärnkraften i Sverige och

andra länder. Då ökar andelen oroande utsagor klart mellan början och slutet

av perioden - från 42% till 62% - och bakom denna ökning hittar vi till

största delen utsagor om och med oroade människor, oroliga journalister,

osäkra experter och bekymrade bönder. Men även andelen uppgifter om strål-

ningsdrabbad föda och olika slags varningar till befolkningen i Sverige och i

andra länder blir vanligare 1 utlandet varnas det för grönsaker, mjölk,

svamp och vilt. 1 Sverige har man uppmätt höga halter av radioaktivitet i

ren och rådjur, och man talar om att potatis och jordgubbar måste

kontrolleras.

De ifrågasättande och kritiska utsagorna är till en början få och tar då

upp bristerna i strålningsberedskapen. Det är en kritik som även SSI instäm-

mer i. I slutet av perioden blir utsagorna med kritiskt innehåll fler och de

handlar då om den bristfälliga informationen från de svenska myndig-

heterna

Andelen lugnande utsagor håller sig på ungefär samma nivå under hela

perioden. Men bakom ligger två motsatta tendenser. Andelen lugnande utsagor

1 form av rekommendationer från myndigheterna ökar genom de många

friklassningar som det rapporteras om i nyhetsprogrammen under de sista

veckorna. Å andra sidan minskar antalet lugnande utsagor som gäller strål-

ningens effekter och bedömningar av strålningsläget i de mest drabbade

områdena

Det är viktigt att komma ihåg i detta sammanhang att vi nu talar om

andelen av utsagorna under en viss vecka 1 absoluta tal ar både antalet

oroande ocb lugnande utsagor flest under första och andra veckan. Men som

vi sett framträder de oroande utsagorna tydligare under de sista veckorna

nar det totala antalet Tjernobylnyheter är färre,
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De vanligaste platserna.

"Riks-Sverige", TJernobyl och Sovjet ar de platser i nu nämnd ordning dar de

flesta inslagen utspelar sig och de flesta utsagorna handlar om. Gävle,

Stockholm och Uppsala är de svenska orter varifrån många nyhetsinslag är

hämtade. Bland andra länder är det Finland, Österrike och Italien som före-

kommer oftast.

De vanligaste aktörer.

De vanligaste svenska aktörerna är förutom reportrarna, de svenska strål-

skyddsmyndigheterna, allmänheten, bönder och olika slags experter, i nu

nämnd ordning En tredjedel av utsagorna kan vi fora till reportrana själva

En fjärdedel kommer från svenska myndigheter och bakom ungefär en tiondel

av alla utsagor stär regeringar och myndigheter i andra länder.

Det direkta talet är av naturliga skäl til stor del förebehållet

reportrarna själva, men även en stor dei av myndigheternas utsagor förs

fram i direkt tal, vilket är vanligast i RAPPORT Nästan hälften av SSI:s och

andra experters utsagor framförs i direkt tal via intervjuer eUer press-

konferenser Detta innebar inte att myndigheterna eller experterna har fått

tillgång till själva mediet utan uttalandena ingår alltid som mindre pussel-

bitar 1 den större helhet som inslaget utgör. Däremot har Gunnar Bengtsson

från SS1 tilldelats en speciell roll och nästan allt vad han har sagt före-

kommer i form av direkt tal, vilket är mycket ovanligt. Här skulle man, när

det gäller Rapport, kunna säga att Gunnar Bengtsson i vissa fall fått tillgång

till mediet

Till vissa aktörer hör så gott som enbart oroande utsagor. Dit hör t ex

bonder och andra experter än myndighetsexperter Det har att göra med i

vilket sammanhang de kommer in och vilken roll de tilldelas i nyheterna.

Även "allmänheten" i form av enskilda människor förekommer oftast

omnämnd eller intervjuad i form av oroade människor.

Strålskyddsmyndlghelerna står bakom en lång rad både oroande och

lugnande utsagor Det har att göra med att strålskyddsmyndigheterna,

förutom de lugnande kommentarerna, ofta redogjort for uppmätta förhöjda

strålningsvärden samt motiverat rekommendationer och restriktioner med

att det finns risk for viss radioaktivitet t ex i mjölken. Det beror också på

den speciella sammanvävningen av oroande och lugnande utsagor som före-

kommer i många TJernobyllnslag. Lugnande uttalanden föregås ofta av

oroande uppgifter eller tvärtom oroande uppgifter följs ofta av lugnande

kommentarer Hälften av nyhetsinslagen och telegrammen består dock
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oroande utsagorna.

Analysen av de språkliga markörerna visar att de som kommit till

tals från myndigheter som SKI och SSI har haft ett förhållandevis stort behov

att på något satt modifiera sina yttranden. Det galler for mer ån 20X av

utsagorna, vilket är mycket för att vara i nyhetsinslag.

Även andelen bedömningar, d v s utsagor som grundar sig på antag-

anden och värderingar, ar förhållandevis hog i det direkta talet. Detta kan

vara en spegel av en osäkerhet som fanns i situationen. Det är dock

faktaargumenten som klart dominerar, särskilt hos SSI och Gunnar

Bengtsson. Flest bedömningsargument förekommer nar Birgitta Dahl och före-

trädare för livsmedlesverket intervjuas.

Studerar vi strålskyddsmyndigheternas utsagor närmare, som de före-

kommer i nyhetsprogrammen, finner vi att det sker en förskjutning i dem

under vår undersökningsperiod En förskjutning som går i samma riktning

som den som temaanalysen och utsageanalysen vilade: Gunnar Bengtsson från

SSI säger t ex redan första dagen (28/4) att strålningen är väldigt kortlivad

och kommer att forsvinna på någon dag 40 dagar senare säger han att den

strålning som finns kvar kominer att finnas kvar länge. Att detta sedan är

utsagor om två helt skilda förlopp som gäller de två ämnena jod och cesium

med olika halveringstider framgår inte på något sätt av nyhetsprogrammen.

Att strålningen är kortlivad upprepar man många gånger under den första

veckan i nyhetsprogrammen. J Rapport säger man den 8 maj att all radio-

aktivitet kommer att ha sköljts bort av regnet inom några dagar.

Andra företrädare for SSI uttrycker efter några dagar i början på

liknande sätt att det hela är riskfritt och att strålningen är försumbar. I

slutet av undersökningsperioden (5/6) säger de däremot att varje svensk

uppskattningsvis kommer att få 4 mSv, och att gravida i de mest drabbade

områdena kanske måste vistas mer inomhus.

Tjernobylnyheterna, d v s alla de nyheter som har någon anknytning

till katastrofen i Tjernobyl eller dess konsekvenser, omfattar som vi sett

många olika ämnesområden De flesta av dem ar i grunden av oroande

karaktär Rapport har många nyheter om Sovjet och ekonyheterna som har

flest oroande utsagor har många nyheter om strålningsvärden och olika

rekommendationer. Strålningsmyndigheternas bedömning är dock lugnande

vilket klart framgår av nyhetsprogrammen, särskilt i Rapport.

Detta visar att nyhetsprogrammen har varit återhållsamma i sina
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bedömningar och låtit myndigheterna komma till tals på ett satt som ar

ovanligt i nyhetssammanhang. Gunnar Bengtsson fick många kvällar tillfälle

att kommentera laget i Rapport. Reportrarna har också varit återhållsamma

t att dra några växlar från katastrofen i Tjernobyl till kärnkraften i Sverige

eller till kärnkraftens framtid. Däremot har de låtit kritiken mot myndig-

heternas information komma fram under den sista delen av perioden.

I konflikt med denna återhållsamma attityd står den tendens som finns

inbyggd i nyhhetsvar der ingen att dramatisera och rikta in sig på det spekta-

kulära och negativa. Denna tendens t ex nar det galler löpsedlar och rubrik-

sattning gär ibland i motsatt riktning mot myndigheternas lugnande

kommentarer. Men det ar inte någon regel. Lika ofta som man talar om

"Förhöjda vården uppmätta*, har man lugnande rubriker som

"Radioaktiviteten fortsätter att minska*. Däremot kan en rubrik som "20 nya

cancerfall" som textas i rutan och läses med stark betoning få sin oroande

effekt even om den sedan avslutas utan någon stödjande text med

fortsättningen "under de närmaste femtio åren".
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En explosion av det slag som fick kärnkraftverket i Tjernobyl att springa i

luften var det inte många som räknat med, och ännu färre var det som

förväntat sig att radioaktiv strålning skulle kunna föras med vinden från

Ukraina anda till Sverige. Myndigheter, nyhetsreportrar och övriga delert av

svenska folket stod frågande:

Vad hade hänt? Hur var situationen i Sverige och hur var situationen just på

den plats dar de själva levde. Var de uppmätta strålningsvardena farliga?

Svåra frågor för både myndigheter, nyhetsreportrar och alla övriga.

Nyhetsrepor trarnas situation.

Nyhetsreportrarnas situation var kluven. Å ena sidan var Tjernobyl-

nyheterna ett dramatiskt nyhetstoff som lätt kunde dramatiseras ytterligare.

Oron bland människor var stor vilket nyhetsmedier inte brukar vara sena

att utnyttja k andra sidan var situationen så allvarlig och nyhetsprogram-

mens position så central att panik och onödig oro skulle undvikas. För det

tredje hade n"K?tsreportrarna det journalistiska uppdraget att inte dölja

något utan v > i ram det verkliga förhållandet. Situationen var så kompli-

cerad och är så svårl att det i den uppgiften låg, förutom att rapportera,

att analyser i ••.'. klarlägga situationen för svenska folket och nyhetspubliken

Av den tidi:,a 9 analysen framgår det att alla dessa tre omständigheter åter-

speglas i T.fc» ubylrapporterJngen

Efterse r Tjernobylkatastrofen och dess konsekvenser även internationellt

blev ett he * nyhetsämne skapades ett sug och därmed också en produktion av

Tjernobylnv leter. Det medförde att en ström av nyheter om höga nivåer,

importstopp och olika slags rekommendationer kom även till Sverige. Det

märks sär:; ilt i ekonyheternas telegram och korta nyheter. Detta visar hur

viktigt det AT att ta med även telegramnyheter i en innehållsanalys av

nyhetsutbudet Dessa skiljer sig ibland, som nar det galler TJernobyl-

nyheterna, till sitt innehåll från de långa nyhetsinslagen och 2 av 3 svenskar

lyssnar också på de korta ekonyheterna någon gång under dagen (Nordström,

1986).

Makten över informationen - bildens betydelse.

För televisionsprogrammen är det viktigt med bilder, förekomsten av sådana

kan ofta vara avgörande om det blir något nyhetsinslag av handeisen eller

inte Eftersom det denna gång efter de första dagarna också fanns bilder
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tillgängliga, först i form av satellitbilder och sedan i form av reportage från

den sovjetiska televisionen, så kom Rapport att innehålla mångdubbelt fler

inslag om Tjernobyl och situationen i Ukraina och Sovjet an ekonyheterna. De

sovjetiska televisionsprogrammens monopol på den eftertraktade bildinfor-

mationen gav dem också på detta satt en makt över informationen, Detta ar

på intet satt ovanligt nar det galler televisionshyheter, men det ar ovanligt

att det ar sovjetiska och inte amerikanska nyhetsprogram som kan utöva

denna speciella makt som tillhör den som har tillgång till den eftertraktade

bildinformationen. ( se t ex Findahl 198b).

Makten Over informationen - mAtvArdenas betydelse.

Reportrarnas försiktighet och återhållsamhet marks särskilt i hur de

behandlar de centrala områden som gäller sj&lva bedömningen av strålnings-

läget och bedömningen av de långsiktiga effekterna. Det förekommer ingen

granskning, inga klarlägganden, inga försök att "grava vidare". Hur hög var

egentligen i praktiken den högsta gränsen för gravida kvinnor i

strålskyddsarbete? Översiktlig information om strålningslaget i de mest

drabbade områdena saknas också. Istället talar man i början om genom-

snittsvärden och genomsnitt för riket i sin helhet vilket döljer de stora

variationer som förekom. Varför tog det t ex så lång tid innan strålningslaget

i Norrland klargjordes?.

Har var det til) en början strålskyddsmyndigheterna som hade makten

över informationen genom att de hade ensamratten på de siffror och värden

över den uppmätta radioaktiviteten som alla ville veta. De fanns också l&tt

tillgängliga i huvudstaden. Dessutom medförde journalisternas brist på egna

kunskaper inom området att de var helt utlämnade til]

strålskyddsmyndigheternas formuleringar. De blev därmed mycket

återhållsamma nar det galide bedömningen av strålningslaget och försökte

inte visa på oklarheter och motstridigheter. Rapport som kant stc st ansvar i

denna fråga lat också Gunnar Bengtsson, strålskyddsinstitutets chef, dagligen

framträda och kommentera situationen i Sverige 4 av 10 inslag i Rapport om

strålningsvarden Är också myncllghetsbalanserade d v s de oroande uppgif-

terna som inleder inslaget balanseras i slutet av lugnande myndighets-

kommentarer. Detta fick dock ibland en motsatt effekt genom att det inte var

de lugnande kommentarerna utan de oroande och dramatiska uppgifterna som

slogr» upp t löpsedeln som betonades.

Inte heller har man använt TJernobylkatastrofen som utgångspunkt for

en Aritik av kärnkraften, med undantag för Barseback Först efter några
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veckor nar lansstyrelser och kommuner börjat höja sina kritiska roster tog

man upp myndighetskritiken som ett tema. SSI hade inte längre ensamrätten

till informationen och därmed inte heller längre makten over den. De kritiska

bönderna var också tacksamma intervjuobjekt i detta sammanhang.

övervigande oroande.

Trots denna återhållsamhet /rån nyhetsreportrarnas sida ar ändå Tjernobyl-

nyheterna till övervägande del oroande De flesta teman har ett oroande

innehåll och de flesta utsagor är av oroande karaktär. Detta har naturligtvis

att göra med att själva händelsen och dess konsekvenser i sig själv var

allvarliga och oroande Negativa händelser ger upphov till negativa nyheter.

Dessutom var ämnet denna gång radioaktiv strålning, något som många

förknippar med dod och förintelse (Hoijer,1987). I sådana frågor som beror

något man känner djup oro för är det ofta de oroande uppgifterna som

stannar kvar i minnet, och den naturliga reaktionen blir då att ta det säkra

före det osäkra Men förutom att själva sakfrågan till sin karaktär var

oroande fanns det flera andra förhållanden i Tjernobylrapporteringen som

kunde bidra till en förstärkt oro hos många.

Sammanblandningar.

Flera gånger placerades inslagen om situationen i Tjernobyl och situationen i

Sverige i anslutning till varandra utan tydliga övergångar. När man samtidigt

gav en fördjupning i radioaktivitetens skadliga effekter i form av en

uppräkning av olika konsekvenser, från omedelbar dod efter akuta skador,

tarm- och benmargsskador, over cancer till fosterskador och ärftliga skador.

Då fanns det en uppenbar risk att aspekter av situationen i Tjernobyl och

situationen i Sverige blandades samman. Först talade man om de höga värden

som uppmätts 1 omgivningarna runt Tjernobyl och sedan talade man om de

mycket forhöjda värden som uppmätts i Sverige. Från många tidigare

nyhetsundersokningar vet vi att risken är stor att inslag med likartat

ämnesinnehåll blandas samman (Findahl & Höljer, 1972; Sahin m fl 198J).

Denna sammanblandning eller glidning mellan olika strålningssituationer

har sannolikt också skett mellan situationen ute i Europa och situationen i

Sverige Dar talade nyhetstelegrammen om att man inte skulle äta grönsaker,

inte leka i sandlådor, barn och gravida skulle hålla sig inne etc.
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Stralningsloget fi
stralningsoffer
stralningsskador
straining i föda
evakuering

Ukraina
Sovjet

Kärnkraftskatastrofen
i Tjernobtfl

Körnkraf t skatastrofen
i Tjernobyl

Straliitugslötjet

laStrålnings läget
stralningsskador

Stralningsläget
stralningsskador
strålning i föda
förbud
rekomendationer

Stralningsläget
strain ingsskador
strålning i föda
förbud
rekomendationer
kärnkraften

t J

Nia

T
Europa

Norden

Sverige

StrSlninqsläget
stralningsoff?r
stralriingsskador

Sverige Nord*«ropa

Diagram 25 som visar hur strålningssituationer och strålningsbedömningar lätt
kan överlappa varandra och glida samman.

Förvirring och oklarbeter.

Tal om radioaktiv strålning och strålningsvarden ger många människor

mycket speciella associationer och tankar, samtidigt som radioaktivitet tillhör

ett ämnesområde som få av oss har några egna kunskaper om Det medför att

de flesta har svårt att vardera och ta ställning till den information som ges

Resultatet blir att oklarheter och motstridigheter, som i andra sammanhang

skulle vara oproblematiska och falla in J givna monster, kan leda till

osäkerhet och förvirring.

Sådana oklarheter och motstridigheter kan förekomma inom ramen for

ett nyhetsinslag Det kan vara samma person som uttrycker sig motstridigt

eller det kan vara två personer som säger oförenliga si>ker inom samma

nyhetsinslag Motstridgheter kan också förekomma over tid , frän en dag till

en annan eller från de första dagarna till några veckor senare.

De flesta motstridigheterna faller inom de tre ämnesområden som hanilar

om strålningslaget, bönderna och myndighetskritiken Vartannat inslag sorn
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handlar om kritik mot myndigheter innehåller motstridigheter, vart fjärde

inslag om bönderna och böndernas problem och vart femte inslag som

behandlar strålningsläget innehåller motstridigheter. Det kan t ex vara

frågan om att man 1 Österrike rekommenderar barn och gamla att hålla sig

inomhus medan SSI i Sverige säger att strålningen ar helt ofarlig. Det kan

också vara SSI som säger att det finns risk för radioaktivitet i mjölken om

korna äter gräs ute samtidigt som man säger till människor att det är helt

ofarligt att ata vad naturen ger Men persilja och nässlor som växt utomhus

skall man inte ata. Det kan också vara experter som har olika åsikter om

bönderna skall bära skyddsklader eller ej.

Vi kan också med hjälp av analysen av de språkliga markörer som

används se att det finns en viss osäkerhet i myndigheternas uttalanden. I var

femte utsaga från SSI och SK1 finns det ett behov att på något satt modifiera

yttrandet

Informationssituationen är således långt ifrån entydig och när det

dessutom over tid sker en forskjutning i strålskyddsmyndigheternas

bedömning av strålningslaget så okar osäkerheten.

Hur kan oroade och lugna ha påverkats?

Vilka slutsatser kan vi nu dra om Tjernobylnyheternas inverkan på

människors tankar och föreställningar om den radioaktiva situationen i

Sverige. Hur påverkades de som redan före Tjernobyl varit oroade för

kärnkraften och for den radioaktiva strålningen och hur påverkades de som

inte tidigare varit särskilt oroade? Något fullständigt svar kan vi natur-

ligtvis inte ge efter denna analys. Det skulle kräva en grundlig genomgång av

de olika intervju- och enkätundersökningar som gjorts efter Tjernobyl-

katastofen och en mer ingående analys av det omfattande nyhetsmaterial som

vi samlat in kompletterat med resultaten från de innehållsanalyser som görs

av andra medier. Men några väl grundade hypotser kan vi formulera.

Låt oss emellertid först göra klart utgångspunkterna.

Katastrofen i Tjernobyl och det radioaktiva nedfallet i Sverige ar for

många en mycket väsentlig händelse som har berört många djupt I Juni 1986

svarade 80* av svenska folket spontant att den ryska karnkraftrolyckan var

den händelse de tänkt på under senaste månaden, 28* svarade Olof Palme

(IMU 1986). I en annan undersökning som utfördes dagarna efter olyckan säger

92* att de talat om kärnkraft under den senaste veckan (SIFO 1986). Vi har

alltså har en händelse och ett hä idelsefcrlopp som människor både tänkt

mycket på och talat med andra om Inte minst detta att människor talar om



något de läst, hört eller sett ar av stor betydelse nar det galler att fora

massmediernas budskap vidare (Robinson & Levy, 1986b).

Vi vet också från tidigare undersökningar att det vi minns av det vi hört

och sett har en tendens att efter ett tag forma sig 1 enlighet med våra

föreställningar. De som är oroade for kärnkraftens risker mindes efter några

veckor t ex mer av den oroande informationen i en tidningsartikel om en

brand i ett kärnkraftverk, än de som inte var så oroade (Read 8. Rosson, 1982)

Från vår egen programuppspelning som vi redovisat i rapportens

inledning kan vi också se att de oroade bedömde de oroande utsagorna som

mycket oroande men de lugnades inte av de lugnande utsagorna, och även om

de mindre oroade lugnades något av de lugnande utsagorna så oroades också

de av de oroande utsagorna.

Eftersom 72% av utsagorna i Tjernobylnyheterna ar av oroande karaktär

är det därför sannolikt att detta förstärkt oron hos de redan oroade, även om

det som vi sett förekommit många lugnade uttalanden om strålningsläget och

de långsiktiga effekterna

Större vikt har sannolikt de mindre eller inte alls oroade lagt vid

strålskyddsmyndigheternas lugnande kommentarer . Men som vi sett före-

kommer det oklarheter och en viss osäkerhet i en hel del av kommentarerna.

I slutet av de första 40 dagarna börjar de oroande uppgifterna, om höga

strålningsvärden i vissa födoämnen, och nödvändigheten av framtida kontroll

av potatis och jordgubbar, ge ett annat allvar åt situationen i de mest

drabbade områdena Samtidigt är strålskyddsmyndigheternas kommentarer

få och mycket försiktigare än alldeles efter olyckan..

En Jåmförelse med tidningarnas TJernobyJrapportering.

Etermediernas Tjernobylrapportering, med de flesta nyheterna under första

veckan och sedan minskande omfattning under de två följande veckorna,

vilket är särskilt tydligt 1 Rapport, har sin motsvarighet i kvällstidningarnas

rapportering (Gröndahl, 1986). Men ser vi bara till de nyheter som tar upp

situationen i Sverige så liknar etermedierna mer morgontidningarna än

kvällstidningarna. Kvällstidningarna har tre gånger så många

Tjernobylnyheter första veckan jämfört med den tredje veckan. De stora

morgontidningarna har en mer Jämn fördelning po sina svenska

Tjernobylnyheter under alla de tre första veckorna .

Tendensen i tidningarna i Gävle och Västernorrland är motsatt

kvällstidningarnas (Gröndahl, 1986). De har en ganska begränsad bevakning

under den första veckan, främst i form av TT-material, trots att det redan
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från början stod klart att Gävle hade fatt större nedfall än manga andra

platser. Men efter två veckor nar nyhetsmediernas Intresse börjar riktas

mot de höga värdena i Gävle okar också Tjernobylrapporterinfen i de lokala

tidningarna för att sedan bli mycket omfattande. Detta skede Återspeglas

visserligen innehållsmässigt även i etermediernas rapportering men det

märks inte i att antalet T jer nobyl nyheter blir fler.

Till en början överväger de lugnande uttalandena i tidningarna om att

det inte föreligger några risker Men rubrikerna talar i många fall ett annat

språk. Dar ar det de oroande dramatiska aspekterna som dras fram. Det

tycks särskilt galla Aftonbladet ( Carlsson m fl 1*14) Kritik mot myndig-

heternas information blir sedan allt vanligare. Den kritiken fr™ lokala

myndigheter och oroade människor återspeglas företrädesvis i landsorts-

tidningarna och i Kvällstidningarna. Båda dessa teman återfinns i etermed-

iernas nyheter, men med en viss förskjutning. Det är först efter den tredje

veckan som inslagen med myndighetskritik dyker upp i radio och TV.

En jämförelse med nyhetsrapporteringen efter Harrisburf.

Slutligen skall vi göra en jämförelse med den amerikanska nyhets-

rapporteringen efter haveriet i kärnkraftverket i Three-Mile-Island 1979.

Huvudresultatet från den undersökning som gjordes av Harrisburg-

nyheterna i TV och tidningar var att rapporteringen till övervägande del var

lugnande eller positiv: 64* av uttalandena var positiva eller lugnande och 36X

var oroande eller negativa (Stephe is 8. Edison,1982)

Nyhetsrapporteringen under d?n första veckan efter haveriet var mycket

omfattande, men i ovanstående undersökning som gjordes för presidentens

särskilda undersokningskommiss on analyserade man inte hela nyhets-

materialet utan riktade in sig på några centrala frågor. Kritisk och negativ

var rapporteringen om kärnkraftens framtid, medan andra samtidiga

reaktorer inte ifrågasattes. Räddningsarbetet kritiserades också liksom

framfor allt informationen. I alla indra avseenden var rapporteringen positiv

och lugnande t ex vad galler mänr iskor hälsa och säkerhet

På denna sista punkt, om hal oriskerna, finns en överensstämmelse med

den svenska Tjernobylrapporte ingen Avsaknaden av kritik av den

existerande kärnkraften overenss ammer också, liksom att huvuddelen av de

kritiska inslagen handlade om t rister i myndigheternas information. Men

generellt är den svenska TJerno rylrapporteringen mer oroande än rappor-

teringen efter Harr sburg

Den amerikanska regeringskommissionen (1979) sammanfattar nyhets-
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rapporteringen efter Harrisburg med orden:* medierna försökte ge en

balanserad presentation for att inte bidra till att skapa panik". Detsamma

kan sagas om nyhetesrapporteringen i radio och TV i Sverige efter Tjernobyl.

Men den stora skillanden mellan Harrisburg och Tjernobyl ar att katastrofen

i Tjernobyl hade konsekvenser långt bortom sjava kärnkraftverket, med

följden att det förekom ett helt annat oroande nyhetsflöde med hflga värden,

Importstopp etc

Människors ratt till information var inte uppfylld efter Harrisburg

menar vidare regeringkommissionen. Det berodde på att journalisterna inte

var tillräckligt kunniga for att kunna förklara situationen på ett rattvisande

satt och på att experterna inte kunde formedla sina kunskaper på ett satt

som journalisterna förstod.

Förutom detta informationsmisslyckande, påpekar kommissionen, gjorde

man också ett grundläggande fel i informationen efter Harrisburg. Man valde

att til] en början välja den frestande utvägen att visa den bästa sidan av en

dålig situation Men nar det efter hand visade sig och situationen var allvar-

ligare an vad man först sagt, följde ett misstroende som man aldrig kom bort

ifrån

Åven i Sverige efter Tjernobyl finner vi denna klyfta mellan

journalisterna och experterna och vi kan känna igen Journalisternas

svårigheter att förklara situationen. Visserligen förekom en hel del inskjutna

förklaringar i nyhetsinslagen. Det förekom också längre genomarbetade

bakgrunder där man använde sig av teckningar och kjrtor, om hur själva

olyckan gått till, hur radioaktiviteten hade spridits m m Men det förekom

inte mer sådana utförliga bakgrunder och fördjupningar i förhållande till det

stora antalet Tjernobylnyheter (4*) ån vad som ar vanligt i nyhetsprogram

(Glasgow media group, 1980, Strassner, 1975). Just i detta fall hade nyhets-

programmen haft en unik möjlighet att förklara och fördjupa ännu mer som

ett svar på dvn efterfrågan och förväntan som fanns hos många att få veta

mera (se t ex IMU 1986).

Nyhetsreportrarna behandlade Tjernobylnyheterna på traditionellt sätt

och lat därmed nyhetsurvalet och nyhetspresentationen präglas av den

vanliga nyhetsvarderingen med dess inriktning på negativa händelser, det

dramatiska och det spektakulära. Samtidigt ar man medveten om allvaret i

sitiationen och låter så ofta det finns möjlighet strålskyddsmyndigheterna

kommentera situationen 1 ekonyheterna som består av m&nga telegram och

korta inslag finns det mindre plat» for myndigheternas lugnande kommen-
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tärer med resultatet att de negativa och oroande uppgifterna dominerar dar

mer in i nyheterna i televisionen I Rapport som har minst av telegram och

flest l&nga inslag erbjuds myndigheterna mer utrymme vilket får till följd att

de lugnande utsagorna blir fler.
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Antal inslag i olika tidsintervall för EKO1

I*J 0-30 sek

S 31-60

H 61-90

B 91-120

B 121-150

S 151-

Antal inslaq per tidsintervall i EKO2

EJ 0-30 sek

[*l 31-60 sek

ED 61-90 sek

B 91-120 sek

B 121-150 sek

B 151-

Anial inslag per tidsintervall i RAPPORT

0
VECKA 1

Ixj 0-30 SEK

[*] 31-60 SEK

ED 61-90 SEK

0 91-120 SEK

[Ä] 121-150 SEK

H 151-
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Sändningstidens fördelning på olika tidsintervaller

0-30 31-60
I I I

61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 21O- SEK

Andelen inslag av olika längd i nyhetsprogrammen

i i i i r
31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181- SEK
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Rapports nyhetsinslag fördelade på några ämnen

<a
v>
c

ID

C
CO

6 0 -

5 0 -

4 0 -
-

3 0 -

2 0 -

1. Kärnkraftverket i Tjernoby'
2. Civilbefolkning i Sovjet
3. Strålningsläget i bl Sverige
4. Bönderna, korna, friklassning
5. Kärnkraftspolitik
6. Kritik mot myndigheter

0
i

vecka 1

Nyhetsinslagens fördelning i radio och TV på ämnen
60-1

5 0 -

0
ämneskod 1

strålningsläget i Sverige

Antal inslag med förklaringar och bakgrunder under de 6 första veckorna
35-i

c

c
a)

antal utförliga
bakgrunder

vecka 6
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Andelen oroande/lugnande utsagor i Tjernobylnyheterna
1 00% -,

90% -
80% -
70% -
60% -
50%
40%
30%
20%
1 0%
0%

Min • • lugnande
utsagor

oroande
utsagor

vecka 1

<a

c.

Delteman i EKOT under de sex första veckorna

3.

vecka 1 2 3 4 5

1. Deltema om bristande sovjetisk information
2. Deltema om att den scvjetiska kärnkraften är mycket sämre än den svenska
3. Deltema om bristande svensk myndighetsinformation



92 Bilaga

Delteman i Rapport under de sex första veckorna

1.

0

vecka 1

Antal oroande/lugnande utsagor av några vanliga aktörer

antal 1 8 0 ]
oroande 1 6 ^
utsagor 1 4 0 ~

120 -
100-

i

20
i

40 60
1

80

antal

i
100

lugnande

i

120

utsagor

Lugnande utsagor totalt och i procent av alla Tjernobylnyheter

antal 300 -
* — " " V

andel

0

vecka 1
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Rapport angivet totalt och i procent

Lugnande utsagor i % av alla utsagor

o
o

vecka 1

Tabell. Antal spekulationer och motstridigheter i nyhetsinslagen under de sex
första veckorna

spekulationer
inga
enstaka
f lera

motstr idigheter
inga
enstaka
flera

vecka 1

67
27
19

97
10
6

vecka 2

65
11
18

87
5
2

vecka 3

39
10
10

50
4
5

vecka 4

16
2
6

18
1
5

vecka 5

36
4
3

38
4
1

vecka6

18
4
3

19
2
4
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Tabell. Vissa aktörers bruk av språkliga markörer I direkt resp indirekt tal.

B Dahl
SSI
G Bengtsson
SKI
Livsmedelsv
FOA

summa

Talarattitydsadv
direkt/indirekt

14 / 0
13 / 8
13 / 0
12 / 1
2 / 0
2 / 0

46 / 9

Förstärkande
direkt/indirekt

5 / 2
12 / 26
12 / 1
4 / 4
3 / 1
7 / 1

43 / 35

Distansering
direkt/indirekt

0 / 1
3 / 14
1 / 0
2 / 1
0 / 1
0 / 1

6 / 18

antal spr
rt»arkörer

9 / 3
28/48
26 /1
1 8/6
5 / 2
9 / 2

95/62

tot ant
utsagor

28/9
65/229
1 12/&
47/1 9
21/53
27/6

300/325

Tabell. Vissa aktörers bruk av argument i direkt resp indirekt tal

B Dahl
SSI
G Bengtsson
SKI
Livsmedelsv
FOA

summa

Faktauppgifter
direkt/indirekt

7 / 0
35 / 154
63 / 6
23 / 6
6 / 32
14 / 4

148/202

Bedömningar
direkt/indirekt

1C / 5
27 / 53
35 / 2
21 / 9
12 / 4
10 / 2

1 15/75

antal
argument

17/5
62/207
99 /8
44 /15
18/36
24/6

263/277

tot ant
utsagor

28/9
65/229
1 12/9
47/19
21/13
27/6

300/325

Tabell. Antal oroande och lugnande (oroande/ lugnande) utsagor per vecka för sex
ämnesområde. För beskrivning av ämnesområden se kodnyckel för utsagorna.

(oroande/lugnande)

strålningsvärden
strålningsläget
direkta uttryck

andra direkta skador
långsiktiga effekter
rekommendationer

vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5 vecka 6

92/37
42/48
78/18

56/26
21/21
109/36

40/27
22/19
80/1 5

40/19
5 /7
1 1 1/29

27/4
19/12
55/8

35/10
11/12
36/1 1

10/2
2 / 1
76/4

19/0
8 / 7
32/7

5 / 1
2 / 4
59/8

18/5
18/5
35/23

24/3
7 / 6
39/1

33/9
8 / 7
29/13
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TYCKER DU ATT OE HÄR UTTALANDENA SOM FÖREKOM I
NYHETSINSLAGET ÄR OROANDE ELLER LUGNANDE???

SÄTT ETT KRYSS FÖR VARJE UTTALANDE.

mycket något varken något mycket
erect* oroad »road lugnad lugnad

tller

Olyckan i Tjernobyi

1.(0)DET KOMMER ENDAST SPARSAMMA UPPGIFTER D • D O D

2. (O)DET VAR EM EXPLOSION SOM SLET SÖNDER D D D D D
BYGGNADEN

3. (O)RADIOAKTIVITET SLÄNGDES UPP I LUFTEN OCH D D D D D
FÖRDES VIDARE MED VINDEN

mycket något varken något mycket
•read eroad »read lugnad lugnad

•Her
lugnad

Situationen ute i Europa

4.(0) I RUMÄNIEN HAR BARNEN FÅTT JODTABLETTER D O D D D

5.(0) | RUMA NIEN HAR MAN UPPMANAT BARN OCH D D D D D
GRAVIDA ATT HÄLLA SIG INOMHUS

6. (L) I UNGERN FINNS INGA RF STRIKT IONER D D D D D

7.(0) | ÖSTERRIKE AVRÅDER MAN MÄNNISKOR ATT D Q O D D
ATA GRÖNSAKER

8. (L) I TJECKOSLOVAKIEN SÄGER MAN ATT STRÅL- D D D D D
NINGEN AR 200 GÅNGER LÅbRE ÅN SKADLIGT
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TYCKER DU ATT DE HÄR UTTALANDENA SOM FÖREKOM I
NYHETSINSLAGET ÄR OROANDE ELLER LUGNANDE???

SÄTT ETT KRYSS FÖR VARJE UTTALANDE.

mycket ntget varken nåf«t myckel
•read ereed eread tognad lugnad

•Her
Ivgnad

Situationen i Sverige

9 . (0 ) I SVERIGE HITTAR MAN FÖRHÖJDA VÄRDEN D D D D D

10. (L) REKOMENDATIONER GES MED GANSKA STOR D D D D D
SÄKERHETSMARGINAL

1 1 ( 0 ) DET RADIOAKTIVA NEDFALLET AR STÖRRE AN D D D D D
VAD MAN FÖRST TRODDE

12. (L) DET FINNS EN GOD MARGINAL TILL DET LIVS- D D D D D
HOTANDE. SÄGER SSI

1 3 < U DEN BERÄKNADE STRÅLDOSENAR UNGEFAR O D D D D
SOM FRAN EN VANLI6 RÖNTGENUNDERSÖKNING

mycket något varken niget mycket
•raid aread eread lafnad lugnad

eller
Iagnad

Situationen I Gävle

14. (0 HÄLSOVÅRDSNÄMND OCH LANSSTYRELSE D D D D D
NEDRINGDA AV OROLIGA

15 (0)FÖRVALTNINGEN HAR GETT ORDER TILL D O D D O
DAGHEM ATT INTE TA UT BARNEN VID REGN

16. (O)DEN UPPMÄTTA RADIOAKTIVITETEN AR 6 0 - 7 0 D D D D D
GANGER HÖGRE AN NORMALT

1 7 . ( L ) H A L S O V A R D S K O N T O R E T SAGERATT DET D D D D D
RADIOAKTIVA NEDFALLET INTE AR FARLIGT
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I N L E D N I N G

Kämkraftsolyckan i TJernobyl den 26 "3ril 1986 och följderna för Sverige
har ägnats stort utrymme I massmedierna. Det finns skäl att anta att
mediebevakningen i TV, radio och tidningar kommer att fortsätta, även om
den Just när detta skrivs är låg Det radioaktiva nedfallet över Sverige
kommer att finnas kvar lång tid framöver och dess risker kommer att
debatteras. En rad faktaskrifter har redan givits ut, böcker har skrivits
och myndigheterna informerade i november alla hushåll 1 Sverige via en
12-sldig broschyr. Den undersökning som här skall rapporteras
genomfördes veckorna innan broschyren "Efter TJernobyl- Information om
följderna för Sverige av olyckan i TJernobyl", delades ut t i l l hushållen.

Huvudsyftet har varit att studera hur människor, dels i ett
strålningsdrabbat område och dels i ett mindre drabbat, har tillägnat sig,
uppfattat och upplevt medieinformationen om olyckan och följderna för
Sverige. Det skall redan nu sägas att det Inte rör sig om en omfattande
stickprovsundersökning av allmänheten, utan om en mindre undersökning
där 122 människor (slumpmässigt utvalda) har besvarat ett frågeformulär
och där 37 av dem dessutom personligen har Intervjuats. Undersökningen
kombinerar kvantitativ och kvalitativ metodik.

Några utgångspunkter samt tidigare studier

Tjernobylolyckan berör två skilda typer av Information. Det ena är
händelseinrlktad information kring konkreta (och ofta dramatiska)
händelser och skeenden. En olycka vid ett avlägset kärnkraftverk,
människor skadas och dör, räddningsarbeten, ett moln med radioaktivt
stoff som förs In över Sverige, regn och radioaktivt nedfall, experter som
mäter och registrerar o s v . Det är den typiska nyhets'nformattonen som
låter sig analyseras I beståndsdelar kring händelser, platser, Inblandade,
orsaker och konsekvenser. Det andra är naturvetenskaplig/teknisk
fack informat ion av mer abstrakt karaktär. Den handlar om Joniserande
strålning, eller i mer vardaglig terminologi radioaktiv strålning, om
stråldoser, mätenheter och riktvärden. Till detta kan läggas den teoretiska
Informationen om risker och sannolikheter som har både en konkret och en
abstrakt sida Konkret därför att den handlar om människor som kan få
cancer och dö, abstrakt därför att den handlar om teoretiska resonemang
och framtida sannolikheter.

Sannolikhetsbedömningar har i många undersökningar visat sig svårt, både
för experter och för vanliga människor ( Tversky & Kahneman, 1974,
Brehmer, 1980; Sjöberg, 1982), och föreställningarna om t ex
kärnkraftverkens farlighet kan grunda sig på väl så olika utgångspunkter, t
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ex skillnader I grundläggande samhällssyn (van der Pligt, 1985). Dahlgren
& Wenestam (1980) pekar på tre andra kvalitativt skilda utgångspunkter:
föreställningar som grundar sig på kunskaper och kännedom;
föreställningar som grundar sig på en emotionell och mystif ierande syn på
kärnkraft, föreställningar som grundar sig på uppfattningen att
"experterna Inte är eniga" och "att ingen vet".

Jämförs konkret händelse Information med mer abstrakt
naturvetenskaplig/teknisk information är den senare svårare att tillägna
sig ( Höijer, opubl. manus). Resultat från en intervjuundersökning visar
vidare att många människor kan ha mycket svårt att förstå hur ett
kärnkraftverk fungerar (Dahlgren & Wenestam, 1980). Studier av svenska
högstadie- och gymnasieelevers förståelse av naturvetenskap ( kemiska
reaktioner, temperatur, atomer och molekyler m m) visar att de flesta
elever har mycket svårt att förstå de naturvetenskapliga fenomenen och
resonemanget t ex Anderson, 1984; Anderson & Renström, 1981).
Anderson (1985) pekar på att ett stort hinder är att eleverna grundar sitt
naturvetenskapliga tänkande på vardagstänkandet och dess relativt enkla
och ibland felaktiga mekaniska föreställningar om kausalitet. Då de flesta
avslutar sin naturvetenskapliga bildning i och med avslutad skolgång är
det rimligt att anta att vuxnas naturvetenskapliga tänkande i allmänhet
inte skiljer sig nämnvärt från högstadie- eller gymnasieelevers.
Internationella studier visar att vuxnas naturvetenskapliga kunskaper är
"sämre" än skolungdoms (se Ritterbush, 1976).

När det gäller Tjernobylolyckan och följderna för Sverige kan vi således
förvänta oss att människor t första hand tillägnat sig den mer konkreta
hände I se i nr I k tade informationen, medan den naturvetenskapligt/tekniska
Informationen om strålning varit svårare, liksom expertemas
riskresonemang. Vi kan också förvänta oss en variationsrikedom 1 sättet
att uppfatta och uppleva informationen och vi kan förvänta oss kvalitativa
skillnader. Tidigare studier av hur människor uppfattar nyhetsinformation
(Höljer & Findahl, 1984) respektive naturvetenskapligt inriktade
faktaprogram i TV (Höljer, 1986), visar på sådana skillnader.

Vi kan också förvänta oss att det i viss utsträckning kan förekomma
missuppfattningar av informationen. Studier av hur människor tillägnar sig
nyhetsinformation visar att missuppfattningar förekommer (se Findahl &
Höijer, 1985) och andra studier visar att människors åsikter och attityder
kan leda t i l l att man I efterhand kan förvanska den information man
tidigare erhållit (Read & Rosson, 1982).

En rad studier om inf ormationsti Hägnande visar också på demografiska
skillnader, såväl könsskillnader som ålders- och utbildningsskillnader
( t ex Höljer & Findahl, 1984, Kjellmor, 1979. Tichenor, Donohue & Ollen,



- 3 -

1980). Särskilt utbildningsvariabeln har givit utslag. VI kan således
förvänta oss motsvarande skillnader när det gäller
Informationstillägnandet om Tjernobylolyckan och följderna för Sverige.

Denna bild måste emellertid nyanseras. Kvinnor tillägnar sig tex bättre ån
männen mer vardagsnära nyhetsinformation (Findahl & Höijer, 1974), och
en nyligen genomförd studie av ett naturvetenskapligt TV-program visar
att kvinnor bättre än männen tillägnade sig ett deltema om en pH-mätning
i en koloniträdgård, d v s ett tema med anknytning t i l l trädgårdsodling
(Höijer, opubl. manus). En IMU-undersökning från juni 1986 om Tjemobyl
visar likaledes att kvinnorna bättre än männen hade tillägnat sig
informationen om vad som kunde vara farligt i strålningsdrabbade områden
(äta persilja och nässlor m m) (IMU, 1986). En mer nyanserad hypotes är
därför att kvinnor bättre än män har uppfattat Tjemobyl Information som
rör de vardagsnära tingen som livsmedel och åtgärder medan männen
bättre tillägnat sig händelseinformationen om kärnkraftsolyckan och
fackinformationen om strålning.

Svensson (1984 a och b) har visat på grundläggande skillnader mellan en
grupp teknikers och en grupp sjuksköterskors sätt att se på och resonera
kring sambandet mellan kromdamm och lungcancer. Teknikerna inriktade
sig på orsakssidan och talade om arbetsprocesser och arbetsmiljöer medan
sjuksköterskorna inriktade sig på effekterna, på medicinska observationer
och symptom. Det finns här paralleller t i l l Tjernobylolyckan, å ena sidan
ett tekniskt avancerat fenomen och å andra sidan dess negativa effekter på
människa och miljö. Det är därför intressant att särskilja personer med
tekniskt Inriktade yrken och personer med vårdlnriktade och studera
huruvida de har uppfattat Tjernobylolyckan och följderna för Sverige på
olika sätt. Hypotesen är att de har mycket olika uppfattningar och
upplevelser av det inträffade och att teknikerna ligger närmare de
etablerade strålningsexperternas uppfattning. Personer med vårdinriktade
yrken kan förväntas ligga långt från denna uppfattning.

Det är också av intresse att studera variabeln föräldrarskap eftersom
mycken diskussion gällt barns känslighet 'ör strålning. Det är rimligt att
anta att föräldrar t i l l uppväxande barn har blivit särskilt berörda av det
Inträffade och tagit starka Intryck. Internationella studier av miljörisker
visar t ex att barnfamiljer vidtar fler försiktighetsåtgärder än andra
(Hawkes, Plllsuk, Stiles & Acredolo, 1984).

Syftet med föreliggande undersökning är, förutom att studera
Informatlonslnhämtandet, också att relatera detta t i l l följande variabler
oro, riskupplevelse, Inställning t i l l kärnkraft och om man ändrat
uppfattning, om man vidtagit några åtgärder för att skydda sig mot
strålning eller ej, inställning eller upplevelse av den Information man fått
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samt nyhetskonsumtionens omfattning.

Internationella studier i anslutning t i l l bl a kemiska
besprutningskampanjer visar att sambanden mellan variabler av nämda
slag kan var komplicerade och att motstridiga hypoteser kan föreslås
utifrån olika teorier (se t ex Bishop, 1974 ; Murch, 1971; Hawekes,
Pilisuk, Stiles fcAcredolo, 1984). Hår skall därför Inga hypoteser om
förväntade samband föreslås.

Rapportens uppläggning

Rapporten är upplagd på följande sått. Efter en redovisning av
undersökningens uppläggning presenteras först resultaten från
frågeformuläret. Dels behandlas de enskilda frågorna för sig och
variationen i svaren beskrivs, dels behandlas frågorna sammanslagna
t i l l en uppsättning huvudvariabler (informationsinhämtande, oro, beteende
o s v). Därefter ges en preliminär redovisning av intervjuerna. Då det är ett
omfattande arbete att ingående och systematiskt analysera intervjuer har
detta inte kunnat genomföras inom ramen för föreliggande projekt.
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UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING

Undersökningen genomfördes på två orter, Gävle och Stockholm. Gävle
valdes som exempel på ett strålnlngsdrabbat område och Stockholm som
exempel på ett mindre drabbat område. Ett antal slumpmässigt utvalda
personer på respektive orter (se undersökningsdel tagare) Inbjöds att
komma til) en lokal (Folkets Hus i Gävle samt Utbildningsradions lokaler i
Stockholm) för att delta i en undersökning om information i radio och TV.
Nedan kallas detta undersökningen på lokal.

Detta kompletterades med en postenkät t i l l ytterligare ett antal personer
I Gävle. Se vidare under rubriken undersökningsdeltagare.

Undersökningen på lokal

De inbjudna fick se ett ihopklippt nyhetscollage av inslag om
Tjernobylolyckan och besvara ett tio-sldigt frågeformulär (femtio frågor).
Ungefär hälften intervjuades också individuellt. Den andra hälften fick se
ytterligare nyhetsinslag och bedöma dessa med avseende på hur
informationen oroade/lugnade (se Findahl & Lindblad, 1987). Samtliga
bjöds på kaffe med dopp och som tack för sitt besvär fick de välja en
present ( en bok, en skiva en kasett eller en mapp med konstkort) innan de
gick hem. Undersökningen tog mellan två och två och en halv timma.

I Gävle genomfördes undersökningen två kvällar, den 28 och 29 oktober och
I Stockholm kvällarna den 4 och 5 november. Undersökningsdeltagarna
delades varje kväll in i två grupper om 8 - 12 personer. Den ena gruppens
deltagare besvarade frågeformuläret och intervjuades, den andra gruppen
besvarade frågeformuläret och gjorde ovan nämda oroskattningar av
nyhetsinformation . De senare Ingår I Findahls & Lindblads (1987)
undersökning av Tjernobylnyheter I radio och TV. I föreliggande rapport
skall endast frågeformulär och intervjuer behandlas.

Avsikten med att visa ett 10-mlnuter långt nyhetscollage (Inslag från
Rapport och Aktuellt som spelades upp på video), var att aktivera
undersökningsdeltagarnas tankar och upplevelser av Tjernobylolyckan och
följderna för Sverige, något som annars kunde kännas avlägsna ett halvår
efter olyckan. Inslagen fick emellertid Inte ge för mycket Information och
de skulle Inte rikta In tankarna åt ett bestämt håll. Därför valdes några
mer allmänna Inslag ut: satellitbilder över TJernobyl och det brinnande
kärnkraftverket, helikopterflygning över Tjernobyl, Intervju med en bonde
som skulle hålla sina kor inne, en trasig mätstation (dr radioaktivitet I
Värmland.
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UNDERSÖKNINGSDELTAGARE

Ett slumpmässigt urval Gävlebor respektive Stockholmare i åldrarna 18 -
65 år inbjöds att delta i undersökningen. Inbjudan sändes t i l l 300 personer
på vardera orten ( urvalsn beställdes genom DAF A/SPAR)
Bostadsområdena valdes så att både villaområden och hyreshusområden
skulle bli representerade. Brevet utformades \ allmänna ordalag som en
inbjudan att delta i en undersökning vid Stockholms Universitet om
information i radio och TV Att det skulle handla om Tjemobylolyckan och
följderna för Sverige nämdes ej.( Se bilaga 1). Utifrån de erfarenheter av
att bjuda in människor som finns vid Publik och
Program! orskmngsavdelningen vid Sveriges Radio, förväntade vi oss att
30% skulle hörsamma inbjudan och komma. Så blev inte fallet. Endast 12%
kom. Det främsta skälet torde vara att ett universitet som mbjudare inte
är lika lockande som Svenges Radio, l några fall kan också postgången ha
blivit försenad på grund av att det pågick en konflikt på arbetsmarknaden .
En person hörde t ex av sig och meddelade att inbjudan kommit först
samma dag som undersökningen skulle äga rum istället för drygt en vecka
tidigare då den sändes ut.

Missbedömningen av antalet undersöknlngsdeltagare gjorde att inbjudan
kompletterades med att frågeformuläret sändes som en postenkät t i l l 100
slumpmässigt utvalda Gävlebor i samma åldrar som ovan. . Av personal-
och kostnadsskäl kunde ingen påminnelse administreras. Tidspressen var
stor då myndighetsbroschyren "Efter TJernobyl" t i l l de svenska hushållen
skulle komma ut. Det var viktigt att undersökningsdeltagarna besvarade
formuläret dessförinnan. De fick därför bara några dagar på sig och
utlovades en liten present för sitt besvär, en konstalmanacka som de
senare tillsändes. 52% besvarade postenkäten inom den angivna
tidsperioden.

Totalt har 122 personer besvarat frågeformuläret om Tjemobylolyckan och
följderna för Sverige. Två personer har då plockats bort på grund av
uppenbara läs- och skrivsvårigheter, l ett fall kombinerat med en grav
hörselnedsättning. Båda dessa deltog som inbjudna.

Trettiosju av dessa personer, 19 personer l Gävle och 18 1 Stockholm, har
därtill intervjuats om hur de uppfattat och upplevt olyckan och
strålningen över Sverige . De valdes ut i förväg utifrån uppgifter om sig
själva som de lämnade då de besvarade inbjudan. Uppgifterna rörde kön,
ålder, yrke, boendeform (lägenhet eller villa) samt uppgifter om barn i
olika åldrar. De visste inte att de skulle delta I en undersökning om
Tjemobylolyckan (se tidigare). Intervjuerna behandlas i ett särskilt
avsnitt.

Tabell 1 visar demografiska data om undersö^ningsdeltagarna. Totalt sett
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TABELL I . Demografiskadata <m »ndersflknlngsdeltagarM. Frekvenser.

Kön Ålder Utbildning11

Antal Kv Han I S - 2 5 2 6 - 4 0 4 1 - 5 5 5 6 - 6 5 Låg Mellan H6g

Inbjudna
eavle
Sthlai

Postenkät
Gävle

TOTALT

36
34

52

122

14
22

25

61

22
12

27

61

4
6

11

21

14
13

17

44

8
8

15

31

10
7

9

26

15
6

14

37

9
II

21

41

12
15

17

44

Not * Lflg utbildning avser folkskola eller grundskola, mellanutbildning avser realskola,
tvfiSriga gymnasielinjer, praktiska utbildningar och hög utbildning avser minst treflrigt
teoretiskt gymnasium.

deltog lika många män som kvinnor. Spridningen över åldersgrupperna är
god (den yngsta och äldsta åldersgruppen har givits ett snävare
åldersintervall). Detsamma gäller utbildning, ungefär en tredjedel låg-
eller kortutbildade (enbart folkskola eller grundskola), en tredjedel med
mellanutbildning (realskola , två-åriga gymnasieutbildningar, praktiska
utbildningar m m) samt en tredjedel högutbildade (minst treårig teoretisk
gymnasielinje, universitet och jämförbarOJåmförs "delurvalen" finner vi
emellertid skillnader i sammansättningen. De inbjudna i Gävle skiljer sig
från de inbjudna i Stockholm beträffande både kön och utbildning. I Gävle
deltog en betydligt större andel män än kvinnor medan det var tvärtom i
Stockholm. När det gäller utbildning hade Stockholmarna en något högre
utbildning än Gävleborna. Det senare torde spegla faktiska
utbildningsskillnader mellan stockholmbefolkningen och gävlebefolkningen.
Skillnaden I andelen män och kvinnor mellan orterna har vi däremot Inte
kunnat finna några förklaringar t i l l .

General Iseringsprob lem

Det redovisade bortfallet gör att undersökningsdeltagarna inte kan sägas
vara representativa för befolkningen på respektive ort. Det Ulla antalet
deltagare , särskilt I Stockholm, innebär också begränsningar.
Undersökningsresultaten kan därför inte utan vidare generaliseras t i l l
gävlebor/stockholmare I allmänhet. Detta hindrar inte att vi I de fall där
stora skillnader föreligger, kan anta att motsvarande skillnader föreligger
bland befolkningen. Kan detta stödjas med resultat från andra
undersökningar ökar säkerheten i vårt antagande. När detta skrivs
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föreligger resultat från flera undersökning, HJbells (1986)
riksrepresentativa studie från början av maj med frågor om
informationsvägar och oro; en iMU-undersökning (IMU, 1986) från juni där
ett rlksrepnsentativt urval samt ett urval från Gävleområdet och
Sundsvallsområdet tillfrågades om sin oro, til ltron Lill myndigheter och
massmedier rn m; Drottz & Sjöbergs (1986) intervjuundersökning om oro,
strålmngsrisi er och kärnkraft från slutet av sommaren (59 personer) och
Sjöberg & Drcttz (1986) enkätundersökning om attityder t i l l kärnkraft och
strålning där slumpmässiga urval av lantbrukare, ungdomar , föräldrar
med nyfödda *>arn samt män utan egna barn I Gävleborgs län, Stockholms
län och Bohjslän deltog (den senare undersökningen genomfördes i
september), Hultåkers (1986) studier av svenskarnas reaktioner, dels
riksrepresentjtiva urv3l, dels personer bosatta runt de svenska
kärnkraftverken och dels personer i Gävle och Sundsvall (datainsamlingen
gjordes huvulsakligen i juni och juli). Slutligen kan nämnas en SIFO
undersökning w hushållen kring Forsmark omedelbart efter olyckan och en
riksrepresentitiv SIFO-undersökning från september 1986. Det skall dock
sägas att de tämda urcersökningar i mycket liten utsträckning behandlar
hur man tilläanat sig informationen om Tjernobylolyckan och följderna för
Sverige.

Jämförelse Dostenkät och inbjudna I Gävle

Tabell I visade demografiska data om undersöknlngsdeltagarna. När det
gäller gävletorna bör vi också jämföra postenkätens respektive de
inbjudnas svar på frågoTia i formuläret. Den fråga vi kan ställa oss är om
de 52% som besvarade postenkäten har en bestämd uppfattning om
Tjernobylolyckan, t ex är de som <ir mest oroade. Svaren på samtliga
frågor i formuläret har därför databearbetats för respektive grupp. Det
finns inget scii tyder p.5 att det sku'le varit de mest oroade som besvarat
postenkäten. Tabell 2 Jämför gruppernas svar på några kritiska frågor.

Båda grupperna känner c ro I lika stor utsträckning, i båda grupperna är de
flesta negativa t i l l kärrkraft även om en större andel av de inbjudna anser
att kärnkraften snarast bör avvecklas och en större andel av dem som
besvarade postenkäten ntar en något försiktigare hållning och anser att
kärnkraften bör avvecklas efterhand 52% av postenkätens personer har
blivit mer negativa t i l l kärnkraft n ot 44% av de inbjudna. När det gäller
beteenden så har en lika stor andel av båda grupperna undvikit flera
födoämnen rnedan en något större sndel av de inbjudna har avstått från
trädgårdsodling I år. De senare förklaras av att en större andel villägare
hörsammade inbjudan medan en stcrre andel lagenhetsboende besvarade
postenkäten I stora drag tyckf postenkätens och dr inbjudnas
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kritiska frågor. Procent.

Oro
Känner Mycket stork oro
Oroskottning 75-100*

Inställning till kärnkraft
Bör snarast avvecklas
Bör avvecklas efterhand
Blivit mer negativ efter Tjernobyl

Beteenden
Undv xlt flera födoämnen
AvstÄtt från trädgårdsodling

UDYIVUOrlWS STOT p

Postenkfit

(52)

29
42

23
62
52

42
27

m några

Inbjudna

(36)

28
44

39
33
44

41
39

Nol. Siffrorna inom paranles anger antal individer. * UndersöfcningsdeHagarna fick satta en
siffra pé sin oro frfiri O l i l l 100.

uppfattningar sammanfalla. Fortsättningsvis kommer de därför att
behandlas som en grupp gävlebor (88 personer).

FRÅGEFORMULÄR

Frågeformuläret redovisa? 1 bilaga 2. Det bestod av en blandning av öppna
frågor och frågor med fasta svarsalternativ. Öppna frkor ger mer
utrymme för formuleringar I egna ordalag och styr Inte svaren på samma
sätt som fasta svarsalternativ. Nackdelen är att de är arbctssamma att
besvara och att de gynnar personer med hög utbildning och vana att
uttrycka sig I skrift. De är också arbetskråvande att analysera och
bearbeta. Frågor med fasta svarsalternativ är lättare att besvara och att
efteråt bearbeta.Öppna frågor valdes där det var särskilt Intressant att
studera variationer i hur man uppfattat och upplevt Tjernobylolyckan och
följderna för Sv?rlge. Tjugo av formulärets 50 frågor utgjordes av öppna
frågor, resten av frågor med fasta svarsalternativ. Formuläret utprovades
I en första verslon på 10 personer och justeringar gjordes I såväl fråge-
formuleringar scm valet av vilka frågor som skulle vara öppna respektive
ha svarsalternativ. Frågeformuläret behandlade följande variabler
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Informatlonstlllägnande: a, Handelsetnformatfon, dels rörande olyckan
I TJernobyl och de följder som rapporterats för befolkningen I
Sovjetunionen, dels rörande följderna för Sverige. Hände Iselnformationen
rör konkret beskrivande information om olyckan och dess följder,
b. Information om strålning, stråldoser och riktvärden. Denna Information
rör tekniska/naturvetenskapliga fenomen och begrepp och är mer abstrakt
t i l l sin karaktär.

Tankar och upplevelser: Frågor om vilka tankar olyckan väckt och hur
man upplevt det som hänt.

Riskuppfattning: Frågor om hur man uppfattat riskerna med strålningen
över Sverige.

Beteende: Frågor om man vidtagit några åtgärder för att skydda sig mot
strålningen.

Oro: Frågor om man är oroad av olyckan och strålningen I Sverige.

Inställningen t i l l kärnkraft: Frågor om hur man ser på kärnkraft och
om man ändrat uppfattning ef ler Tjernobyl.

Inställningen t i l l Informationen: Frågor om hur man ser på den
information man fått genom massmedierna.

Informationskällor: Frågor om främsta Informationskällor om
TJemobylolyckan och allmänt om nyhetskonsumtionen.

Demografiska data: Kön, ålder, utbildning, yrke, barn samt boendeform
och trädgårdsodling.

INTERVJUER

Syftet med intervjuerna var att få fördjupade kunskaperna om hur
människor uppfattat och upplevt TJemobylolyckan och följderna för
Sverige Ett frågeformulär innebär alltid begränsningar . Det kan vara
svårt för många att formulera sig i skrift. Svaren på öppna frågor blir
oftast kortfattade och knapphändiga. Ett frågeformulär styr också i hög
grad In på bestämda frågeställningar utan att ta hänsyn t i l l att det kan
finnas många olika perspektiv på händelserna bland människor, intervjuer
ger undersökningsdeltagarna större möjligheter att aktivera sina
kunskaper, tankar och upplevelser och för de flesta är det lättare att
muntligen berätta om detta än att skriva ner det.
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R E S U L T A T - F R Å G E F O R M U L Ä R

I följande resultatredovisning kommer först de olika frågorna under
respektive variabel att redovisas totalt och 1 relation t i l l några
demografiska data (ort, kön och yrke). Därefter presenteras de
sammansatta variablerna som summeringar eller Index.

E N S K I L D A F R Å G O R

Slgnlflkansgränser

I redovisningen av procentuella svarsfördelningar på olika frågor kommer
signif ikanser ej att anges. Som några allmänna riktlinjer kan sägas att vid
en urvalsstorlek på 100 personer krävs skillnader på 6-10% för att de
skall vara statistiskt signifikanta (och därmed genera I iserbar t i l l
populationen), för urvalsstorlekar på 50 personer krävs skillnader på
8-14%, och för urvalsstorlekar på 25 personer skillnader på mellan
12-20% (konfidenslntervall, p < .05). Vid svarsprocenter kring 50% krävs
de högre av värdena och vid svar kring 10% respektive 90% de 'ägre
värdena

Svaren på flervalsfrågorna har Inte gissntngskorrigerat eftersom vi
här är tntresserade av att studera variationsrikedomen I svaren mer än att
ge exakta värden för olika frågor.

TANKAR OCH UPPLEVELSER

Den första frågan i frågeforlmuläret löd "Minns Du vad Du först tänkte
när Du fick höra talas om TJemobylolyckan? Vad tänkte Du?" (fråga I). De
öppna svaren har kodats i olika kategorier, svar som uttrycker rädsla och
oro, svar som uttrycker att händelsen var väntad osv. 88%
besvarade frågan. Av tabell 3 framgår att 35% av undersökningsdeltagarna
anger svar som uttrycker rädsla, oro eller bekymmer. Det är svar av typen
"Jag blev rädd", "Det var otäckt", "Hur skall det drabba oss?". I bland
uttrycker svaren mycket starka känslor t ex "En fruktansvärd oro spred sig.
Man tänkte nu är allt slut". 11% uttrycker att händelsen, d v s en olycka
vid ett kärnkraftverk, var väntad: "Det som Inte skulle hända hände 1 alla
fall", "Nu har det hänt". 9% tänkte att olyckan inte var så allvarlig. "Jag
trodde inte att det var så farligt, mer en notis bland alla andra", och 8%
tyckte att händelsen var avlägsen: "Det var något hemskt som hänt mer.
olyckan inträffade I Sovjet som för mig känns hemskt avlägset", "Typiskt
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TABELL 3. Första tanken f samband med IJernobylotycfcan. Vertikal procent.

Rfldsla. oro. bekymmer
Händelsen var vintad
Inte sS allvarligt
Händelsen var avlägsen
Händelsen helt oväntad
Andrasvar

EJ besv. frågan

Toi
(122)

35
11
9
8
3

22

12

Ort

Gävle
(88)

36
9

12
10
2

17

14

Sthlm
(34)

32
15
8
3
6

27

9

Kön

Kvin
(61)

48
13
13
5
5
8

8

Min
(61)

23
8
5

I I
2

35

16

Ttfcr
(14)

7
14
14
14
7

30

14

rrka

iVård
(21)

52
14
19
-
-
15

-

Andra
(85)

35
8
6
9
4

23

15

Net Siffrorna Inom parantes anger antal individer.

ryssarna att dribbla med säkerheten men det händer knappast mig
något".3X av undersökningsdeltagarna anger svar som uttrycker att
händelsen var helt oväntad: "Kan detta vara möjligt?" Jag litade på
säkerheten på kärnkraftverken". Resten , 22%, uttrycker en variation av
tankar och reaktioner, många ilska över ryssarna, t ex "Förbaskade ryssar",
Ryssarna är inte kapabla att hantera kärnkraftverk", Jag tänkte på
sanningshalten i Sovjets upplysningar". Men det finns också exempel på
motsatta reaktioner, som "Nu tjänar pressen på kommunistspöket".

Första tanken har I tabell 3 också relaterats t i l l ort, kön och yrke. Tre
yrkeskateogler har kodats, tekniska yrken, vårdyrken samt övriga. Fjorton
personer med tekniska yrken såsom ingenjörer och tekntklärare har
urskiljts (de flesta var män) samt 21 personer med vårdinriktade yrken
t i l l vilket sjukvård, barnomsorg och hemmafruar har räknats ( de flesta är
här kvinnor). Tabell 3 visar Inte på några anmärkningsvärda skillnader
mellan orterna. Mer slående är skillnaderna mellan män och kvinnor och
framför ailt mellan personer med tekniska respektive vårdinriktade yrken.
Av undersökningsdeltagarna uppger dubbelt så många kvinnor som män att
de kände rädsla, oro eller bekymmer när de först hörde talas om olyckan.
Resultaten stämmer överens med Hlbell (1986) där drygt tusen svenskar
tillfrågades strax efter olyckan. 71% av kvinnorna svarade att de kände oro
Jämfört med 41% av männen. Det finns således c,oda skäl att anta att det
inte rör sig om efterhandskonstruktlor-° utan om en faktisk skillnad i de
ursprungliga reaktionerna.

Männen ligger högt i kategorien andra svar där många tänkte "typiskt
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ryssarna" och liknande tankar. Jämförs de 14 teknikerna med de 21
personerna med vårdyrken är skillnaden ånnu större. Endast en av
teknikerna uppger att de kände rädsla eller oro mot hela 52% av
vårdyrkena. Inte en enda 1 den senare gruppen anger att händelsen kändes
avlägsen eller att den var oväntad mot 3 av de 14 teknikerna. Även om
underlaget i antalet personer räknat år litet . är skillnaderna ändå så
markanta att det finns anledning att i fortsättningen ägna särskild
uppmärksamhet åt jämförelser mellan de två yrkeskategorierna.

Nästa fråga i formuläret löd "Om Du nu tänker tillbaka på det Inträffade
och hur det drabbat Sverige, vad tänker Du då?" (fråga 2) . Tabell 4 visar
svarsfördelningen på de fyra fasta svarsalternativ som hörde t i l l frågan.
En bred majoritet av undersökningsdeltagarna tycker att följderna för
Sveriges del blivit värre än de kunde ana från början. Det gäller såväl de
stockholmare som de gävlebor som deltog och det gäller kvinnor och män.
Bland männen tyckte en större andel (43%) att följderna blivit mycket
värre än de trodde från början än bland kvinnorna (33%). När det gäller
yrken skiljer sig teknikerna från övriga på ett markant sätt. De flesta
tekniker tyckte att de blivit ungefär som de trodde från början, endast en
tredjedel tyckte att följderna blivit värre, men då har man angivit
alternativet mycket värre. Detta kan jämföras med att mer än tre
fjärdedelar av personerna med vårdinriktade yrken upplevt följderna
som värre än de befarat från början.

TABELL 4. Upplevelsen av följderna för Sverige. Vertikal procent.

Ort Kön Yrke

Tot 6fivle Sihlm Kvin MSn Tekn Vfird Andra
(122) (88) (34) (61) (61) (14) (21) (85)

Inte sfi farl igt som
Jag först trodde

Ungefär som jag först
trodde

Något vfirre än jag
först trodde

Mycket värre fin jag
först trodde

Ej svarat

7

22

32

58

1

8

20

34

36

1

6

26

26

41

-

5

21

39

33

2

10

23

25

43

-

7

57

-

36

-

-

19

57

24

-

9

18

31

41

1

Not Siffrorna inom parante$ang;r antal individer



TABELL 5. Reflektloner I anslutning ti l l radioaktiva éwnen I livsmedel. Varttkal
procent.

Negativ upplevelse
Haodllngsor lenterad

reflektion
ReHektlon om fcarn-
kraft/naturförstörelse
Handelsefnriktadreflek-

tlon
Reflektion ned person-

lig referens
Ingen fara och liknande
Andra reflektloner
Likgiltighet

EJ svarat

Tot
(122)

23

14

12

11

8
7
8
4

13

Ort

Gävle
(88)

24

13

12

9

9
7
8
5

14

Sthlm
(34)

21

18

9

18

6
6
9
3

11

Kön

Kvin
(61)

21

23

13

13

7
7
3
2

11

Man
(61)

25

5

10

10

10
7

13
7

15

Teki
(14)

14

14

7

7

14
7

21
—

14

rrke

iVfird Andra
(21)

29

24

14

10

10
-
5
-

10

(85)

24

12

12

13

7
7
6
6

14

Not. Siffrorna inom parentes anger antal Individer.

I samband med en fråga om t vilka livsmedel man under sommaren och
hösten funnit förhöjda halter av radioaktiva ämnen fick
undersökningsdeltagarna besvara frågan "Vsd tänker Du om detta?"
(fråga 14). 87% svarade på frågan och de öppna svaren har kodats 1 olika
kategorier som allmänna reflektloner om kärnkraft och/eller
naturförstörelse, händelseinriktade reflektioner, negativa upplevelser,
handlingsortenterade reflektioner mm. Tabell 5 visar resultatet.

De förhöjda halterna av radioaktiva ämnen 1 livsmedel har väckt en rad
olika reflektloner. 23% av undersökningsdeltagarna uttrycker negativa
upplevelser 1 allmänhet, t ex "För djåvligt", "Det är hemskt att det man
äter drabbas", "Fruktansvärt", "Det får aldrig hända igen", "Skrämmande".
14% uttrycker tankar som är Inriktade på handling : "Man får äta måttligt
och sällan", "Det är bara att undvika dem", "Man får försöka undvika de
livsmedel som är mest drabbade". HandlJngsorienterade reflektloner var
betydligt vanligare bland kvinnorna ån bland männen (23% respektive 5%)
och vanligare bland de stockholmare som deltog 1 undersökningen än bland
gåvieborna (18% respektive 9%). 12% uttrycker allmänna reflektloner om
kärnkraft och/eller naturförstöreUe, d v s tankar som sträcker sig
bortom Tjernobylolyckan och följderna för Sverige, t ex "Hela vårt
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förhållningssätt till naturen har förändrats i grunden", "Har vi någon
framtid så länge vi har kärnkraft T. 11% tänker mer händelseinriktade
tankar, t ex "När skall det gå att åta dessa livsmedel?", "Rennäringen har
blivit en katastrof". 8% uttrycker tankar där den egna personen eller den
egna familjen står i centrum: "Jag blir rädd och vågar inte köpa maten i
affärerna trots kontroller", "All glädjen att odla fråntogs mig", "Jag är
rådd för vad mitt barn äter". Ingen fara och liknande tankar uppger 7% att
de tänker och 8% faller inom restkategorien "andra ref lektioner", t ex "Vad
vet man om värdena före olyckan?" Endast 4% av undersökningsdeltagarnas
tankar speglar likgiltighet Inför det inträffade: "Tja", "Jag skiter i det",
"Jag har aldrig tänkt på det". 27% av männens tankar återfinns inom de tre
sistnämda kategorierna (ingen fara, andra reflektioner, likgiltighet)
jämfört med 12% av kvinnornas och 28% av teknikernas tankar jämfört
med 5% av de med vårdinriktade yrken.

Tabell 6 visar svarsfördelningen på frågan "Hur tror Du att situationen
kommer att vara nästa sommar?" (fråga 19). Frågan hade fem olika
svarsalternativ. Mycket få, 4%, tror att allt kommer att ha återgått
till det normala men en majoritet Intar ändå en optimistisk
hållning och tror att situationen kommer att vara något bättre eller
mycket bättre (48% respektive 12%). 17% tror att situationen kommer att
vara densamma och 9% är mycket pessimistiska och tror ati
situationen kommer att vara ytterligare förvärrad. De stockholmare som

TABELL 6. Hur man tror att situationen kommer att vara ntota sommar.
Vertikal procent.

Ytterligare förvirrad
Densamma som nu
Något bättre
Mycket bättre
Helt normal

EJ svar /vet ej

Fot
(122)

9
17
48
12
4

10

Ort

Gävle
(68)

9
20
49

9
3

9

Stblm
(34)

9
9

44
21

6

12

Kön

Kvin
(61)

16
25
43

5
3

6

Man
(61)

2
10
52
20
5

11

Teki
(14)

29
21
36
-

14

frke

i Vård Andra
(21)

14
24
48

5
5

5

(85)

9
13
52
11
5

I I

Not. Siffrorna inom parantes anger antal individer.
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TABELL 7. Fenomen satta 1 samband ned det radioaktiva nedfallet. Vertikal
procent.

Särskilt god växtlighet
Konstig växtlighet
Vfidret
Halsoeffekter
Människors vanor
Ejmirktnåqot ( inkl .
ej svar)

Tot
(122)

7
6
4
3

20

61

Ort

Gävle
(88)

e
7
5
3

23

54

Sthim
(34)

3
3
3
3

12

77

Kön

Kvin
(61)

10
5
5
3

16

61

Han
(61)

3
7
3
3

23

61

Yrka

Tekn
(14)

14
7
-
-

14

64

Vlrd Andra
(21)

10
10
5
5

14

57

(85)

5
4
5
4

21

62

Not. Siffrorna inom parentes anger antal individer.

deltog i undersökningen är något mer optimistiska än gävleborna, 27% av
de förra mot 12% av de senare tror att situationen kommer att vara
mycket bättre eller helt normal nästa sommar. Kvinnorna är klart mer
pessimistiska än männen, 16% av kvinnorna mot 2% av männen tror att
sttuationen kommer att förvärras ytterligare och 25% av kvinnorna mot
10% av männen tror att situationen kommer att vara densamma. Bland
teknikerna inns den största andelen starkt optimistiska, drygt en
tredjedel av teknikerna tror att situationen kommer att vara mycket
bättre nästa sommar.

Ytterligare en fråga som belyser tankar och ref lektioner I samband med
Tjernobylolyckan och följderna för Sverf - är om man sjaiv märkt
några effekter av det radioaktiva nedfallet eller satt något i
samband med det (fråga 18). Syftet med frågan var att se I vilken
utsträckning som kausalsamband konstrueras när naturen blir nersmittad
med radioaktivitet. Tabell 7 visar att det är ovanligt med sådana tankar,
men de förekommer

61% av undersökningsdeltagarna besvarar Inte frågan, vilket kan tolkas
som att de inte har funderat i denna riktning. 20% tänker på högst
naturliga följder, nämligen ändringar i människors beteenden och vanor,
t ex "Min farsa är inte ute och jagar älg", "All svamp i skogarna finns kvar",
"Mindre torghandel I år". Det är naturligen också främst gävlebor som gjort
dessa iakttagelser Det gäller även andra Iakttagelser även om andelen
individer som gjort dem är få 8% av gävleborna mot 3% av stockholmarna I
undersökningen har iakttagit särskilt god växtlighet och satt detta 1
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samband med strålningen: "Mycken blomning", "Stora bar", "Större blåbär
och lingon I år". 7% av gävleborna respektive 3% av stockholmarna har
Istället Iakttagit konstig växtlighet eller ovanliga betenden hos djur, t ex
"Tulpanerna fick Inga fröstålInlngar", "Sämre skörd av bl a potatis", "Mina
bin reagerade med Ilska tredje dagen", "Myggorna var ovanligt stora och
många". Några (5% av gävleborna och 3% av stockholmarna) menar att
vädret har påverkats: "Äska", "Den regniga ef tersommaren", och några (3%
av gävleborna respektive stockholmarna) har funderat över hälsoeffekter
på människor och djur: "Ovanligt många förkylningar", "Hudproblem", "Min
hund fick en kal fläck på sin päls", "Har känt mig dåsig i sommar".

Sammantaget har 23% av gävleborna i undersökningen och 12% av
stockholmarna satt olika fenomen I naturen (växtlighet, väder och
hälsoeffekter) i samband med det radioaktiva nedfallet.

Sammanfattning samt jämförelser med andra undersökningar

Det är uppenbart att det finns en stor variation I de upplevelser och tankar
som Tjemobylolyckan och strålningen över Sverige har väckt. Få år
likgiltiga inför det inträffade.

Det finns de som väntat att en olycka skulle Inträffa och det finns de som
blev helt överraskade och inte trodde att det var möjligt, även om de
senare var få Det finns de som redan från början reagerade med stark oro
och de som tyckte att händelsen var mycket avlägsen. Kvinnor reagerade i
mycket större utsträckning än männen med oro, ett resultat som stämmer
med tidigare undersökningar (Hibell, 1986).

Det finns de som intar en djup pessimistisk attityd och det finns
optimister som Inte tycker att det är så farl gt. De flesta tycker
emellertid att situationen blivit värre än de trodd • från början, hela 38%
att det blivit mycket värre. En större andel av männen ansåg detta.

Många tycker att det är skrämmande att födoämr >n har drabbats av det
radioaktiva nedfallet men det finns också de s< n tänker "Ingen fara".
Överlag uttrycker kvinnor mer pessimistiska tanka än männen Teknikerna
I undersökningen (de flesta var män) var mest op Imlstiska och en grupp
med vårdyrken (de flesta var kvinnor) var mest pes Imlstiska.

ORO

Tre olika frågor ställdes om oro som följd av olycl' in och strålningen över



TABELL 6. Upplevelse ev

Inte alls oroed
Inte särskilt oroad
Genska oroed
Starkt oroed
EJ svar

En siffra för oron
0-24
25-49
50-71
75-I00

EJ svor

oro mått

Tot
(122)

2
27
41
30

-

19
11
22
40

7

på tve

Ort

OaVle
(86)

2
28
41
28

-

20
9

18
43

9

olike satt. Vertikal

SthlM
(34)

3
24
41
32

-

15
18
32
32

3

K0fl

Kvin
(61)

3
21
39
36

-

11
10
28
44

7

»

Min
(61)

2
33
43
23

-

26
13
16
36

8

procent

Yrke

Tetn
(14)

71
7

21
-

36
14
11
14
21

Vård Andre
(21)

19
33
48

-

M
5

24
57

(85)

4
22
47
27

-

18
13
21
41

7

Not. Siffrorna inom parentes anger ontol individer.

Sverige (frågorna 33; 34, 36). Två frågor måtte graden av oro och I en
fråga fick undersökningsdeltagarna f r i t t ange vad som oroade dem. Tabell
8 visar den upplevda graden av oro, först svaret på frågan "Hur
upplever Du Tjernobylolyckan (fasta svarsalternativ) ocft därefter på
frågan "Om Du tänker på de händelser I livet som har oroat Dig mest och
sätter siffran 100 på dem, hur mycket skulle Du då vilja säga att
TJernobylolyckan oroat Dig? Sätt en siffra mellan O och 100." (Öppen
fråga).

TJernobylolyckan oroar de flesta I undersökningen. 30% uppger att de är
starkt oroade och 40% sätter en siffra mellan 75 och 100 på sin oro, 41%
är ganska oroade och 22% sätter en siffra mellan 50 och 75. En knapp
tredjedel är Inte särskilt oroade eller Inte alls oroade. På den första
oro-frågan uppträder inga skillnader mellan gävleborna och stockholmarna,
på "sätt en siffra"-frågan har en något större andel av gävleborna satt en
siffra I den högsta klassen (43% av gävleborna mot 32% av stockholmarna).
Kvinnorna är något mer oroade än männen, 36% av kvinnorna är t ex starkt
oroade mot 23% av männen. Skillnadem? uppträder för båda frågorna. Ännu
mer markerade är skillnaderna mellan teknikerna och personer med
vårdyrken. Teknikerna avviker starkt från alla andra, 71% uppger att de
Inte är särskilt oroade. Detta kan t ex Jämföras med att 81% av de 'ned
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TABELL 9. V«l M M frtast

Nya fcarnfcraftsotycfcor
Framliden och naturen
Kommande generationer
Den akuta situationen
Cancer
Andra svar

E) svar

ar ore

Tot
(122)

31
16
11
9
6
7

20

ad fot.

Ort

etvle
(88)

27
17
15
8
7
3

24

Vertikal

Sthlm
(34)

40
16
3

12
3

15

12

procent.

Kön

Kvin
(61)

31
19
15
13
3
6

13

i

Man
(61)

31
13
ft
5
ft
7

28

Yrke

Tefcn
(14)

21
14
14
-
-

14

36

Vård Andra
(21)

53
27

5
-
5
-

10

(85)

27
15
I t
13
7
7

21

Not. Siffrorna Inom parentes anger antal individer.

vårdinriktade yrken är starkt eller ganska oroade . Teknikerna är således
den minst oroade gruppen medan personer med vårdyrken är de som år mest
oroade.

Tabell 9 visar vad det år som främst oroar, en öppen fråga vars svar
har kodats 1 olika kategorier. (De som Inte är oroade behövde Inte svara på
frågan). 31% av undersökningsdeltagarna oroar sig främst för nya
kårnkraftsolyckor. Det är svar som "Att det skall upprepas", "Att det
förmodligen händer Igen". 16% är allmänt oroade för framtiden och/eller
naturen utan att de nämner nya kärnkraftsolyckor, t ex "Framtida
konsekvenser för miljön", "För sjöarna, skogen och djuren för utan oessa
kan människan inte existera", "Framtiden och dess biverkningar". 1 \% anger
klart att de är oroade för kommande generationer "Genetiska skador i
framtiden", "Vad det inträffade innebär för våra efterkommande",
"Barnbarn och ännu inte födda barn". 9% oroar sig mest för den akuta
situationen och den närmaste framtiden, t ex "Att det blir värre nästa
sommar", 6% anger att de främst är oroade för cancer och 7% uppger andra
saker som "Att det inte syns och att jag inte vet vad det är", "Att det
hände I Ryssland som har dålig information".

Jämförs olika grupper framgår att stockholmarna I högre grad än de
gävlebor som deltog I undersökningen, främst oroar sig för nya
kärnkraftsolyckor (40% respektive 27%) och att gävleborna I större
utsträckning oroar sig för framtiden, naturen och kommande generationer
(32% av gävleborna mot 19% av stockholmarna). Detsamma gälier kvinnor
jämfört med män (34% respektive 21%). Mest oroade för nya
kårnkraftsolyckor är personer med vårdyrken där hela 53% oroar sig för
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detta och 27% oroar sig för framtiden och naturen. Tre av de 14 teknikerna
är oroade för nya kärnkraftsolyckor, två oroar sig för kommande
generationer och två för framtiden och naturen.

Sammanfattning samt jämförelse med andra undersökningar

Jämförs resultaten från denna undersökning med andra undersökningar
finner vi att samma tendenser uppträder. IMU-undersökn ingen från Juni
1986 visar att 70% av svenska folket är mycket eller ganska oroade och
att gävleborna inte på något påtagligt sätt är mer oroade än befolkningen i
stort Mest oroade är, enligt IMU-undersökn ingen , kvinnorna. Resultaten
är 1 överensstämmelse med föreliggande undersökning där 71% av
deltagarna är starkt eller ganska oroade, Inga påtagliga skillnader
uppträder mellan gävleborna och stockholmarna beträffande grad av oro
och där kvinnor uppvisar något högre oro än männen

Det skall dock sägas att mer specificerade frågor om oro, t ex om man
oroar sig för sin egen hälsa, visar på skillnader mellan gävlebor och
allmänheten I mindre drabbade områden (Hultåker, 1986, Sjöberg & Drottz,
1986). Ovan visades ju också att gävleborna och stockholmarna i
undersökningen delvis oroade sig för olika saker.

Resultatet för den allmänna frågan överensstämmer emellertid också med
Sjöberg & Drottz (1986) där drygt 700 personer i september besvarade en
postenkät. 72% uppgav att de var ganska eller mycket oroade.
Svarsfördelningarna på alternativen mycket respektive starkt oroad är
närmast identiska I tre olika undersökningar, föreliggande, IMU samt
Sjöberg & Drottz. Däremot uppvisar dessa undersökningar högre oro än
Hfbells (1986) undersökning från 1-5 maj där befolkningen tillfrågades
om sin oro. Drygt hälften, 56%, uppgav då aU de kände ganska djup eller
mycket djup oro, men det var en betydligt större andel av kvinnorna än av
männen (71% respektive 41%).Det tycks således vara männen som har ökat
sin oro under den tid som förflutit. Tabell 3 visade ju också på skillnader 1
mäns och kvinnors första reaktion på olyckan och tabell A visade att en
större andel av männen än av kvinnorna anser att följderna blivit mycket
värre än väntat.

Att många oroar sig för nya olyckor beläggs i Drottz & Sjöberg (1986) där
59 personer intervjuades. Nästan alla, 53 personer, trodde att en olycka
liknande den I Tjernobyl skulle komma att inträffa igen och över hälften
trodde att den strålning som drabbat Sverige kan ha orsakat ärftliga
skador. Denna tanke är inte ny. I Berg, Busch, Frankel & Zetterberg (1980)
redovisas SlFO-resultat från 1979/80 där svenska kvinnor Intervjuades
om möjliga skador efter Harrisburg-olyckan. Genetiska skador,
fosterskador och missbildade barn är vid sidan av cancer de vanligaste
svaren Genetiska skador hävdas också av lågstråldosforskare som Rosalie
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Bertel(i985)

INSTÄLLNINGEN TILL INFORMATIONEN

Undersökningsdeltagarna fick besvara frågor både om den sovjetiska (fråga
6) och om den svenska informationen (frågorna 40 och 41).Tabell 10 visar
hur man upplevt den Information som har kommit från sovjetiska
myndigheter och massmedier (fasta svarsalternativ).

En majoritet, 71%, anser att Sovjet bara har talat om en del av sanningen,
12% att informationen varit direkt vilseledande. Endast \2% anser att
Sovjet talat om allt eller det mesta de vet. Den negativa inställningen t i l l
den sovjetiska informationen gäller genomgående för alla grupper även om
vissa nyansskillnader också kan urskiljas. Så år t ex personer med
vårdyrken mest negativa t i l l den sovjetiska informationen, 29% anser att
den varit direkt vilseledande.

TABELL 10. Upplevelsen av den sovjetiska Informationen. Vertikal procent.

Ort Kön Yrke

Tot eavle Sthtm Kvin M n TeknVérd Andra
(122) (88) (34) (61) (61) (14) (21) (85)

De har talat om allt »Her
det mesta de vet 12
De har bara talat om en
del av sanningen 71
De har givit vilseledande
Information 12
EJ svar

Not Siffrorna inom par antes anger antal Individer.

10

72

IS

18

71

12

8

70

21

16

72

11

21

* 1

7

5

67

29

13

73

14
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TA6EU 11. Upplevelsen ev den svenska feferaaUonm. Vertikal procent.

Klarhetsgrad
Mycket klar och redig
Ganska klar och ratffg
Delvis motstridig och
förvirrande
Mycket Motstridig och
förvirrande
EJ svar

Trovärdighet
Mycket trovärdig
Ganska trovärdig
Mindre trovärdig
Inta alls trovärdig
EJ svar

Tot
(122)

2
15

59

23
1

4
52
41
3

Ort

Oavle
(88)

3
I I

57

26
-

6
49
41

5

StM*
(34)

-
24

65

9
3

-
59
41

-

Kon

Kvin
(61)

3
16

61

16
-

7
54
36

3

Min
(61)

2
I I

57

26
2

2
49
46
3

i

Tekr
(14)

7
14

57

21
-

-
43
50

7

rrko

i Vård Andra
(21)

-
14

67

19
-

5
43
48

5

(85)

2
15

58

24
1

5
55
38

2

Not Siffrorna inom parentes anger antal individer.

Om den svenska Informationen ställdes två frågor, en om hur
entydlg/motstrldtg man anser att den varit och en om trovärdigheten
Resultaten presenteras t tabell 11.

Tabell J1 visar att det finns ett missnöje med informationen. 59% tycker
att den varit delvis motstridig och förvirrande och 23% att den varit
mycket motstrtdtg och förvirrande. Kritiken är inte lika uttalad när det
gäller trovärdigheten, men det finns också här ett visst missnöje. 4\%
anser att informationen varit mindre trovärdig och 3% att den inte alls
varit trovärdig. Ve gävlebor som deltog 1 undersökningen är något mer
missnöjda än stockholmarna. Hela 85% av de förra tycker att
informationen varit motstridig och förvirrande, 28% t o m med mycket
motstridig och förvirrande. 9% stockhomarna angav detta mest negativa
alternativ. Männen är något mer kritiska än kvinnorna.

Ytterligare en fråga ställdes för att belysé hur man ser på informationen
(fråga 42) Den löd "Är det något Du sakn.it eller saknar Information
om? Vad?". Undersökningsdeltagarna fick ' r i t t skriva ner ett svar. Det
gjorde 47%. Av undersökningsdeltagarna ang JV 6% allmänt att de saknade
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TABELl 12. Avsaknad av Information. Vertikal »recent.

Allmänt saknande och/
t i ler ifrågasättande «v
Informationen
Preciserade svar

EJ svar

Tot
(122)

M
33

53

Ort

eavle
(88)

15
34

50

Sthln
(34)

12
27

62

Kön

Kvin
(61)

13
26

61

Min
(61)

15
40

46

i

Toki
(14)

14
49

36

rrke

i Vård Andra
(21) (85)

34
20

47

9
34

58

Not. Siffrorna inom parentes anger antal individer.

information men preciserade inte närmare vad, och Q% angav svar som
pekar på ett allmänt ifrågasättande av informationen, t ex "Dom pratar
inte sant", "Riktiga fakta", "Ärlighet i informationen", "Att allt inte
uttalas och att det görs snällare" Övriga svar preciserar en rad olika saker
som man saknar information om. 7% saknar information om situationen i
framtiden, t ex "Hur kommer det att bli med bär och kött kommande år?",
"Vad händer med människorna", "Vad kommer att hända om det blir en
olycka i Forsmark?". 6% saknar fakta om strålning, riktvär jen m m, t ex
"Grundläggande kunskap om vad strålning är, gränsvärden, h ir dessa mäts,
vad de ställs i relation t i l l " "Jämförelse mellan st' ålningen från
Tjernobyl och berggrunden", "V;id de olika facktermerna betyder". 4%
saknar Information om strålnings situationen i Sverige idag, i ex "Nedfallet
av plutonium och strontium", "Hur strålningen är nu - var de yngre ämnena
typ plutionium finns i Sverige", "Hur det ser ut idag", "Hur det är med
dricksvattnet". 3% saknar information om strålningssituationen före
Tjernobyl: "Hur stor bakgrundsstrålning var det före Tjernobyl?". 4%
efterlyser information cm situationen 1 Sovjetunionen: "Hur det år 1
Tjernobyl nu", "Hur det gått för d?m som bodde i området". 9%, slutligen,
utgör en biandkategori av andra svar, t ex "Varför evakuerades barnen 1
Kiev men inte här fast vi har fått samma nedfall?". "Hur man skall skydda
sig mot radior.tivitet", "Bättre enhet på sorterna".

Tabell 12 visar andelen individer inom olika kategorier sorr angivit att de
saknar information om något. På jrund av de många svarska .egorierna och
de små talen har kategorierna slagits samman (svarsvariationen är 1 stort
likartad inom de olika undergrupp ;rna). Gävleborna i undersökningen uppger
1 något större utsträckning än s' ockholmarna att de saknat Information,
liksom män jämför t med kvinnor. Ne:' a'erta att besvara frågan har
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teknikerna varit och de har också i hög utsträckning preciserat sina svar.
Personer med vårdinriktade yrken har den högsta andelen svar i kategorien
allmänt saknande och/eller Ifrågasättande av Informationen (34%). 29%
ifrågasätter sanningshalten i informationen.

Sammanfattning samt jämförelser med andra undersökningar

Resultaten kan delvis jämföras med IMtfs juli-undersökning där t i l l tron
t i l l SSI:s agerande respektive massmediernas studerades. 36% av
befolkningen var kritiska t i l l SSI och 47% hade liten t i l l t ro t i l l
massmedierna. Gåvleborna var också något mer kritiska än andra. Dessa
resultat stämmer ganska väl med trovärdighetssiffrorna i föreliggande
undersökning där 44% anser att informatioren varit mindre trovärdig. Mer
negativ är man t i l l informationens klarhetsgrad där 82% tycker att
informationen varit delvis eller mycket motstridig. Gåvleborna i
undersökningen är mer kritiska än stockholmarna. Den senare frågan tas ej
upp i IMU-undersökningen.

Resultaten kan också jämföras med Hultå.ers (1986) studie där 38% av
svenska folket menade att myndigheterna absolut eller kanske döljer
viktiga uppgifter om riskerna. En något större andel I Gävle-Sundsvall
området än i hela riket ansåg detta.

INFORMATIONSTILI AGNANDE

En rad frågor med syfte att studera InformattonstlHägnandet ställdes,
dels rörande olyckan i Tjernobyl och följderna för Sverige och dels om
strålning, stråldoser och riktvärden. Den första typen av Information rör
händelselnformatfon den senare rör mer teknisk/naturvetenskaplig
Information. Nedan kommer resultat att presenteras Inom varje
informationsområde.

Håndelselnformation. Olyckan I Tjernobyl

Fyra frågor om kärnkraftsolyckan oct) följderna för Sovjetunionen
ställdes: "Minns Du vad som hände med käi nkraftsreaktorn 1 Tjernobyl?",
"Hur många har dött av olyckan fram t i l l Idag?" och "Hur gick det för
befolkningen närmast Tjernobyl och för befolkningen I staden Klev, 15 mil
bort?" (frågorna 3-5). Den första frågan var öppen, de andra med fasta
svarsalternativ. Tabell 13 visar lwr unde'sökningsdeltagarna besvarade
frågorna.
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TABELt 13. InforMatfonstiiiignaiide far fyra frigör a» »lyckan I Tjeraabyi.
Vertikal »recent.

Vad hände M « I reaktorn?
Orsakskedja beskrivs
HfirdsmSlta
Brand/explosion
Andrasvar
EJ svar/vet ej

Hor mfinga har dött?
3
30
300
3000
EJ svar/vet ej

Hur gick det för befolk-

Tat
(122)

14
31
36

9
9

2
54
17
7

20

nfngen närmast Tjernobyl?
Alla kunde bo k ver
Barn evakuerades under
sommaren
Alla evakuerades under
sommaren
Alla evakuerades men
kommer kommer att
flytta tillbaka
Allo evakuerades och de
kan inte flytta tillbaka
EJ svar/vet ej

1

4

6

43

39
7

Ort

Mvte
(86)

16
38
30

6
10

1
53
18

7
20

1

5

3

44

39
8

Sthlm
(34)

9
15
53
18
6

3
56
15
9

18

-

3

12

41

38
6

Kön

Kvin
(61)

5
26
44
13
11

3
49
15
10
23

2

8

7

34

43
7

Min
(61)

23
36
28

7
7

-
59
20

S
16

-

-

5

52

34
8

Yrka

TttknVlrtf Andra
(14)

36
21
43

-
-

-
64
14
7

14

-

-

7

43

43
7

(21)

5
33
29
24
10

5
33
14
14
33

-

10

10

43

33
S

(85)

13
32
36

8
I I

1
56
19
6

18

1

4

5

42

40
8

Hur gick det för befolkningen
I Kiev?
Alla kunde bo kvar 12 14 9
Barn evakuerades under
sommaren 55 56 53
Alla evakuerades under
sommaren 7 6 9
Alla evekuerades men
kommer koir ner att
flytta tillbe a 9 10 6
Alla evakuei ides och dB
kan inte fly a tillbaka 2 2 3
EJ svar/vet ej 15 13 21

10 15 29 19 8

52 57 43 48 59

7 7 7 14 5

10 8

c;

16 (3

- 10 11

21 10 14

Not Siffrorna Inom par antes anger antal individer.
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Frågan vad som hände med kårnkraftsreaktorn besvarade 14% med
relativt utförliga svar där orsakskedjan som ledde fram t i l l olyckan
beskrevs, t ex "Man ajorde experiment med att köra reaktorn på låg effekt,
driftpersonalen gjord* misstag vilket ledde t i l l att reaktorhuset
sprängdes", "Tekniker skulle experimentera och kopplade ur flera
säkerhetssystem ocw då Inträffade olyckan". Det är en betydligt större
andel av männen ån av kvinnorna (23% respektive 5%) samt av teknikerna
(36%) som ger denna typ av svar. Det är också en något större andel av
gävleborna än av stockholmarna (16% mot 9%). 31% svarar att det blev en
härdsmälta och 36% talar om brand eller explosion. Andra svar (9%) kan
vara t ex att man nämner att det hände en olycka men utan att precisera
vad.

54% anger att 30 personer dött av olyckan I TJernobyl, vilket är den
officiella sovjetiska uppgiften, 17% tror att det är 300 och 7% att det rör
sig om ca 3000. 20% har inte besvarat frågan eller svarat vet ej. Här
finns en grupp som menar att de sovjetiska uppgifterna Inte är
ti l lförlit l iga och, som några tillfogar i formuläret, "ingen vet hur många
som dött".

På frågan om hur det gick för befolkningen närmast TJernobyl
svarar de allra flesta att befolkningen evakuerades, 43% tror att de så
småningom kommer att flytta tillbaka medan 39% har uppfattat det så att
de Int* kan flytta tillbaka. Det senare är, av tillgänglig information att
döma, mer sannolikt, även om man inte idag säkert kan säga hur det
kommer att bli. Det finns ingen skillnad mellan gävlebor och stockholmare
I undersökningen, däremot mellan kvinnor och män. Männen Intar en mer
optimistisk hållning, 52% tror att befolkningen kan flytta tillbaka mot
34% av kvinnorna.

Till sist frågan om befolkningen I Klev där barnen, enligt uppgifter i
svenska massmedier, t i l l fäl l igt evakuerades under sommaren. 55% av
undersökningsdeltagarna har angivit detta svarsalternativ, 12% att alla
kunde bo kvar och resten har angivit mer omfattande evakueringar.
Teknikerna har i något större utsträckning än andra angivit alternativet
att alla kunde bo kvar (29%).

Händelse Informat lon: Följderna för Sverige

Den första frågan om följderna för Sverige (fråga 7) gällde hur man har
uppfattat att Sverige har drabbats Jämfört med Sovjetunionen. Frågan hade
fasta svarsalternativ. Tabell 14 behandlar denna fråga samt frågan om
vilka områden I Sverige som har blivit mest drabbade, en öppen fråga där
undersökningsdeltagarna f r i t t fick skriva ner sitt svar (fråga 8).



- 2 7 -

TABELL 14. Informatlonstmagnande. Tvl frågor m h*r Svtr l t t tfrsbtades.
Vertikal procent.

Hur drabbades Sverige?
Lika hårt som stora
områden 1 Sovjet
Hårdast av alla lender
utanför Sovjet
Bland de linder utanför
Sovjet som drabbades
hårdast
Mindre ön andra lender
utanför Sovjet
Ej svar /vet ej

Hest drabbade områden?
Omnämnande av de tre
huvudområdena *
Omnämnande av två
huvudområden *
Södra norr lärd/
norrlandskur en
Norrland/no, ro
Sverige
eSvle/Gövletrakten
Andra svar
EJ svar/vet i j

Tot
(122)

13

27

53

3
3

13

41

15

16
13
2

Ort

eavie
(68)

I I

30

56

1
2

I I

45

20

15
7
1

Sthln
(34)

18

21

47

9
6

18

29

-

21
29

3

Kin

Kvin
(61)

13

30

51

3
3

11

45

I I

15
16
2

Min
(61)

13

25

56

3
3

15

38

18

18
10
2

Yrkt

Ttkn
(14)

21

21

50

7
-

14

43

7

7
21

7

Vård Andra
(21)

19

14

62

-
5

-

62

5

14
19
-

(85)

I I

32

51

4
4

16

36

19

16
I I

1

Not. Siffrorna inom porontes anger antal individer. * De tre huvudområdens enligt Sveriges
Geologiska ABs flygmätnfngar: Gävle/Gästrlklandskusten; delar av Upp land (norra);
mellersta Norrland (kusten med strSk in över Ångermanland och delar av Jämtland). Se
t ex myndigheternas Informationsbroschyr "Efter TJernobyl" (november 1986).

53% av unders >kningsdeltagarna väljer alternativet att Sverige var bland
de länder uta iför Sovjetunionen som drabbades värst, 27% menar att
Sverige drabbides hårdast av alla länder utanför Sovjet och 13% att
Sverige drabtades lika hårt som stora områden I Sovjetunionen.
Svarsal temat i/en är något överlappande och resultaten skall Inte
hårddras. Det är också svårt att säga vilket alternativ som gäller för
Sverige, då det saknas t i l l för l i t l ig Information om en rad andra länder.
Mycket få, 3%, har emellertid fått den uppfattningen att Sverige har
drabbats mindre än andra länder utanför Sovjetunionen. Här kan det, även
om andelen som sådan är liten, vara Intressant att notera att de



stockholmare som deltog f undersökningen i större utsträckning ån andra
har angivit detta alternativ (9% av stockholmarna mot 1% av gävleborna).

På frågan om vilka områden I Sverige som har blivit mest drabbade,
nämner 13% de tre huvudområdena: Gävle trakten, delar av Uppland samt
mellersta Norrland. 41% nämner två av områdena (I de flesta f a l l , 27%, är
det Uppland som utelämnas), 31% nöjer sig med en mindre precisering 1
svaret, antingen södra Norrland eller NorrlandSKusten (15%) eller bara
Norrland/norra Sverige (16%). 13% nämner enbart Gävle eller Gävletrakten.
Det sista svaret är vanligare bland stockholmarna det gäller också I någon
mån svaret Norrland . Slås de tre första svarskategorierna samman, kan vi
se att gävieborna är mer precisa i sin geografiska orientering om drabbade
områden än de stockholmare som deltog I undersökningen (76% respektive
47%).

Frågor om drabbade livsmedel och drabbade yrkesgrupper ställdes
också (frågorna 9 och 10). 92% erinrade sig att mjölk var ett baslivsmedel
som t i l l en början uppmärksammades och 98% mindes nu, ett halvår
senare, att bönderna drabbades av detta . (Båda frågorna öppna). Däremot
erinrade sig få, endast 11%, att det radioaktiva ämne som man då talade
om var Jod ( fråga 9, svarsalternativ). Även om skillnaderna är små på
grund av den höga svarsprocenten, finns det ändå en tendens att kvinnor
minns mjölken och bönderna något lite bättre än männen (97% respektive
93%). Att bönderna skulle hålla korna inne för att hindra att mjölken skulle
bli radioaktivt smittad (fråga I I ) erinrar sig 83% och 5% mindes
dessutom att bönderna skulle slå gräsvallarnaoch lägga undan gräset
(öppen fråga). 97% erinrar sig att samerna år den yrkesgrupp som senare
har blivit särskilt hårt drabbade (fråga 15, öppen fråga).

Frågan "Minns Du något som befolkningen uppmanades att vara
försiktig med t i l l en början? Vad?" (fråga 12), redovisas I tabell 15.
Det var en öppen fråga och svaren har kodats utgående från de
rekommendationer som myndigheterna har gått ut med. SSI
(pressmeddelande 2 maj 1986) har rekommenderat följande restriktioner
t i l l allmänheten I de mest drabbade områdena undvikande av
persilja/gräslök/nässlor d v s sådant som var uppvuxet när nedfallet kom
samt unvikande av stillastående ansamlingar av regnvatten. (Dessutom att
inte resa t i l l mål närmare än 10 mil från Tjernobyl, en rekommendation
som torde varit aktuell för ett fåtal.)

Tabell 15 visar undersöknlngsdeltagarnas svar på ovan nämda fråga.
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TABf I t IS. Infor motions lllfigMnde. Försiktighetsåtgärder. Vertikal procent.

O t Kön Yrke

Tot M v U Sthlm Kvin Man Tekn Vård Andra
(122) (68) (34) (61) (61) (14) (21) (85)

Otnn imnande av t 'fl
rekcmmendatfone* f r ln
nedan
UndMka persilja gräs-
lök/nfeslor
Undvika st 11 luste mde
vattf n

Andr i svar

f) SM»r/vet e]

13

25

7

46

10

15

23

7

45

I I

9

29

6

50

6

19

26

5

42

7

7

25

8

50

13

7

36

14

36

7

24

24

5

43

5

11

24

6

48

12

Not. Siffrorna tram larantes enger antal indv ter.

13% erinrar si< rekommendationei inom de två hu/udområdena (undvika
persilja m m, ?amt st llastående /attensamlingår) 25% nämner enbart
undvikande av persilja gräslök e ler nässlor, 7% enbart undvikande av
stillastående vatensan lingar. Hel; 46% nämner heli andra saker som inte
har rekommenderats av myndighete na , t ex "Inte dricka mjölk", "Inte låta
barn leka i sandlådan", "Inte påta 1 Jorden", "Inte kratta i sin trädgård",
"Und/ika aU kippa gräsmattorna, "Undvika dricksvatten från grunda
bruniar", "Inte vistas utomhus", [et är uppenbart att det finns en rad
missuppfattningar när det gäller rekommendationer na vilket kan vara av
intn sse att f amgent närmare s udera och försöka belysa, bl a. med
analyser av massmedierapportering in.

Jämiörs olika undergrupper, finnt~ vi att kvtmor erinrar sig fler
rekonmendatiorer än männen (13% av kvinncna nämner de två
rekommendatiorerna mot 7% av männen) och att ptrsoner med vårdyrken
minrs flera rek< mmendationer än teknikerna (2A% respektive 7% minns de
två rekommenotionerna). Gävleborna tenderar att erinra sig fler
rekoTimendatiorer än stockholmarn? När det gäller <ategorien övriga svar
uppträder inga skillnader mellai gävleborna "Ch stockholmarna i
undersökninqen

En fråga om I vi ka livsmedel som man under sommaren och hösten
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TABELL 16. Informetlwistl Hägnande. Livsmedel med höga halter radioaktivitet.
Vertikal procent.

Omnämnande av livsmedel
från

Tre eller fyra emrlden
Tvé områden
Ett område
Andrasvar

EJ svar/vet ej

Tet
(122)

44
30
18
4

4

Ort

Oivle
(68)

47
30
15
3

5

tthlm
(34)

36
29
26

6

3

K6n

Kvin
(61)

52
23
22

2

2

Min
(61)

36
36
15
7

4

Yrke

Tekn Vård Andra
(14)

43
36
21

-

-

(21)

45
40
10
5

-

(85)

43
27
20

5

6

Not. Siffrorna inom parentes anger antal individer.

funnit höga halter av radioaktiva ämnen skall, för området
händelseinformation, t i l l sist redovisas (fråga 13). Tabell 16 visar svaren
på den öppna frågan. Utgångspunkt för kodningen har varit de fyra
huvudområden där man funnit halter överstigande riktvärdet 300
becquerel. vilda bår, svamp, kö*t från främst vilda djur, fisk (insjöfisk).

44% nämner livsmedel Inom tre eller fyra av områdena, 30% inom två
områden och 18% Inom ett område. Gåvleborna nämner fler livsmedel än
stockholmarna i undersökningen (47% respektive 36% nämner tre eller
fyra), kvinnorna fler än männen (52% av kvinnorna nämner tre eller fyra
livsmedelsområden mot 36% av männen). Ingen skillnad föreligger mellan
teknikerna och personer med vårdinriktade yrken.

Sammanfattning samt jämförelser med andra undersökningar

Händelseinformationen om själva olyckan 1 TJernobyl och om följderna för
Sverige har undersökningsdeltagarna tillägnat sig i stor utsträckning,
åtminstone om vi ställer mindre krav på detaljrikedom. Att befolkningen
närmast Tjernobyi evakuerade har undgått få, liksom att Sverige drabbats
hårt och vilka livsmedel och yrkesgrupper som blivit mest utsatta. De
gävlebor som deltog 1 undersökningen har tagit t i l l sig mer detaljer 1
Informationen, t ex om vad som hände vid kärnkraftverket, den geografiska
spridningen av nedfallet 1 Sverige, vilka livsmedel som drabbats och vilka
rekommendationer som utfärdats. Denna tendens återfinns också 1
IMU-undersökn1ngen (1986) från Juli där en fråga om rekommendationer
ställdes.
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Det finns också en tydlig könsskillnad när det gäller Informationen om
livsmedel och åtgärder. Kvinnorna erinrar sig mer av denna information och
har uppenbarligen tagit t i l l sig den bättre än männen. Även detta resultat
återfinns I IMU-undersökningen.

Det är också tydligt att det finns en rad missuppfattningar beträffande
vilka rekommendationer som utfärdats av myndigheterna. Anmärkningsvärt
många nämner sådant som Inte dricka mjölk, inte låta barn leka t
sandlådan, d v s åtgärder som Inte rekommenderats av myndigheterna utan
tvärtom sagts vara helt ofarliga aktiviteter. I IMU-undersökningen
tillfrågades befolkningen om vad som kunde vara farligt och alternativ
som att dricka mjölk, kratta och bränna löv, dricka modersmjölk för
spädbarn angavs av ca en tredjedel. Även I Hultåker (1986) återfinnes
samma tendenser t i l l missuppfattningar, 48% av befolkningen (hela riket)
uppgav att det var farligt för förskolebarn att lek* i sandlådan

Information om strålning, stråldoser och riktvärden

Radioaktiv strålning, eller Joniserande strålning som är den vetenskapligt
korrekta termen, är ett tekniskt/naturvetenskapligt fenomen som av flera
skäl kan vara svårt att förstå. Sjöberg (1986 sfd 54) skriver bl a
"Strålningsfaran upplevs av många som unik på många sätt. Jonisersnde
strålning har varit känd av vetenskapen bara ett par generationer. Man kan
inte se den, Inte mäta den själv utan specialkunskaper och speciell
utrustning. Ändå kan den utgöra en dödlig fara."

VI försökte ringa In människors föreställningar om strålning genom
följande fråga: "Det talas mycket om radioaktiv strålning Vad har Du för
uppfattning om vad radioaktiv strålning är?" (fråga 20). Frågan var
öppen och undersökningsdeltagarna fick själva formulera sina svar. Dessa
har sedan kodats efter sit t huvudinnehåll. ( Frågan togs också upp i
intervjuerna där det fanns större möjligheter att utveckla sina
föreställningar.) 70% skrev ner ett svar på frågan, resten angav att de Inte
alls visste eller hoppade över frågan. Tabell 17 visar hur man svarade.

1 ]% av undersökningsdeltagarna nämner I sina svar att strålning uppstår i
samband med atomers eller atomkärnors sönderfall (klyving), t ex
"Strålning uppstår när vissa ämnens atomer klyvs", "Stoff från
atomklyvningen". 14% av gävleborna svarar på detta sätt mot bara 3% av
stockholmarna I undersökningen. Det föreligger ingen skillnad mellan
kvinnor och män. 4% ger svar där radioaktiv strålning beskrivs som något
osynligt: "Något man Ir te ser", "Osynliga radiovågor som finns överallt men
man kan inte känna el er ta på dem". Därefter kommer en stor grupp svar,
35%, som mer eller mi We preciserat associerar strålning med dödlig
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TABELL 17. Föreställningar m» radlMktlv strålning. Vertikal procent.

Omnämnande av atomers/
atomkBrnors sönderfall
Något osynligt och Ifkn.
Förstör celler, påverkar
generna och likn.
Något som leder t i l l
cancer
Något farligt
Förknippas Med röntgen
Andrasvar

Ej svar/vet ej

Tot
(122)

11
4

11

8
16
6

14

30

Ort

Oftvie
(86)

M
6

10

5
15
7

M

31

Sthlm
t34)

3
-

15

18
18
3

15

29

Kön

Kvin
(61)

11
5

11

10
15
3

13

31

M»n
(61)

10
3

11

7
16
8

15

30

Teki
(14)

7
-

7

14
7
7

43

14

frfce

i Vård Andra
(21)

10
10

14

-
24

5
14

24

(85)

12
4

12

8
14
6
9

35

Not. Siffrorna inom parantes anger antal individer

fara 11% nämner att det är något som dödar cellerna I kroppen eller
påverkar generna, t ex "Vågformlg celldödande strålning", "Förstör cellerna
hos allt levande", "Ändrar I den genetiska arvsmassan", "Något som förstör
grundförutsättningarna för liv". 8% svarar att det är något som leder t i l l
cancer och liknande svar där främst cancer nämns. 16% betonar I allmänna
ordalag den radioaktiva strålningens farlighet, t ex " Ett gift som skadar
allt levande", "Det är en strålning som tränger igenom och förstör",
Strålning år väl som en smittsam sjukdom, läktlden är 100-taJs år",
"Något som dödar allt" . De sista 20% av undersökningsdeltagarn som
svarat nämner Inget om skadliga effekter utan försöker på olika sätt
beskriva fenomenet t sig. 6% förknippar det med röntgen och svarar helt
enkelt röntgen eller röntgenstrålning. 14% är blandade svar, t ex " Något
som har lång halveringstid", "Något som finns runtomkring oss I allting",
"Något som alla radioaktiva ämnen avger", "Något som finns I atmosfären
och som vi ständigt utsätts för I ganska små doser ) normala fall".
Teknikerna är den grupp som har de högsta andelen svar av den sista typen
(41%). Vårdyrken har den största andelen svar där det farliga betonas i
allmänna ordalag (25%), men överlag gäller att variationen t svaren är stor
Inom alla grupper.

Några enkla Ja-nej frågor ställdes om var radioaktiv strålning
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natur *3tn förekommer - marken?, människokroppen?,
byggnadsmaterial?, röntgenundersökningar? (fråga 2!). Det första och det
sista alternativet visste de flesta att radioaktiv strålning förekommer I,
85% svarade Ja för marken och 89% för röntgenstrålning. 54% anger att det
förekommer I byggnadsmaterial , men bara 30% anger att det naturligen
finns också I människokroppen. Det senare är uppenbarligen svårt för
många att tänka sig. Teknikerna svarar, I de två sista fallen, rätt i större
utsträckning än andra (50% för byggnadsmaterial och 86% för
människokroppen) och även män i större utsträckning än kvinnor.

En rad frågor om riktvärdet, 300 becquerel, ställdes också (frågorna
22-27) . Först en öppen fråga om man kände t i l l det (man skulle ange
värdet). 59% svarar med hela riktvärdet, 26%skriver bara becquerel utan
storleksangivelse och 7% svarar 300 utan sort. I frågan poängterades att
stavningen Inte spelade någon roll. Gävleborna känner t i l l riktvärdet
betydligt bättre än stockholmarna I undersökningen (66% respektive 41%),
männen något båttre än kvinnorna (64% respektive 54%) och teknikerna I
undersökningen är den grupp som bäst känner t i l l det (86%). 95% känner
t i l l att det radioaktiva ämnet som riktvärdet gäller är cesium (-137), I
samtliga undergrupper ligger andelen rätta svar på minst 90%
(flervalsfråga).

På en fråga där det svenska riktvärdet skulle jämföras med det finska
riktvärdet, som är högre ( 1000 becquerel), svarar 52% att det finska
värdet är högre, 11% att det är detsamma som här och 18% tror att Finland
har ett lägre riktvärde. Inga nämnvärda skillnader föreligger mellan de
olika undergrupperna. Undersökningsdeltagarna fick också ange sin
uppfattning om det Italienska riktvärdet (600 becquerel för cesium
-137 och - 134 vilket motsvarar c a 450 becquerel cesium -137). 45%
svarade vet ej eller besvarade ej frågan, 24% menar att det italienska
riktvärdet är högre, 8% att det år samma som det svenska och 23% att det
är lägre. Frågorna om andra länders riktvärden ställdes främst för att se
hur man uppfattar det svenska riktvärdet I förhållande t i l l andra länders
riktvärden. Tar vi hänsyn t i l l gissningsmöjligheterna för flervalsfrågor,så
är det sannolikt att de flesta undersökningsdeltagare inte känner t i l l andra
länders riktvärden. Men man har Inte heller I någon stor utsträckning en
"orealistisk" uppfattning om att andra länder skulle ha lägre riktvärden än
Sverige. Av personer med vårdinrlktade yrken är det hela 43% som anger
att det italienska riktvärdet är högre än det svenska.

Ytterligare en fråga ställdes för att belysa föreställningarna orn
riktvärdet Den löd: Vad tror Du har påverkat det riktvärde som
livsmedelsverket har satt?". Undersökningsdeltagarna fick kryssa för ett
eller flera av en rad alternativ: Riktvärdena I andra länder; Risken för
cancer; Exportrnöjligheterna för livsmedel; Världshälsoorganisationens
(WHO) rekommendationer; Livsmedelssituationen t landet (fråga 28)
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Kryssade man för flera alternativ skulle man också ange vilket man
uppfattat som viktigast. Syftet med frågan var att se i vilken utsträckning
som man skulle välja alternativ förknippade med människors hälsa
respektive politlskt-ekonomiska alternativ.

De summerade procenttalen överstiger 100% eftersom undersök-
ningsdeltagarna kunde ange flera alternativ. 58% menar att riktvärdet
främst år satt i relation t i l l risken för cancer. Den högsta andelen
återfinns bland personer med vårdinriktade yrken ( 67%), den lägsta bland
teknikeryrkena (29%). 45% menar att WH0:s rekommendationer har
påverkat riktvärdet, vanligare bland kvinnorna än bland männen (52%
respektive 38%) och ovanligast bland teknikerna (29%). 30% menar att
exportmöjligheterna för livsmedel har Inverkat på riktvärdet, den största
andelen återfinns bland teknikerna (43%). 24% menar att det svenska
riktvärdet år påverkat av andra länders riktvärden, även denna uppfattning
är vanligast bland teknikerna (43%). Få anser att livsmedels-situationen i
landet har påverkat riktvärdet, endast 15%. Bland dem som angivit flera
alternativ, anser drygt hälften (53%) att risken för cancer är den
främsta faktorn och en fjärdedel (25%) att det är WH0:s
rekommendationer. Det är uppenbart att de flesta uppfattar att det är
hälsoskäl som ligger bakom det satta riktvärdet. Teknikerna avviker från
denna uppfattning c.n pekar istället på politiskt- ekonomiska skäl.

Då en höjning av det svenska riktvärdet har diskuterats ställdes
också frågan vad undersökningsdeltagarna skulle säga om detta. Det var
en öppen fråga där man själv fick formulera sitt svar (fråga 26). Tabell
18 /isar hur svaren föll.

Endist 18% av undersökningsdeltagarna uttrycker ett klart accepterande
av <*n höjning, t ex "Ja", "Bara bra", "Ja tack". 9% uttrycker en försiktig
tvel:an. Hit har formulerade vet ej svar räknats samt svar av typen "Om en
noggrann vetenskaplig undersökning visar att det går". 58% säger klart
ifrtm t i l l en höjning av riktvärdet, 26% med ett enkelt "Nej" och 32%
svarar nej med förstärkning. Det senare är svar som "Det vore
fruktanvärt", "Det får fnte ske", "Helt otroligt", "Det får dom inte göra", "Då
är c et dags att lämna landet", "Oerhört oroväckande", "Katastrof", "Det vore
henrskt". Inga skillnader föreligger mellan gävleborna i undersökningen och
stockholmarna. Däremot kan en något större andel av männen än av
kvinnorna acceptera en höjning, men fortfarande en liten andel (23%
respektive 13%). Teknikerna är de som är mest positiva, hela 43% säger
uttr/ckligen ja och 14% uttrycker en försiktig tvekan. Personer med
vård/rken är de mest negativa, 71% kan här ej acceptera en höjning. Hela
52% av denna grupp säger nej med förstärkning.
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TABELL 18. Reaktioner et •« eventuell MJnlng av det svenska riktvärdet.
Vertikal procent

Accepterar höjning
Tveksam (Inkl. vete))
Nej
Ne) ned förstärkning
Andre svar

EJ svar

Tot
(122)

18
9

26
32

2

12

Ort

Gévle
(88)

19
8

26
32

2

13

Sthlm
(34)

15
12
26
32

3

12

Kön

Kvin
(61)

13
10
28
34

—

15

Man
(61)

23
8

25
30

5

10

Yrke

TeknVfird Andra
(14)

43
14
14
21

7

-

(21)

5
10
19
52

5

10

(65)

16
8

31
28

1

15

Not. Siffrorna inom porantes anger antal individer.

Ytterligare en fråga som kan inordnas under rubriken strålning, stråldoser
och riktvärden är en fråga om stråldos: "Hur stor stråldos tror Du att Du
skulle få i Dig om alla livsmedel Du äter under ett år skulle ligga på
riktvärdet eller strax över?" (fråga 27). Enligt strålningsexperter, t ex (
Kullander & Larsson, 1986), så skulle stråldosen bli betydligt mindre än
den som personer sysselsatta med strålningsarbeten får utsättas för. Den
högsta tillåtna stråldosen anges t i l l 50 mSv. Frågan hade fasta
svarsalternativ.

29% delar experternas uppfattning och menar att stråldosen skulle bli
mycket mindre och 24% menar att den skulle bli något mindre. 21% tror
att man skulle få lika stor stråldos som den övre gränsen för
strålningsarbeten och 17% tror att man skulle få en högre stråldos. 11%
svarar vet ej eller besvarar ej frågan. Kvinnorna anger något högre
stråldos än männen (41% av kvinnorna för lika mycket eller mer
alternativen mot 34% av männen). Teknikerna och personer med vårdyrken
har de mest skilda uppfattningarna, 53% av den senare gruppen mot 29% av
den första tror att stråldosen skulle bli lika eller högre än den övre
gränsen för strålningsarbeten.

Sammanfattning samt jämförelser med andra undersökningar

Få (11%) vet vad strålning är men hos de flesta vScker begreppet
föreställningar och associationer. Dessa kan vara av olika slag. Det kan
vara att man associerar t i l l dödlig fara: något som dödar celler och
påverkar generna, något som leder t i l l cancer eller något som är som ett
gift som skadar allt levande. 35% associerar på dessa satt Andra
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associatloner är mindre emotionella ,t ex associationer t i l l röntgen eller
t i l l något som finns runt omkring oss De flesta vet Inte att strålning
natur)igen finns t människokroppen.

En jämförelse kan göras med Dahlgren & Wenestam (1980) som redovisar
tre olika sätt att uppfatta effekterna av radioaktiv strålning på: något
farligt som man bli sjuk eller kan dö av (opreciserade effekter); något som
ger brännskador eller förgiftar ( d v s akuta symptom); något som orsakar
cancer, genetiska sk?dor eller förstör kroppens cellstruktur ( d v s
fördröjda effekter).

Riktvärdet, 300 becquerel, känner de flesta undersökningsdeltagare t i l l
men man vet inte så mycket om andra länders riktvärden. Man tror dock
Inte att andra länder har lägre riktvärde än Sverige. De flesta anser att det
är hälsoskäl som ligger bakom det satta riktvärdet vilket tyder på att man
uppfattar det som en hälsogräns. Sverige sänkte i maj 1986 det tidigare
( d v s före TJernobyl) värdet , 2000 becquerel för radioaktivitet i
livsmedel, t i l l 300 becquerel. Enligt SSI och Livsmedelsverket fanns det
ur strålskyddssynpunkt Ingen anledning att ändra värdet utan det var
handelspolitiska skål som låg bakom sänkningen (se exempelvis
Morgonekot 16 maj 1986).

En majoritet kan inte tänka sig en höjning 3v riktvärdet, få säger klart Ja
t i l l detta. En tredjedel anger nej med emotionell förstärkning, t ex "Det får
Inte ske", vilket kan tolkas som att man skulle bil djupt upprörd om
riktvärdet höjdes.

Det finns skillnader mellan mäns och kvinnors kunskaper och
föreställningar. Männen i undersökningen visst • t ex bättre var radioaktiv
strålning finns, de kånde bättre ti l) riktvärdet och de kunde i något större
utsträckning än kvinnorna acceptera en höjnir i av riktvärdet Den största
skillnaden återfinns emellertid mellan tekr Kerna i undersökningen och
personer med vårdyrken. De förra betonar I Ii .en utsträckning strålningens
farlighet, de senare i hög. Teknikerna av /iker markant från de andra
undersökningsdeltagarna I sin syn på riktvärdet. De pekar på
ekonomiskt-politiska bedömningsgrunder snarare än hälsoskäl och en
majcrltet av dem kan acceptera en höjning a ' riktvärdet.

Frågor om föreställningar om radioaktiv sti ålning och om riktvärdet har
ej ställts I de andra Tjernobylundersökninga na.

RISKUPPFATTNING

Resultat samt Jämförelser med andra i idersftknlngar

I frågeformuläret ställdes också några fråc jr om riskuppfattning, dels en
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fråga om undersökningsdeltagarnas uppfattning om cancerrisken t antal
beräknade fail , dels en bedömning av cancerriskerna för fyra olika
faktorer (TJernobyl, rökning, radonnus och röntgenundersökningar) på
femgradlga skalor (mycket stor risk, ganska stor, ganska liten, mycket
liten. Ingen alls) och slutligen två öppna frågor om hälsoriskerna med
Tjernobylolyckan för oss här I Sverige (frågorna 29- 32). Till vissa delar
kan resultaten jämföras med Sjöberg & Drottz (1986) mer omfattande
studie av riskuppfattning samt med två riksrepresentativa undersökningar,
IMU (1986) och Hultåker (1986).

Ursprungligen planerades att ställa samma fråga om antalet cancerfall
I Sverige på grund av Tjernobylolyckan som i IMU-undersökningen och i
Hultåkers studie. Denna fråga har också använts I Sjöberg & Drottz studie.
Efter överväganden ändrades frågan. Dels har experternas bedömningar
efterhand justerats något uppåt , dels var frågan oklar då det inte
framgick under vilken tidsperiod som siffrorna gällde. Nedan anges hur
frågan formulerats t de olika undersökningarna.

Andra undersökningar

Hur många personer tror du kommer att få
cancer i Sverige p l grund av den sovjetiska
kérnfcraflsolycfcan? Skulle du vilja säga att
det ar

Ingen
Ca 10 personer
Ca 100 personer
C* 1000 personer
Ca 10 000 personer
Ca 100 000 personer

Denna undersökning

Det har talats mycket om cancerrisken i
samband med det radioaktiva nedfallet. Hur
har Du uppfattat det som sägs om riskerna?
Antalet cancerfall

Kommer ej att påverkas
Okar med 100-400 fall per är
Okar med 1000 fall per I r
Okar med 100-400 fall på 50 år
Okar med 1000 fall på 50 år

De gåvlebor och stockholmare som deltog I föreliggande undersökning har
t i l l 51% anglvt det alternativ som framförts av officiella experter I
landet, nämligen 100-400 fall på 50 år ( se ex Larson, L.G., 1986;
Wallnder, 1986) ) , 19% väljer alternativet 100-400 fall per år. 13%
svarar vet ej eller har ej besvarat frågan. Det mest allvarliga alternativet,
1000 fall per år, väljer endast 3%.

I IMU-undersökningen (1986) valde 21% "experternas alternativ" 100
personer, 1 Hultåker (1986) 20% och i Sjöberg- Drottz undersökning (1986)
endast 15%. I den senare undersökningen svarar emellertid 49% vet ej.
överensstämmelsen är således dålig 1 denna fråga men det finns skäl att
anta att det beror på skillnader 1 frågans formulering snarare än på stora
faktiska skillnader 1 uppfattning mellan undersökningsdeltagarna 1 de olika
studierna.
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En skillnad mellan könen skall också kommenteras för denna fråga 33% av
kvinnorna 1 föreliggande undersökning valde alternativen 100-400
respektive 1000 cancerfall per år mot endast 11% av mannen. Detta tyder
på att kvinnorna hår hade en mer oroande bild av cancerrisken än mannen,
ett resultat som Inte återfinns I IMU-undersöknlngen (1986) respektive
SJöberg-Drottz (1986). Hultåker (1986) redovisar ingen uppdelning på kön
för denna fråga.

Tabell 19 anger riskbedömningarna (cancerrisken) för fyra olika
faktorer.

Rökning fick genomgående den högsta riskbedömningen, I genomsnitt 412
på den femgradiga skalan där högre värde betyder högre risk. Därefter
kommer TJernobyl med 3.52, radonhus med 3.09 och röntgenundersökningar
med 2.18 ( t» 4.58; 3.21; 7.20, al lap < .01, dubbelsidig prövning). Detta
kan Jämföras med experters rangordning av faktorerna. Enligt diagram som
presenteras 1 Kul lander & Larsson (1986), som grundar sig på
cancerkommitténs betänkande (SOU 198467), är cancerrisken vid rökning
flera tusen gånger högre än Tjemobyl, radon 1 bostäder ungefär hundra
gånger högre. TJernobyl har Jämförts med en röntgenundersökning eller
rökning av ett paket cigaretter. Experternas och undersökningsdeltagarnas
riskbedömningar stämmer överens så tillvida att rökning anses farligast
av de fyra faktorerna, lien därefter upphör likheten.
Undersökningsdeltagarna anser uppenbarligen att Tjemobyl är förenat med
relativt stor cancerrisk, högre än att bo i ett radonhus och avsevärt
mycket högre än röntgenundersökningar. Denna rangordning a*terf inns, mer
eller mindre markerad, i samtliga undergrupper utom bland teknikerna vars
rangordning stämmer bättre med experternas, rökning, radonhus, TJernobyl
och röntgenundersökningar. Teknikerna ligger i sin beömnlng av TJernbyl
kraftigt under alla andra gruppers bedömningar (2.57 mot 3.52 i
genomsnitt, t • 3.48; p < .01, dubbelsidig prövning).

Resultaten kan delvis Jämföras med den riksrepresentativa
IMU-undersöknlngen (1986) där 60% menar att Tjernobyiolyckan är
farligare ån ett par röntgenundersökningar, 36% att det är farligare än att
bo I radonhus och 27% att det är lika farligt. Även Sjöberg & Drottz (1986)
pekar på att bedömningen av riskerna 1 samband med TJernobylolyckan
ligger högt även om det i deras undersökning rörde sig om riskbedömningar
med en helt annan Inriktning- den personliga risken förenat med olika
faktorer . Förutom Tjemobyl, faktorer som blixten, bil misshandlad,
arbetsskador osv. De skriver "När det gäller speciellt TJernobylolyckan
framstår gapet som mycket stort mellan experternas åsikter och den
uppfattning som avspeglas av genomsnittet i tre av fyra grupper" (Sjöberg
& Drottz, 1986 sid. 32).
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TABELL 19. Rlstbed&anlng (cancer), Medelvärden och standardavvikelser.

Ort Kta Yrko

Tot Oovlo Still» Kvin Min Ttfcn Vård Andra
(122) (88) (34) (61) (61) (14) (21) (85)

TJomobyl

Rttntng

Rtttonhus

Rtatgenunders.

u

m
u

m
u

m
u

3.52
.96

4.12
1.06

3.09
1.10

2.18
.97

3.56
1.03

4.16
1.10

3.03
1.12

2.18
.99

3.44
.86

4.03
.97

3.24
1.05

2.18
.94

3.80- •
.85

4.08
*.I3

3.21
121

2.34
1.11

3.25
1.03

4.16
1.00

2.97
.97

2.02
.79

257""
.85

4.21
BO

2.79
.70

2.21
SO

"3.71
.72

4.19
.75

3.38
1.02

2.29
1.01

3.65
.98

4.08
1.18

3.07
1.16

2.1S
1.01

Not Siffrorna inom parentes anger antal individer. Risken för varje faktor bedömdes i fem
grader. Ju högre varde desto större risk.
* * * « p < 0 0 1
• • = p< 01

Tabell 19 visar visserligen på stora likheter mellan olika undergruppers
bedömningar, men det finns också några statistiskt signifikanta
skillnader. Kvinnorna bedömer risken med TJernobyl allvarligare än männen
( t * 3,24; p < 01, dubbelsidig prövning) och personer med vårdyrken ser
betydligt allvarligare på risken än teknikerna ( t = 415; p < .01,
dubbelsidiga prövning).

En öppen fråga ställdes också om undersökningsdeltagarna hade uppfattat
att några andra hälsorisker än cancer satts i samband med Tjernobyl.
I debatten har risken för gravida kvinnor bla diskuterats och låg stråldos
forskare som Rosalie Bertel (1985) har bl a pekat på ökad risk för
allergier och nedsatt Immunförsvar. Endast 40% av
undersökningsdeltagarn besvarade frågan vilket kan tolkas som att de
flesta Inte alls funderat över andra hälsorisker än cancer. 12% nämner
missbildningar el l tr skador på foster och 10% talar om skador på
arvsmassan eller genetiska skador. 6% nämner allergier ,nedsatt
Immunförsvar , ökning av virussjukdomar och liknande. 3% nämner andra
skador som skelettskador, för tidigt åldrande och som i några fail
"håravfall". Slutligen nämner 9% psykiska besvär. 43% av gävleboma mot
32% av stockholmarna besvarade frågan.

Til l sist ställdes en öppen fråg.3 där undersökningsdel tagarna f r i t t fick
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skrlva ner vad de ansåg om hälsoriskerna t samband med Tjemobyl. Frågan
löd * Vilken är Din egen uppfattning om hälsoriskerna för oss hår i
Sverige?" 72% besvarade frågan. 32% avundersöknlngsdeltagarna skriver
svar som tyder på att de anser att hälsoriskerna är små, t ex "Små", "Annat
är farligare", "Ingen fara". 15% betonar på olika sätt cancer- riskerna, 18%
betonar hälsoriskerna allmänt, t ex "Mycket stora", "Mycket ohälsosamt och
farligt", "EJ försumbar", "Risken för olika slags sjukdomar ökar" och 2%
pekar direkt på att riskerna är underskattade, t ex "Riskerna på längre sikt
år större än man tror", "Jag tror det påverkar mer än vad som sägs". 2%
anger svar som är svårare att entydigt bedöma, t ex "Om vt skulle åta
livsmedel med höga vården skulle hälsorisken öka","Vore olyckligt på vår
hälsa om vi drar ner på konsumtionen av viktiga födoämnen".En större andel
av männen än av kvinnorna svarar att hälsoriskerna är små(41% respektive
28%) och särskilt teknikerna framhåller de små riskerna medan personer
med vårdyrken istället framhåller riskerna. 50% av teknikerna svarar
således att det är små risker mot 19% av personer med vårdyrken. I den
senare gruppen framhåller 43% cancerriskerna, 14% betonar riskerna I
3llmänhet och 10% nämner I sina svar att experterna har underskattat
riskerna.

Sammanfattning

Liksom Sjöberg & Drottz (1986) kan här konstateras att det 3r ett stort
gap mellan undersökningsdeltagarnas riskuppfattning och experternas. Den
stora skillnaden gäller emellertid inte bedömningen av antalet kommande
cancerfall utan snarare Jämförelser med andra risker.
Undersöknfngsdeltagarna anser t ex att TJernobyJ är mycket (ärligare än
att bo I ett radonhus och avsevärt mycket farligare än röntgenunder-
sökningar. Kvinnor ser allvarligare på riskerna än männen, men framför
allt skiljer sig tekniker och personer med vårdyrken. Teknikerna i
undersökningen framhåller att riskerna är små, medan de inom vårdyrkena
betonar dem som stora.

BETEENDE

Formuläret Innehöll två frågor om beteenden dels en öppen fråca om
man vidtagit några åtgärden t ex undvikit 'Iss föda (fråga 3!5), dels en
flervalsfråga där man skulle ange om man avstått från trädgårdsodling
eller odlat som vanligt i år eller om man in alls har odlingar (fråga 49).
(I Intervjuerna togs beteendeförändringar up wer Ingående). Svaren på den
öppna frågan har kodats efter antalet åtgå er . Eftersom samtliga som
besvarade frågan Inrikt ide sina svar på oi de undvikit eller varit
noga med viss föda '"»riktades också k ningen av svaren på detta.
Tabell 20 visar svarsför* ilningen.
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31% besvarar Inte frågan och 17% svarar att de inte vidtagit några
åtgärder. Om ej-svaren tolkas som att man inte gjort något (det är då
naturligt att man Inte besvarar frågan) uppger ungefär hälften att de inte
vidtagit några åtgärder. Svaren kan självfallet vara behäftade med
minnesfel, men sannolikt torde dessa personer I varje fall Inte undvikit
födoämnen I någon större eller nämnvärd omfattning. 13% räknar upp
minst tre födoämnen som de undvikit, t ex "Vilda bär, svamp , ålgkött"
eller "Mjölk, bär och svamp". 20% anger två saker och 5% nämner en. 14%
anger svar som tyder på mindre omfattande åtgärder, t ex "Sköljde
grönsakerna noga", "Undvikit rabarber och smultron från Gävletrakten",
"Inga nässlor I år", "Klippte ner gräslöken", "Förvållt svampen", "Undvikit
murklor och nässlor".

De gävlebor som deltog I undersökningen har, naturligen nog, undvikit
betydligt fler födoämnen än stockholmarna. 42 % av de förra mot 12% av de
senare har undvikit två eller flera födoämnen. 80% av stockholmarna har
inte vidtagit några åtgärder alls eller endast mindre omfattande, t ex
unvikit nässlor t år. Motsvarande siffra för gävleborna är 55%. Personer
med vårdyrken är den grupp där den största andelen säger sig ha vidtagit
minst tre åtgärcer (24%). Även teknikerna har vidtagit vissa åtgärder och
det föreligger Inga anmärkningsvärda skillnader mellan de kvinnor och de
män som deltog i undersökningen.

Den andra beteendefrågan gällde om man har avstått från att odla i år
(fråga 49). 52% har inga egna odlingar så de har aldrig behövt ta ställning
i denna fråga. 21% har odlat som vanligt i år och 25% har avstått från att

TABELL 20. Vidtagit åtgärder som rör födan. Vertikal procent.

Ort Kön Yrke

Tot 6§v1e Sthlm Kvin MSn Tekn Vfird Andra
(122) (86) (34) (61) (61) (14) (21) (85)

Minst tre étgSrder
TvéétoSrder
En fitgftrd
titndre omfattande
Inga åtgSrder

EJ svar

13
20

5
M
17

31

18
24

2
10
18

27

0
12
9

24
15

41

16
18
5

18
13

30

10
23

4
10
21

33

7
14
7

36
21

14

24
14
5

14
14

29

12
24
3
9

18

34

Not. Siffrorna inom parentes anger antal individer.
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odla (helt eller delvis), 32% av gåvleboma I undersökningen och 9% av
stockholmarna. I den senare gruppen år det bara 32% som överhuvudtaget
brukar odla (mot 52% av gävleborna). Resultaten Innebär att nästan två
tredjedelar (62%) av de gävlebor I undersökningen som normalt brukar
odla helt eller delvis har avstått från detta 1 år. 21% av männen och 30% av
kvinnorna uppger att de avstått från att odla i sina trädgårdar eller på sina
kolonilotter. Bland de 14 teknikerna finns tre personer som avstått från
att odla och sex som har odlat som vanligt i år , fem har inga odlingar.
Gruppen vårdyrken avviker Inte från genomsnittet , 25% har avstått från
att odla, 56% har inga odlingar i denna grupp.

Sammanfattning samt Jämförelser med andra undersökningar

Hälften av undersökningsdeltagarna uppger att de undvikit viss föda som
en följd av Tjernobylolyckan och av den hälft (48%) som har odlingar så har
drygt hälften helt eller delvis avstått från att odla ätbara produkter 1 år,
av gävleborna I undersökningen nära två tredjedelar. Den senare åtgärden
har Inte varit nödvändig, inte ens i de mest strålnfngsdrabbade områdena
eftersom trädgårdsprodukter visat sig uppta mycket lite av det
radioaktiva ceslumet. Att så många avstått torde spegla den osäkerhet om
strålningens effekter som rådde under våren och försommaren.

I formuläret ställdes två frågor där undersökningsdeltagarna skulle
Jämföra upptaget av radioaktiva ämnen för trädgårdsprodukter
och det som växer vi l t I naturen. Den första frågan var en
flervalsfråga (fråga 16) och 52% av undersökningsdeltagarna menar att
"allt som växer tar upp lika mycket radioaktiva ämnen". 27% har uppfattat
att "det som växer i trädgårdarna tar upp mindre av radioaktiva ämnen än
det som växer vilt i naturen, 4% menar att det som växer I trädgårdarna
tar upp mer och 17% svarar vet ej eller besvarar ej frågan. En betyd'Igt
större andel av gävleborna än av stockholmarna anger det riktiga
alternativet (34% respektive 9%) vilket tyder på att gävlebor I viss
utsträckning har fått denna information eller själva tagit reda på det, t ex
genom hälsovårdskontoret. Undersökningsdeltagarna fick också I en öppen
fråga (fråga 17) förklara sin uppfattning 10% av gävleborna men Inte en
enda stockholmare förklarar att växter i näringsrika, gödslade eller
kalkade Jordar tar upp mindre cesium eller radioaktiva ämnen. 2% tror att
det beror på att man har grävt ner de radioaktiva ämnena, forslat bort ett
Jordlager eller odlar I växthus och 18% har andra förklaringar som "Det
vilda var tidigare påverkat av radioaktivitet", "Man vattnar mer I
trädgårdarna och tvättar bort en del", Vissa växter tar UDP mer
radioaktivitet". Svaren vis.T på stor fantasirikedom när det gäller att
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konstruera rimliga förklaringar t i l l skillnaden mellan det trådgårdsodlade
och det vilda Oe flesta svaren går I riktningen att ett radioaktivt stoff har
förts t i l l eller tagits bort på ett eller annat sätt.

Den vetenskapliga förklaringen är att cesium-137 liknar kalium som det
Hnns ont om I näringsfattiga Jordar men gott om 1 näringsrika gödslade
Jordar. Finns kalium tar växterna upp detta och lämnar cesium-137 .
Saknas kalium tar växterna istället upp det radioaktiva ceslumet (se ex
Johanson, 1986).

Gävleborna i undersökningen har undvikit flera födoämnen och de har också
i mycket större utsträckning avstått från att odla. Drottz & Sjöberg
(1986) som mätt förändrade vanor (främst matvanor), fann likaledes att
personer i Gåvletrakten uppvisar den största förändringen i sina vanor
(Jämfört med personer i Stockholm samt Göteborgstrakten).

Resultaten kan vidare Jämföras med en undersökning av ett nittiotal
slumpmässigt utvalda personer I Västernorrland, närmare bestämt i
Kramfors och Sollefteå. De tillfrågades om hur Tjernobylolyckan förändrat
deras matvanor. Hela 80% uppgav att de hade ändrat sina matvanor och
drygt 20% (av samtliga) hade helt eller dalvis avstått från att odla
grönsaker och/e!ier potatis. En slutsats som dras I denna undersökning är
att befolkningen ändrat sina mat- och levnadsvanor i större utsträckning
än givna rekommendationer. Se Fahlén & Hammarström (1986).

INSTÄLLNINGEN TILL KÄRNKRAFT

Resultat samt jämförelser med andra undersökningar

Två frågor om Inställningen t i l l kärnkraft ställdes, båda med fasta
svarsalternativ (fråga 37 och 38). Tauell 21 visar svarsfördelningarna.

Endast 2% är odelat positiva t i l l kärnkraften och anser att den kan byggas
ut, 16% menar att vi bör har kvar våra kärnkraftverk, 49% menar att
kärnkraften bör avvecklas efterhand och 32% är kraftigt negativa och
anser att alla kärnkraftverk snarast bör stängas. I en riksrepresentativ
SIFO-undersökning från hösten 1986 säger 53% att de vi l l följa nuvarande
avvecklingsplaner och 37% vi l l börja avveckla redan nu (SIFO, oktober
1986). Som jämförelse kan också nämnas att I Sjöberg & Drottz (1986)
enkätstudie i Gävle, Stockholm och Bohuslän, där drygt 700 personer
deltog, angav 36% det mest negativa värdet på en sju-gradig skala och 6%
det mest positiva. Mellanvärdena är svårare att Jämföra eftersom frågorna
var olika utformade. Gävleborna I den nämnda undersökningen var mer
negativa än andra, ett resultat som Sjöberg & Drottz (sid 35) främst
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TABELL 2 1 . Inställningen t i l l kärnkraft. Vertikal procent.

Ort Kon Yrke

Tot Oévle Sthlm Kvin Man Tekn Yftrd Andra
CI22) (88) (34) (61) (61) (14) (21) (85)

Nuvarande uppfattning
Kärnkraften kan byggas
ut
VI bör ha kvar vfira
kärnkraftverk
Kärnkraften bör
avvecklas efterhand
Alla kärnkraftverk bör
snarast stängas
EJ svar

Ändrat uppfattning?
Nej
Ja mer negativ nu
Ja mer positiv nu
f J svar

2

16

49

32
1

52
47

-
t

2

17

SO

30
1

SO
49

-
1

3

12

47

38
-

59
41

-

2

7

49

43
-

51
48

-
2

3

25

49

21
2

54
46

-

14

43

21

14
7

57
43

-

-

5

48

48
-

t>2
38

-

1

14

53

32
-

51
48

-
1

Not. Siffrorna inom paranles anger antal individer.

finner hänför sig t i l l lantbrukare och mgdomar. Te »densen återfinns
också i Hultåker (1986) men inte 1 föreliggande undersökning vilket
troligtvis beror p' övervikten av kvinnoi bland de stock! olmare sim deltog
i under sökningen (se tabell 1).

Av um ersökningsdeltagama är nåmli» en kvinnorna
kärnkn ften än männen. Teknikerna är d( mest positiva,
tycker antingen att vi skall ha kvar år kärnkraft <
Gruppen med vårdyrken är de mesi negativa, 48
kärnkr; f tverken omedelbart bör stänc is och 4Q% at
avveck as efterhand Signifikanta r.ier ?lvärdesskillna'
3.43, f < .001, dubbelsidig prövning) och yrke ( t
dubbelsidig prövning) föreligger. Könss ;illnader återfi
& Drottz (1986) och det har tidigare dei lonrtrerats • f l
om att'tyder t i l l kärnkraft , såväl Inh mska ( ex Ben
Zettert?rg, 1980; Holmberg & Asp, 198 !, Wikman & Ösi
internationella ( ex Brody, 1984; Vlee ling, 1985). St
samband med folkomröstningen om kä nkraft visar v
sysselsatta Inom sjukvård samt lantbrukare är bety
t i l lkänkraft än andra yrkesgrupper (Holmberg & Asp,

ner negativa t i l l
Sver hälften (57%)
Her bygca ut den
I anser här att
. kärnkraften bör
ler för ^ön ( 1 =
: 4.06; '. < .001,
ms åven i Sjöberg
ra under .ökningar
Busen, ranke 1 &

erman, 1385) se m
idler av injeva! i
lare att personer
ligt mer negativa
984)
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Har man då ändrat upprättning om kärnkraften efter
Tjernobylolyckan? Tabell 21 visar att 47% säger sig ha blivit mer negativa
t i l l kärnkraft. Ingen har blivit mer positiv. 52% har inte ändrat
uppfattning. Något fler av gävleborna säger sig ha blivit mer negativa men
skillnaden är marginell. Inga könsskillnader uppträder, inte heller mellan
tekniker och vårdyrken. Sex av de 14 teknikerna säger sig ha blivit mer
negativa t i l l kärnkraft. Vi kan förmoda att de flesta av teknikerna innan
Tjernobyl var mycket positiva t i l l kärnkraft, men att en del nu blivit
tveksamma. Om variabeln kärnkraftsinställningen före olyckan bildas
genom att kombinera frågorna 37 och 38 1 frågeformuläret (bilaga 2)
(vilkor för positiv (58) 3-4 *(59) 2; (58) 1-2 • (59) 0-1; vilkor för
negativ (58) 3-4 • (59) 1) finner vi följande: U av de 14 teknikerna var
innan olyckan positiva t i l l kärnkraft och en var negativ. Två besvarade ej
båda frågorna. För de 21 personer med vårdyrken gäller att 9 var positiva
t i l l kärnkraft och 12 var negativa.

Sjöberg & Drottz enkätstudie uppvisar, totalt sett, en något större andel
som blivit mer negativa t i l l kärnkraft, 58%. Kvinnorna hade i större
utsträckning än männen ändrat uppfattning. Skillnaderna mellan
undersökningarna torde bero på urvalets speciella sammansättning av
lantbrukare, ungdomar, nyblivna föräldrar och relativt unga män utan egna
barn. Medelåldern var 32 år. Linje tre fick 1 folkomröstningen om kärnkraft
(1980) sitt starkaste stöd bland väljare under 30 år där 49% röstade på
denns linje och bland lantbrukarna där 63% röstade för linje tre (Holmberg
& Asp, 1984). Det är rimligt att anta att dessa grupper som helhet
utgjort potentiella kärnkraftskritiker som har påverkats kraftigt av
Tjernobylolyckan.

INFORMATIONSKÄLLOR

Resultat samt jämförelser med andra undersökningar

Til l sist skall två frågor om Informationskällor redovisas.
Undersökningsdeltagarna fick ange varifrån man främst fått information
om Tjernobylolyckan och följderna för Sverige (fråga 39) och uppskatta
sin nyhetskonsumtion (fråga 50). Tabell 22 visar svaren på den första
frågan.
Tabellen visar att de flesta anger de rikstäckande kanalerna som sina
främsta Informationskål For, 88% anger TV, 65% riksradion och 58%
rikstidningarna. Procenttalen överskriden 100% eftersom man kunde ange
flera källor. Lokalradio och lokaltidningar uppges I samma utsträckning
(42% respektive 43%). 5% anger andra personer och 5% andra skriftliga
källor. Bland gävleborna har dock de lokala medierna spelat en avsevärt
större roll än bland stockholmarna, men TV och riksradion har även här
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TABELL 22. Frtesta inforwatlonsUlior. Proctnt.

Ort Kön Yrke

Tot 6avle Sthlm Kvin Man Tekn Vård Andra
(122) (68) (34) (61) (61) (14) (21) (85)

TV
Riksradio
lokalradio
Rikstidningar
Lokaltidningar
Andra skriftliga k&lior
Andra personer

88
65
42
58
43

5
5

68
66
48
49
58

5
3

88
62
26
82

6
6
9

89
69
38
51
38

7
7

87
61
46
66
49

3
3

86
57
57
79
43

-

100
81
48
62
43
10
10

85
61
36
55
42

5
5

Not. Siffrorna inom parentes onger antal Individer. Procenttalen överstiger 100 eftersom flera
alternativ kunde anges.

haft den största betydelsen. Männen ligger något högre än kvinnorna när det
gäller användning av tidningar. Tidningsläsningsstudier har visat att män
läser mer av det samhällsorienterande stoffet än kvinnor (WelbulJ, 1983).

Resultaten kan jämföras dels med Hibells (1986) riksrepresentativa
undersökning strax efter olyckan och dels ined Drott; & Sjöbergs (1986)
inte vjundersökning från slutet av sommaren. I båda cessa undersökningar
framkommer riksmediernas dominerande ro"l, särskilt riksradion och TV.
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SAMMANSATTA VARIABLER

För att få en bättre överblick över resultaten har de enskilda frågorna
inom respektive huvudvarlaDler (se sid ) slagits samman t i l l enhetliga
mått eller index. Dessa kommer nedan att behandlas, dels 1 relation t i l l
samtliga demografiska data (även ålder, utbildning m m kommer nu att
tas upp) och dels med avseende på sambanden mellan variablerna. Först
anges kortfattat hur de sammansatta variablerna har konstruerats.

Konstruktionen av sammansatta variabler

Händelseinformation (Sovjetunionen och Sverige): Frågorna 3-5; 8;
9(17); 10-13; 15 1 formuläret bildar underlag för denna variabel. Svaren på
de öppna frågorna har I några fall (fråga 3, 8; 12;; 13) poängsatts så att
mer utförliga svar har givits en högre poäng ,3 eller 2 poäng Jämfört med 1
for knapphändigare svar respeKtive rätt på flervalsfråga. Poängen har
sedan summerats (max »17).

Information om strålning/stråldoser/riktvärden Frågorna 9(18);
16-17; 20-23; 25; 27 bildar underlaget. Även här har vissa svar givits en
högre poäng (fråga 17,20,22). Poängen har summerats (max = 17).

Missuppfattningar Denna variabel har tidigare ej behandlats under egen
rubrik utan endast under respektive fråga. Missuppfattningar avser helt
enkelt felsvar, vilka I en del fall kan röra sig om rena gissningar och i
andra om mer reella missuppfattningar Då dessa Inte kan särskiljas har
samtliga felsvar behandlats som missuppfattningar. Andelen ej eller vet
ej svar varierar mellan 3% och 30% vilket tyder på att ett ohejdat
gissande inte har tlllgrlptts. Frågorna 4-5; 8-9; 12-13, 16-17; 21-24; 27
bildar underlaget oct) varje felsvar har givits 1 poäng som sedan
summerats (max a 17).

Riskuppfattning Medelvärdet a/ fråga 29 (antalet framtida cancerfall)
och fråga 30(48) (skattad grad av cancerrisk för TJernobyf) som Ingår med
samma skala som tidigare (1-5, frågeformulärets kantkodning stämmer ej
för fråga 29).

Oro: Medelvärdet av fråga 33 (grad av oro) och fråga 36 (en siffra för oron)
som Ingår med samma skala som tidigare (1-4).

Beteende: Frågorna 35 och 49 bildar underlag. I det första fallet, har
antalet vidtagna åtgärder skalats från 1-5 där I anger Inga åtgärder, 2
mindre omfattande åtgärder (ex undvikit nässlor), 3 en åtgärd (ex undvikit
vilda bär), 4 två åtgärder och 5 minst tre åtgärder. Fråga 49 om
trädgårdsodling antar endast två värden, 1 om man odlat som vanligt eller
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Inte brukar odla och 5 om man avstått från att odla I år. Medelvärdet av de
två frågorna har beräknats.

Inställningen t i l l Informationen: Medelvärdet av frågorna 40 och 41
som ingår med samma skala som tidigare (1-4).

Precisionen I de fyra Index som utgör medelvärden (riskuppfattning, oro,
beteende, Inställningen t i l l Informationen) har prövats enligt det av
Wikman, Bernow & österman (1975 sid 3D uppställda kravet att en
förutsättning för att att två frågor skall betraktas som mått på samma
sak är att deras korrelationer med övriga variabler i materialet skall vara
åtminstone approximativt proportionella. Dimensionsanalyser (eg.
korrelationer mellan korrelationer) gav för risk värdet .94; oro .99;
beteende .97 och inställningen t i l l Informationen .99. Det innebär att det
uppställda kravet är väl uppfyllt för samtliga index.

DEMOGRAFISKA SKILLNADER

I tabell 23 har de sammansatta variablerna relaterats t i l l demografiska
data samt t i l l nyhetskonsumtionen och attityder t i l l kärnkraft. På grund av
det relativt begränsade antalet individer I undersökningen har
demografiska variabler ej konstanthållits 1 relation t i l l varandra. Som
upp'ysnfng kan nämnas att av d^ 37 lågutblldade personerna var 17
kvinnor och 20 män, av de 41 med mellanutblldnlng var 20 kvinnor och 21
män och av de 44 med högutbildning var 24 kvinnor och 20 män. Det finns
således Ingen anledning att misstänka att utbildningsskillnader och
könsskillnader har blandats samman. Gävlebor och stockholmare i
undersökningen Jämfördes i tabell 1.

Undersökningdeltagarna har som förväntat tillägnat sig mer av
händelseinformationen (m • 10.08 av max 17 poäng) än av
faktainformationen om strålning (m - 6.94 av max 17 poångMDetta gäller
genomgående för alla undergrupper). Skillnaden är statistisk signifikant
och kan därmed anses genera I iserbar (t - 9.26; p < .001, dubbelsidig
prövning).

Signifikanta demografiska skillnader I Informationstillägnande föreligger,
sonr förväntat, mellan utbildningsgrupperna, framför allt när de med
enbart folk/grundskola Jämförs med gruppen med minst treårigt teoretiskt
gymnasium (händelseinformatlon: t - 2.98; p < .01; strålningsinformation: t
- 2.09; p < .05, dubbelsidiga prövningar). För övrigt uppnås Inga
slgr Iflkanta skillnader I Informationstlllägnandet. Tabell 23 visar
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dock på tendenser I förväntade riktningar. Mannen I undersökningen har
tillägnat sig något mer strålningsinformaUon än kvinnorna och teknikerna
något mer än övriga yrkeskategorier. De undersökningsdeltagare som har barn
under 18 år tenderar också att ha tillägnat sig något mer Information (båda
typerna) än undersökningsdeltagare utan barn eller med vuxna barn.

För variabeln missuppfattningar uppträder inga skillnader mellan olika
grupper.

När det gäller riskuppfattning uppträder signifikanta skillnader mellan
kvinnor och mån (t • 3.74; p < .001, dubbelsidig prövning), mellan tekniker
och personer med vårdyrken (t = 2.57; p < .05, dubbelsidig prövning) samt
mellan de som ändrat uppfattning om kärnkraft och de som Inte gjort det (t =
3.69; p < .001, dubbelsidig prövning).

För variabeln oro uppträder signifikanta skillnader endast i två fall, mellan
tekniker och personer med vårdyrken (t - 2.41; p < .05, dubbelsidig prövning)
samt mellan de som ändrat uppfattning om kärnkraft och de som Inte gjort
det (t - 3.53; p < .001, dubbelsidig prövning).

När det gäller beteende föreligger signifikanta skillnader mellan gävlebor och
stockholmare (t - 3.02; p < .01), mellan de som har barn under 18 år och de
som inte har barn (t = 2.95; p < .01) eller har vuxna barn (t = 2.06; p < .05). Ett
konstanthållande av ort visar att det är barnfamiljerna i Gävle som vidtagit
fler åtgärder (barn resp. Inte barn i Gävle: t - 3.47; p < .001, dubbelsidig
prövning; barn resp. inte barn i Stockholm, t = 0.32, ej sign). Det föreligger
också signifikanta skillnader mellan de som ändrat uppfattning om kärnkraft
och de som Inte har gjort det (t • 3.29; p < .01, dubbelsidig prövning).

När det gäller Inställningen t i l l Informationen föreligger inga signifikanta
skillnader.

Sammanfattning

Som förväntat har man tillägnat sig den mer konkreta händelseinformationen
bättre än fackinformationen om strålning. Högutbildade har tillägnat sig mer
av båda typerna av information än lågutbildade och gävleborna har tillägnat
sig mer strålningsinformation ån stockholmarna. Övriga demografiska
skillnader är ej statistiskt signifikanta men tendenserna går I förväntade
riktningar och stämmer med tidigare resultat där svaren på enskilda
frågor behandlades . Sammanfatti 'ngsvls kan sägas att, om vi betraktar
informationst i Hägnandet kvantitat t, så föreligger det små skillnader
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TABELL 23. Som m ansat t o variabler I relation till demografiska variabler m
Medelvärden och spridningar.

TOTALT(122)

ORT
CJvl» (88)

Sthlm (34)

KÖN
Kv (61)

Mån (61)

1.
UTBILDNING
Lig (37)

Mellan (41)

Hog (44)

ALDER dr)
18-25(21)

26-40(44)

41-55(31)

56-65 (26)

m
9

m
9

•t
9

•t
9

M
9

•t
9

Ht
9

m
9

m
9

m
9

NI

Ht
9

Infama

Hlntftl90
Mtrm.
(max-17)

10.08
2.48

10.16
2.62

9.88
2.13

10.16
2.43

10.00
2.56

9.03-•
2.80

10.29
1.95

10.77
2.40

9.67
2.15

10.45
2.36

10.06
2.66

9.81
2.77

tiMI9lillåf

Strll».
Mtrm.
(max-17)

6.94
2.80

7.33»
2.90

5.94
2.28

6.69
3.04

7.20
2.54

6.32»
2.04

6.68
2.40

7.70
3.49

6.29
3.04

7.50
3.11

7.06
3.34

6.38
2.48

fall».
(max-17)

3.79
1.92

3.69
1.99

4.03
1.73

4.02
1.88

3.56
1.95

3.76
1.85

3.95
1.70

3.66
2.19

4.14
2.24

3.41
1.91

3.77
1.82

4.15
1.76

Risk
(1-5)

3.39
.86

(106)

3.35
.87
(78)

3.50
.84
(28)

3.66» • •
.77
(56)

3.08
.85
(50)

3.61
.84
(31)

3.35
.77
(34)

3.24
.92
(41)

3.55
.69
(20)

3.33
.77
(39)

3.38
1.06
(24)

3.35
.93
(23)

Or* 1
(1-4)

3.19
.89

(113)

3.19
.92
(80)

3.18
.85
(33)

3.28
.86
(57)

3.09
.92
(56)

3.28
.81
(32)

3.23
.86
(40)

3.07
.98
(41)

3.16
.90
(19)

3.23
.91
(44)

3.21
.88
(28)

3.09
.92
(22)

(1-5)

2.36
1.46
((121)

2.61"»
1.51
(87)
1.74
1.11
(34)

2.51
1.50
(61)

2.22
1.42
(60)

2.24
1.57
(37)

2.00
1.22
(40)

;\eo
.49
(44)

i'.O5
'1.32
(20)
f.50
.61
(44)

A 6 1
1.36
(31)

2.08
1.41
(26)

l»9t. Ull
Iftjform.

(1-4)

2.54
.65

(121)

2.52
.69
(88)

2.58
.50
(33)

2.64
.66
(61)

2.43
.62
(60)

2.44
.73
(36)

2.59
.63
(41)

2.57
.59
(44)

2.52
.60
(21)

2.61
.65
(44)

2.52
.57
(31)

2.44
.77
(25)

Not. Siffrorna inom parentes anger antal individer. Antalet varierar för variablerna risk, oro.
beteende och inställningen t i l l informationen eftersa \ dessa utgör medelvärden av minst tvé
delfrfigor. Endast personer som besvarat samtliga Ing iende delfrågor för respektive variabel
har medräknats. 1, Leg utbildning avser folkskola/gr jndskola, Hög utbildning avser minst
trefirlg teoretisk gymnasielinje. 2 , Vuxna barn avse-barn > 17 Är. 3, Tre gr upper med olika
omfattande nyhetskonsumtion har bildsts utifrfin med ilvärdena pfi fråga 50 i formuläret
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HaMelsa Str i la . Hissna»
tafara . lafarat. fal l».
(max-17) (max-17) (max-17)

lust. Ull
Risk Or* BaU«ria inform.
(1-5) (1-4) (1-5) (1-4)

YRKE
Taka.(14)

Vlr4(2t)

övr. 165)

at
a

•
s

a»
s

2.
FORALDRARSKAP

NaJ(44)

Ja (44)

Vaiaa (34)
aara

.'YHETSKONS
Ll|(f5)

rtcilan (57)

tM«(48)

ai
s

at

at
s

3.

at
s

m
a

m
s

ATTITYD TILL
KÄRNKRAFT

Pas.(72)

Net. (45)

10.64
2.62

10.00
2.07

9.98
2.58

9.64
2.70

10.50
2.17

10.12
2.54

9.47
3.11

10.28
2.51

10.10
2.09

FÖRE TJERNOBYL
at
s

at
s

ANDRÅT ATTITYD
KÄRNKRAFT

N«J(64)

Ja mar (57)
Mgativ

EFTER
ai
s

nt
9

10.29
2.43

9.87
2.43

TILL
TJERNOBYL

10.05
2.60

10.23
2.24

8.07
2.87

7.19
3.22

6.73
2.68

6.66
2.84

7.45
2.98

6.65
2.47

6.40
3.07

7.16
3.18

6.90
2.22

7.04
2.83

6.91
2.83

7.08
2.73

6.84
2.89

3.21
1.72

4.05
1.83

3.76
1.96

4.00
2.08

3.57
1.92

3.79
1.72

3.20
2.24

3.75
2.00

4.02
1.72

3.71
1.97

3.73
1.81

3.66
1.91

3.91
1.95

2.73»
1.01
(11)

3.47
.51
(19)

3.47
.88
(74)

3.44
.88
(39)

3.30
.74
(38)

3.45
.95
(29)

3.36
1.03
(11)

3.30
.74
(50)

3.44
.93
(43)

3.33
.88
(66)

3.33
.72
(36)

3.09"
.78
(54)

3.67
.82
(51)

2.64»
.92
(II)

3.43
.81
(21)

3.20
.90
(79)

3.16
.92
(38)

3.26
.66
(43)

3.13
.91
(32)

3.36
.81
(II)

3.18
.92
(56)

3.13
.89
(45)

3.27
.85
(67)

3.07
.96
(43)

• 2 .92"
.96
(60)

3.49
.70
(53)

2.29
1.20
(14)

2.43
1.50
(21)

2.33
1.51
(84)

1.86"
1.19
(43)

2.75
1.56
(44)

2.50
1.50
(34)

2.07
1.22
(15)

2.27
1.47
(56)

2.54
1.49
(48)

2.57
1.51
(72)

2.02
1.28
(44)

• 1.97"
1.22
(63)

2.82
1.58
(57)

2.36
.74
(14)

2.43
.68
(21)

2.60
.62
(64)

2.59
.76
(44)

2.45
.63
(44)

2 58
.50
(33)

2.33
.62
(15)

2.59
.63
(56)

2.52
.65
(46)

2.55
.63
(71)

2.49
.66
(45)

2.49
.64

(63)

2.56
.63
(57)

• • • «p< .001

• «p< 05
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mellan olika demografiska grupper. Detta hindrar emellertid Inte att man ,
som tidigare visats, kan ha tillägnat sig olika Innehåll (frågor) olika bra, t ex
att kvinnor kan ha uppfattat Informationen om livsmedel och åtgärder bättre
än männen och männen tenderar att ha uppfattat en hel del av
strålningsinformationen bättre (se sid 26-36).

Riskupplevelserna skiljer sig mellan kvinnor och män. Kvinnorna upplever
högre risk med Tjernobyl än männen. Personer med tekniskt inriktade yrken
upplever minst risk (de flesta år här män). De som ändrat uppfattning efter
Tjernobyl och blivit mer negativa t i l l kärnkraft upplever högre risk än de som
inte ändrat uppfattning. (Den senare gruppen Inkluderar både negativa och
positiva t i l l kärnkraft.)

På motsvarande sätt gäller för variabeln oro, att teknikerna är mindre oroade
än personer med vårdyrken och att de som ändrat uppfattning om kärnkraften
är mer oroade än andra. Signifikanta könsskillnader föreligger ej även om
tidigare behandling av enskilda frågor tyder på att en större andel av
kvinnorna 1 undersökningen uppger att de är kraftigare oroade än männen ( se
sid 18-20).

Gävleborna har påverkats I sitt beteende I högre utsträckning än
stockholmarna (vidtagit fler åtgärder), vilket stämmer med tidigare resultat
från enskilda frågor . Det är barnfamiljerna i Gävle som vidtagit de flesta
åtgärderna ( m » 3.25 på den fem-gradfga skalan). Den grupp som ändrat
uppfattning om kärnkraften och blivit mer negativa efter Tjernobyl, har också
påverkats mer i sit t beteende än andra.

Överlag gäller att skillnaderna på grundval av demografiska variabler är
relativt små. I många fall uppnås ej signiflkanser eftersom spridningarna
eller variationerna 1 uppfattningar år stora inom grupperna. Inställningen t i l l
kärnkraft före Tjernobyl tycks Inte ha påverkat varken
Informatlonstlllägnandet, riskuppfattningen, oron eller beteendet. Däremot
har personer som ändrat uppfattning och blivit mer negativa t i l l kärnkraft
efter olyckan upplevt såväl större risk som större oro och de har vidtagit
fler åtgärder.

SAMBANDEN MELLAN DE SAMMANSATTA VARIABLERNA

Tabell 24 visar beräknade korrelationer (Parsons rxy ) mellan de
sammansatta variablerna.
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TABELL 24. Korrelationer (Parsons R«y) Mellan sm »ansatta variabler.

Vtriablar

(H) (S) (M) (R) (0) (B) ( I ) (A) (N)

(H) Handelselnfornatlon .40**-.35**-.34**-.02 .3I**-.O6 .04 .05
(122) (122) (106) (113) (121) (121) (121) (120)

(S) Strålnings information -,5l**-.43**-.O3 .21* .02 -.04 16
(122) (106) (113) (121) (121) (121) (120)

(M) Missuppfattningar .39"-.09 -.09 .04 .07 .13
(106) (113) (121) (121) (121) (120)

(R) Riskuppfattning .52*» .23» -.02 34#*-.O2
(99) (105) (105) (105) (104)

(0)0ro .37*»-.13 .32**-.O9
(112) (112) (113) (112)

(B) Beteende -.12 .29** .01
(120) (120) (119)

( I ) Inställningen till informationen .06 .06
(120) (119)

(A) Andråt Inställning till kärnkraft .03
(120)

(N) Hyhetskonsumtton

Not. Siffrorna Inom parentes anger antal Individer som beräkningarna grundar sfQ på Antalet
varierar för attityd och beteendevariablerna eftersom dessa utgör medelvärden för mtnst tvfi
delfrfigor. Endast personer som besvarat samtliga ingäende delfrågor för respektive variabel
har medräknats.
* * - p < 0 »
• - p < 0 5

Tillägnandet av händelselnformation korrelerar, föga överraskande, positivt
med tillägnandet av strålningsinformation (r = .40) och negativt med
missuppfattningar (r - - .35). Ett kraftigare negativt samband finns mellan de
två sistnämda variablerna (r • - .51). Ju mer Information man tillägnat sig av
den ena typen desto mer har man således också tillägnat sig av (ien andra och
desto mindre har man missuppfattat Informationen. Ju mindre
strålnlngslnformatlon man tillägnat sig desto mer missuppfattningar
uppträder. Det skall dock påpekas att det Inte rör sig några absoluta samband
utom om tendenser.

Mellan informatlonst i Hägnande och riskuppfattning finns ett slgnifikor.t
negativt samband (r « -.34 för händelseinformation och r = -.43 for
strålnlngslnformatlon). Det Innebär att Ju mindre information man tillägnat
sig desto högre riskuppfattning eller vice versa, Ju högre
InformatlonstlHägnande desto mindre upplevd risk. Mellan missuppfattningar
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och riskupplevelse finns en positivt korrelation (r = .39) som innebår att fler
missuppfattningar har samband med högre upplevd risk.

Mellan Inf ormatlonstl Hägnande ( händelseinformation och
strålningsinformation) och beteende, d v s vidtagna åtgärder, finns
signifikant positiva samband (r = .31 resp. .21). Det finns således en tendens
att de som vidtagit fler åtgärder har tillägnat sig mer information.

Mellan riskuppfattning och oro finns ett klart positivt samband (r = .52). Ett
svagare, men dock signifikant positivt samband uppträder också mellan
riskuppfattning och beteende ( r - .23) liksom mellan riskuppfattning och om
man ändrat Inställningen t i l l kärnkraft efter Tjernobyl ( r = .34). Oro uppvisar
ett positivt samband med beteende (r • .37) och med ändrad inställning t i l l
kärnkraft ((r = .32). Slutligen finns en signifikant positiv korrelation mellan
beteende och ändrad inställning t i l l kärnkraft (r - .29).

Variablerna Inställningen t i l l Informationen samt nyhetskonsumtion uppvisar
inga samband med övriga variabler.

Sammanfattning och Jämförelser med andra undersökningar

De samband som demonstrerats har karaktären av tendenser. De säger inte
heller något om vad som är orsak och verkan eller om det rör sig om verkliga
kausalsamband. Det senare är en fråga som är öppen för diskussion.

Med dessa reservationer I minnet kan vi konstatera att
Informationstlliägnandet uppvisar inbördes samband mellan de två typerna av
information (händelser respektive fakta om strålning) samt negativa samband
med missuppfattningar och med riskupplevelse. Det sist nämda innebär att
personer som upplever större risk med Tjernobyi tenderar att ha tillägnat sig
mindre information, särskilt av strålningsinformationen, och de tenderar att
i större utsträckning ha missuppfattat Informationen. Ett liknande samband
mellan lägre kunskaper och högre risk demonstreras I en amerikansk studie i
samband med en kemiskt besprutningskampanj mot ett skadediur (insekt '• ett
fruktodlingsdistrikt) (Hovkes, m f l 1984).

Riskuppfattning år den variabel som uppvisar de flesta sambanden med övriga
variabler. Förutom nyss nämda negativa samband med
informatlonslnhämtartdet föreligger positiva samband med oro, beteende och
andrad inställning t i l l kärnkraft, d v s ju högre riskupplevelse desto större
tendens t i l l oro, t i l l fler vidtagna åtgärder och desto större sannolikhet för
att rran ändrat uppfattning om kärnkraften. Vad som är orsak och verkan i
detta komplex av relaterade variabler ger korrelationerna inget svar på men
det är rimligt att anta att risk- och oroupplevelser finns med bland
orsakerna t i l l vidtagna åtgärder och ändrad uppfattning om kärnkraft. Sjöberg
& Drottz (1986) visar på liknande positiva samband mel'an oro oct)
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rlskuppSevelse av kärnkraft cch strålning liksom mellan förändrade vanor
efter TJernobyl. d v s beteende, och oro. Drottz och Sjöberg (1986) visar på
positiva samband mellan beteende och riskupplevelse.
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I N T E R V J U E R

Trettiosju av de 122 undersökningsdeltagarna intervjuades också
personligen om hur de uppfattat och upplevt Tjemobylolyckan och
följderna för Sverige. Syftet var att få en fördjupad bild av detta och
studera ur vilka olika perspektiv som det inträffade betraktas eller I vilka
sammanhang det placeras in J. Det var hår lämpligt att ge människor
möjligheter att med egna ord berätta om sina erfarenheter, upplevelser
och tankar.

INTERVJUPERSONER

Samtliga intervjuade deltog som Ibjudna i undersökningen. I Gävle kom de
t i l l Folkets Hus och i Stockholm t i l l Utbildningsradions lokaler. De hade,
samtidigt som de skriftligen besvarade inbjudan, också angivit följande
uppgifter om sig själva: ålder, yrke , boendeform (lägenhet eller
villa/radhus), samt föräldraskap. Uppgifter om kön framgick av namnet.
Med hjälp av dessa uppgifter valdes I förväg ut personer som skilde sig
med avseende på nämda variabler. Syftet var att Intervjua människor med
olika erfarenheter och med olika livssituation som unga människor utan
egna barn, småbarnsföräldrar, föräldrar t i l l större barn, äldre mär.niskor,
människor med olika utbildning och yrken som tekniker och vårdyrken.
Dessutom skulle det vara en variation i boendeform eller snarare om man
brukade odla eller Inte. Det senare var särskilt viktigt för gävleborna där
vi av egna erfarenheter visste att det fanns många människor som avstått
från att odla i år. De inbjudna visste inte i förväg att de skulle få delta i
en undersökning om Tjemobyl utan inbjudan hade utformats i allmänna
ordalag som en undersökning om information I radio och TV (se bilaga
I XFöljande personer Intervjuades (ordnade efter kön och ålder):

Gävle

18-firJg kvinnlig studerande. Bor hemma hos föräldrarna i villa.
37-ér ig kvinnlig hemmafru med tre barn , tve1 lonfir ingår och ett yngre skolbarn. Bor i villa.
38-firfg kvinnlig undersköterska med tre barn, två tonåringar och ett yngre skoibara Bor I
lagenhet
38-årlg kvinnlig lågstadlelärere med två skolbarn. Bor i villa.
43-åVig kvinnligt ekonomibiträde med två vuxna barn. Bor I villa.
53-årig kvinnlig talpedagog med två vuxna barn. Bor i villa.
56-årig kvinnlig hemmafru utan barn. Bor I villa.
60-årig kvinnlig sjuksköterska utan barn. Bor I lägenhet.

18-firig manlig transportör. Bor hemma I villa.
20-firig manlig ordningsvakt. Bor i lagenhet.
24-årig manlig kopist. Bor i lägenhet.
37-flrfg manligegen företagare med två förskolebarn. Bor i villa.
38-flrlg manlig förrådsutlämnare. Inga barn. Bor I villa.
39-årlg manlig byggnadstr torbetare med två barn, ett förskolebarn och en tonåring. Bor i villa.
40-årig manlig golvlaggare med tvfi mellanstora skolbarn. Bor I villa.
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47-årig manlig ingenjör med tv6 tonårsbarn. Bor 1 villa.
48-fir ig manlig fotosattare med ett vuxet barn. Bor i logenhet.
62-érig manlig inköpare med tvS vuxna barn. Bor i villa.
63-fir ig manlig utredare med ett vuxet barn. Bor 1 villa.

Kommentar. Att endast en mycket ung kvinna har intervjuats beror på att
denna grupp Inte lockades av att delta i undersökningen. De flesta bodde i
villa därför att de som infann sig 1 stor utstäckning gjorde det.

Stockholm

22-årig kvinnligt vårdbiträde med ett ett-år»gt barn. Bor i lägenhet.
29-Är ig kvinnlig förskoleosststent med ett yngre skolbarn. Bor I lägenhet.
29-årig kvinnlig löneassistent med tvfi förskolebarn. Bor i lägenhet.
31 -érig kvinnlig avräkningskontorist med två tonårsbarn. Bor i lägenhet.
31 -érfg kvinnlig fritidsledare med tvfi förskolebarn. Bor i lägenhet.
37-årig kvinnlig datakonsulent med ett tonårsbarn. Bor i lägenhet.
39-årig kvinnlig utredningsassistent. Inga barn. Bor i lägenhet.
4 1 - i ig kvinnlig adjunkt med tvé yngre skolbarn. Bor I villa.
45-årig kvinnligt ingenjörsbitrede med ett vuxet och tvS tonårsbarn. Bor i villa
62-årig kvinnlig postexpeditör med fyra vuxna barn. Bor I lägenhet.

25-år'g manlig försäljningsingenjör. Inga barn. Bor i lägenhet.
29-årig manlig barnpedagog med två yngre förskolebarn. Bor i lägenhet.
36-årig menlig fögder »sekreterare. Inga barn. Bor I lägenhet.
52-årig manlig frisör. Inga barn. Bor i lägenhet.
52-årig manlig ingenjör med två vuxna barn. Bor i villa.
55-årig manlig teletekniker med två vuxna barn och ett skolbarn. Bor i villa.
56-årig manlig arbetsledare med ett vuxet barn. Bor i lägenhet.
62-årig manlig busschaufför med ett vuxet barn. Bor i lägenhet.

Kommentar De flesta stockholmare som antog inbjudan och kom t i l l
undersökningen bodde i lägenhet vilket förklarar övervikten av denna
kategori.

Tabell 25 ger en översikt över de personer som intervjuades med avseende
på demografiska data samt upplevd grad av oro. Tabellen visar att de
skiljer sig åt I en rad avseenden vilket eftersträvades.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Varje individ intervjuades enskilt, hälften Innan de besvarade
frågeformuläret och den andra hälften efter. Det skedde I avskildhet I små
rum och under avspända förhållanden, d v s i samtalsform. I de flesta fall
drack Intervjuaren och den intervjuade kaffe tillsammans före eller under
Intervjun. Intervjuerna bandades utom i ett fall då intervjupersonen
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TABELL 25. Intervjupersoner. Upplevd grad av oro sant demografiska data.
Frekvens.

Oro* Kön Ålder Utbildning «# Yrke,**•

15- 26- 4 1 - 56- Folk/ Teor Unt-
Tot I 2 3 4 Kv rlfin 25 40 55 65 gr. Me gy. ver. Tok Vå An

37 2 12 14 9 18 19 6 15 6 8 11 10 9 7 6 8 23

Not.* 1= Inte oils oroad. 2 = Inte särskilt oroad. 3= ganska oroad. 4 = starkt oroad * • Folk/gr
= folkskota eller grundskola. Me= mellenutbildning (realskola, tvériga gymnasieutbildningar
samt praktiska utbildningar), Teor gy. = minst treérig teoretisk gymnasielinje, Univer. =
universitetsutbildning * * * Tek =tekniskt inriktade yrken, Vé= vérdinriktade yrken, An =
andre yrken

avböjde! detta fal) skrev intervjuaren ner så mycket som möjligt av
Intervjun. Intervjuerna tog mellan en halvtimme och 45 minuter.

Som Intervjuare deltog dels forskare från Psykologiska Institutionen
(Stockholms Universitet) , forskare från Publik- och
Programforsknlngsavdelnlngen vid Sveriges Radio, samt en språkforskare
från Institutionen för Nordiska Språk (Umeå Universitet) Samtliga hade
intervjuarerfarenhet. Som underlag för Intervjuerna användes en
intervjuguide.

Intervjuguide

En intervjuguide utarbetades där händelseutvecklingen (Tjernobylolyckan och
följderna för Sverige) följdes kronologiskt och I takt med
årstldsväxlingarna, d v s våren, sommaren, hösten. Intervjupersonerna skulle
återerinra sig ett halvårs skeende och lämpligaste sättet torde vara att
förankra minnena vid personliga tidsbundna erfarenheter . Efter en
öppningsfråga om man mindes när man först fick höra talas om olyckan
(tidpunkt, plats) kom därför en fråga om vistelseorter under tidsperioden
slutet av april och framåt. En Inledande fråga om trädgårdsodling och I vilken
omfattning ställdes också. Därefter efterfrågades de olika tidsperioderna
med huvudinriktning på specifika minnen av informationen, tankar och
funderingar samt vidtagna åtgärder

Frågor om följande aspekter ställdes också: om den Intervjuade konstruerat
egna orsakssamband som följd av strålningen, vad den intervjuade tänker om
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Informatfonen, föreställningar om strålning samt uppfattning och tankar om
riktvärdet. Intervjugulden finns återgiven I bilaga 3 .

Intervjugulden byggde på tidigare erfarenheter av Intervjuer om förståelse
och upplevelse av faktaprogram I TV (Höljer, 1986). En prov intervju visade
att den metodoJogiskt sett fungerade väl.

Bearbetning av Intervjuerna

Avsikten är att de bandade Intervjuerna ska skrivas ut och analyseras med en
systematisk metod som tidigare utarbetats för Intervjuer av hur
Informativa TV-program uppfattas och upplevs (Höijer, 1986). Ett så
omfattande arbete har inte kunnat genomföras inom ramen för föreliggande
projekt.

Istället har en preliminär bearbetning skett I enlighet med följande
riktlinjer. Ett protokoll för sammanfattning av enskilda intervjuer
utarbetades (se bilaga 4 ) och varje intervjuare fick I uppdrag att fylla I
protokollen med hjälp av ljudbanden. Utifrån dessa protokoll har några
exempel på olika sätt att uppfatta och uppleva Tjemobylolyckan och dess
följder för Sverige valts ut. Med kompletterande uppgifter från
frågeformulär och ibland med avlyssningar av ljudbanden kommer 13
personers upplevelser att beskrivas närmare. Namnen är fingerade.
Beskrivningsmetoden är närmast essayistisk. Önskvärt är att framgent få
resurser att analysera intervjuerna med en mer systematisk metod.

NÅGRA GÅVLEBORS UPPFATTANDE OCH UPPLEVELSER AV
TJERNOBYLOLYCKAN

Nedan kommer sju gävlebors uppfattningar och reaktioner att presenteras,
tre kvinnor och fyra män. (På sid 69 börjar presentationen av sex
stockholmares upplevelser.)

Först presenteras Anna som har tre mellanstora barn och som arbetar inom
sjukvården. Anna är starkt oroad och hon upplever stor risk för cancer med
strålningen. Hon har vidtagit många åtgärder och det som inträffat har
sysselsatt hennes tankar så gott som varje dag under den tid som förflutit
(ett halvår).

Berit år hemmafru och I samma ålder som Anna. Hon har också tre
mellanstora barn. Hennes upplevelser är helt annorlunda. Berit uppger
visserligen att hon är ganska oroad och upplever ganska stor risk för cancer
men hon är inte "sån som grubblar". Hon har istället försökt leva ganska
normalt och har inte funderat så mycket på det som Inträffat.
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Cecllta är i sextioårsålderna och dr barnlös Hon arbetar, liksom Anna, inom
sjukvården. Cecilia är starkt oroad men menar att risken för cancer är liten.
Däremot funderar hon över om hon själv, som redan har en cancersjukdom,
kommer att påverkas av strålningen. Olyckan har verkligen fått Cecilia att
börja tanka annorlunda om kärnkraften.

Axel är också i sextioårs åldern. Han arbetar inom handeln och har vuxna
barn och små barnbarn. Axel är ganska oroad men upplever ganska liten risk
för cancer. Han har påverkats starkt av olyckan och tycker att den varit som
en väckarklocka för honom. Han tänker då främst på alla bräckliga
kårnkrafverk som finns runtomkring I världen.

Carl är arbetare och har två yngre barn. Han ganska oroad och upplever
ganska stor risk för cancer, men han tycker att det som har hänt har hänt och
att man Inte kan göra något åt det. Han har ett uppgivet perspektiv på det
som Inträffat och tycker att det varit viss hysteri kring det hela. Samtidigt
finns en malande undertryckt oro under ytan på det som Carl berättar.

Bengt är egen företagare med två yngre barn. Han är liksom Carl ganska
oroad men upplever ganska liten risk för cancer. Bengt har dock reagerat
mycket olika Carl. Han funderade på att skicka iväg sina barn och han har
vidtagit många åtgärder. Han har upplevt det inträffade mycket starkt.

Dan, slutligen, har ett tekniskt yrke och her ett vuxet barn. Han är inte
särskilt oroad och upplever risken för cancr som liten. Dan har försökt
koppla bort det hela och har inte vidtagit jus: några åtgärder alls. Han blev
avtrubbad av all information.

ANNA

Jag hor link t pS det ganska mycket faktiskt. VorJ< dag.

År 140-års åldern och arbetar inom sjukvården. Har tre mellanstora barn. Bor 1 lögenhet men har
egna odlingar. Har helt avstått från att odla i år.

Oroskattning (fråga 33): Starkt oroad.
Siffra på oron (fråga 36): 99 (kan variera från O - 100).
Risk for cancer (fråga 30): Mycket stor risk.

Perspektiv pfi olyckan: Anna är starkt bekymrad och oroad. Hon har tänkt på strålningen varje
deg sedan det hände. Var emot kärnkraft sedan Odfgare. / >na har bekymrat sig mycket för vad
familjen skall äta, särskilt för barnen. E.1 sju-årfg dotter kickades bort t i l l annan ort under tre
veckor. Anna känner maktlöshet och är säker på att det skal hända igen. V&gsr iDte tanka på hur det
är om 20-30 år. Tycker att informationen varit motstridig "ena dan säger de si och andra dan så"

Anna hörde nyheten om fön* jda strålningsvärden I Försmår k, på lokalradion och fick sedan genom
Tv höra att det var en sovjetisk kfirnkraftsolycka. (ton kunde aldrig ana att Sverige kunde drabba)
av något som hände så lång bort och hennes Törsta tanke vnr att hon tyckte syid om dom i Sovjet
Hon minns Tv-fcllderna från det utrymda kärnkraftverket <ch byn Tjernobyl 'Det såg så Idylliskt
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ut men man sfig Inte en människa. Det var makabert på något vis." Hon tycker att Informationen
ver knapphändig och ho», trodde att det skulle bli många många fler som omkom än de 30 -tal som
bar rapporterats.

Nér Anna fick f«öra att Gävle hade drabbats si kände hon sig hat (sk och upprörd Hon tycker det er
fel att människor som, liksom hon, tnte vill ha kärnkraft ska bli drabbade . "Från allra först
börjar, så trodde man inte att man skulle bli drabbad egentligen". Hon tyckte att det inte var några
riktiga besked från början , men "experterna sa Ju att det inte var något allvarligt". "Dom pratade
om att korna skulle vara inne f två veckor och mjölken skulle det tnte var något fel på", hen Anna
tycker Inte att det blev som man sagt. Korna fick vara inne betydligt längre och på Annas arbete
började man prata om man skulle vfiga odla grönsaker. Det var delade meningar om det, men nu
blev Anna rädd Hon berattar att många försökte flytta bort sina barn och att hennes syster Inte
ville att hennes barn skulle komma till Gävle på sommaren som de brukade göra Anna skickade
själv bort sitt yngsta barn. en sjuårig flicka, till ett mindre drabbat område under en treveckors
perlod. Hon beslöt sig för att inte odla något i år och hon började tanka på vad familjen skulle äta
och inte äta. Samtidigt känner sig Anna lite uppgiven och hon påpekar att hon känner sig maktlös.
"Man kan inget göra. Det här har man säkert fått i sig många år efter atombomber, Hiroshima och
sé. Det her nog legat i luften väldigt länge". Anna är bekymrad och tror att det kommer att hända
"flera, flera gånger".

Strålningen kom att lägga en skugga över Annas hela sommar. Hon tyckte Inte ens att det var roligt
ett plocka blommor längre och hon tog tnte in blommor som hon brukar göra. Hon kunde Inte njuta
ÖV naturen, inte heller det som man inte äter. "Syrenerna som doftar sé gott - ändå vet man att det
är eländigt". Så kom det larm om fisk och bar. Anna säger ett fisken i havet dar de brukar fiska var
drabbad. Hon följde värdena p4 blåbär och hallon i tidningarna. "Baren fick man bara titta pS". Anna
tog inte rätt pfl någonting "Ingenstans kunde man plocka ett blåbär". Kentorellstället på Annas tomt
fick grannen plocka och ta med sig 1 en konsumkasse. Hon ville inte heller gärna bada. "På nåt satt
var det inte lika roligt. Man hade en känsla som inte var bra helt enkelt". Anna berättar att hon
hörde om alla turister som inte kom och att hon hört on, in förälder som kom hit och kidnappade
sina barn". Sedan kom "alla dom här älgarna, renarna och rådjuren". Anna har inte skaffat négot
älgkött i år som hon brukar och hon är även bekymrad Över maten i affärerena, "men vet inte hur
det er". Hur det är om 20 till 3 0 år när barnen skaffar familj, det törs hon inte tänka på.

Anna minns Tv-bilder av nergrävda älgar och hyser stark medkänsla med samerna som "kanske får
lägga ned helt. Kanske en hel kultur försvinner." Hon tycker att myndigheterna pratar och lovar.
"Eskimåerna har i alla fall gjort en insamling t i l l samerna". Anna tycker att Informatione har
varit motstridig, "ena dagen si och andra dage. så" Det har verit rörigt och hon tycker inte att hon
har fått något grepp om informationen. "Istället har man fött lita på sig själv och sill eget omdöme".
Hon litar inte riktigt på experterna som hon tycker varit alltför optimistiska. Hon menar att de
tar för lätt på det hela och "experterna talar inte om hela sanningen för oss." Anne är övertygad om
alt experterna "absolut lurar oss' och hon menar ett situationen kommer ett förvärras ytterligare
nésta sommar.

För Anna är strålning "något som biter sig fast I kroppen och förstör" och hon forknippor det med
cancer Men hon vet också att strålning finns i marken och i atmosfären. "DuJ är nSrjot som vi
ständigt utsätts för i ganska små doser i normala fall". Hon känner till riktvärdet, "^00 becquerel
cesium . Hon tycker att det låter mycket, "det skulle vara 3". Anna tycker att det är beklämmande
att del måste vara ett riktvärde för det ska inte vara något alls t det som mon ske äta. "Det vore bra
om man fick låta bli ett tanke på det här. Men det kommer man att få göra 1 fortsättningen- så länge
som det finns folk." Hon är dock Inte helt främmande for att äta sådant som ligger över riktvärdet
om hon äter det någon enstaka gång. Men en höjning av riktvärdet det ken Anna inte tänka sig även
om hon tycker ett "det kanske inte spelar någon roll heller. För är man rädd så är man och är man
inte så struntar man Ju I det."

Anna har tänkt på strålningen varje dag och hon är rädd för en ny olycka och för fur Järnen och
nästa generationer blir drabbade. "Hur blir det f i r dom? Vad finns del kvar ev den har jorden dé?"
Hon tycker ett vi borde få tillbaka den gamla goda tiden. "VI i vår generation var nog väldigt lyckligt
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tottade Jämfört med vad barnen ar Idag. Nu är det en ständig oro som man får lev» med. * Hon «r
sedan tidigare negativ t i l l kärnkraft och den Inställningen har blivit ännu starkare nu, men hon
känner sig maktlös. "Hur ska elförsörjningen gå t i l l? Det spelar Ingen roll om Sverige avvecklar
eftersom vi har så mycket kärnkraft runtomkring oss. Sovjet bygger ju ut."

BERIT

Jog Sr Inte sån som grubblar. Man försöker leva ganska normalt.

Hemmafru i 40-årsålde^n med tre barn I mellanaktrar. Bor I villa och har trädgård. Har delvis
avstått från att odla i år.

Oroskattning (fråga 33): Ganska oroad.
Siffra på oron (fråga 36): 75.
Risk för cancer (fråga 30): Ganska stor risk.

Perspektiv p l olyckan: Berit säger att hon hållit olyckan ifrån sig och hon har ett
man-kan-inte göra något åt det perspektiv. Det finns så mycket annat som er farligare,
besprutnlngar t ex. Hon har Inte plockat så mycket ber I år men säger att det mest beror på
tidsbrist. Berit ar nöjd med informationen men tycker ett det blivit för mycket, "man blir
påverkad negativt för man kan Inte göra något åt det, for det har ju redan hänt". Är emot kärnkraft
sedan förut men gfir inte och oroar sig i förväg. Har funderat ibland på det som hänt men inte så
mycket.

Berit har ett mycket starkt minne av hur och når hon fick den första informationen och hon
behöver Inte tänka efter när hen nu, ett halvår senare skall erinra sig det. "Det var den 29 april på
morgonen. Jag hade en grupp barn som jag skulle g8 ut I skogen med. Då hörde vi på morgonen om
olyckan ( i Dagens Eko). Sen var jag väldigt orolig Ska barnen gå ut överhuvudtaget? Det hade Inte
kommit några föreskrifter om hur man skulle bete sig utan vi gick ut I skogen den dan, dmna
fuktiga morgon. Det var otäckt. Man begrep inte vidden av det riktigt."

Till en början tänkte Berit mest på människorna I Tjernobyl som måste ge sig Iväg. Hor. tittade på
Tv på kvällen och hon minns bilderna med de heroiska brandmännen. Hon tänkte också på de svenska
hockeyspelarna som tvekade om de skulle åka t i l l Sovjet.

Berit tycker att olyckan bekräftar att vi inte kan ta ansvar för kärnkraften "mei ska inte hålla på
med nya saker som man Inte kan hantera". Hon blev emellertid Inte särsMIt o*olig när hon fick
höra att Gävle hade drabbats av strålning och hon intar en "förnuftig" ettlt/d. Hon tror att
strålning funnits tidigare fast man inte varit medveten om det och även om det år förskräckligt så
menar hon att man "inte heller vet vad man får i sig för olika saker av den besprutade och
behandlade maten." Berit erinrar sig hur det var i början, "ett barnen Inte f l i * leka i sand och
vattenpölar, att korna inte fick gå ute och att man inte skulle äta persilja och nässlor. Då Insåg man
vidden". Hon minns också Gunnar Bengtsson som lugnade "men inte så att man I tar på det". Berit
menar att experterna inte är säkra heller, "dom har Ju inte heller varit med om det tidigare", och
hon efterlyser mera fakta. Hon tycker det är svårt att förstå.

Ber It poängterar att hon och hennes familj levde som vani igt. "Man anpassar sig. Men jag känner en
familj som brukar åka hit och som Inte kom. Men så kände inte vi. Vi levde sim vanligt." Hon
minskade dock ner på sina odlingar, men mest för et' hon inte hann, säger hon. Potatis har
familjen satt och ätit och frukt och annat har de ätit son vanligt. Hos Berit finns emellertid ett
tlllbakabållet bekymmer för "man vet Ju Inte hur det blir nästa år". Familjen har Inte heller
plockat bar och svamp t år men också detta säger Berit beror på tidsbrist. "Jag hade nog plockat om
jag hade behövt". Nu fanns det bär och svamp kvar sedan förra året. Barnen blev tillsagds att inle
äta så mycket vilda bär "men Inte att de Inte fick plocka'. Berit framhåller att vi lever här och
Inte kan göra något åt det och hon reflekterar själv över att "det är 3n uppgtvenhet trots att man
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tnte känner sig uppgiven". Hon berättar att familjen Ät mindre bor i sommar men "så tänker jag
att annan mat är besprutad ?7 gånger och vad är värst?". Vilt kött äter »nte familjen sé det har
aldrig varit något bekymmer.

Berit har inte tittat pé Tv varken i sommar eller nu under hästen utan det är genom lokalradion
och rikstidningar som hon fött sin information. Hon tycker att det är bro med information men "det
kan bli for mycket. Om man matas hela tiden blir man påverkad negativt för man kan inte göra
något St det. Det har ju redan hän t ' Berit påpekar att hon har hållit det Ifrån sta Hon vtll också"
skydds barnen för "barn kan fö mardrömmar om strfllning".
Berit tycker att cancer och strålning hör Ihop. "Men hör om strålning Det finns. Det 8r något som
osynligt påverkar en. Det finns men syns inte och därför blir man konfunderad."

Riktvärdet har hon inte riktigt klart för sig annat än ett det handlar om cesium och att "det er olika
i olika matvaror". När hon blir påmind om att det är 300 becquerel tycker hon att det är ett högt
värde och att "det är en stor skillnad mellan 300 och 1000 becquerel". Hon vi l l inte äta det som
ligger Över riktvärdet utan vi l l helst att det skall vara noll. Hon kan absolut inte tänka sig en
höjning av riktvärdet.

Berit tycker att Tjernobylolyckan bekräftar vidden av kärnkraft och hur sårbart det är. Hon har
aldrig tyckt om kärnkraft och nu "har man ju sett vilka konsekvenser det får och vilken spridning
det kan bli". Men hon vtll inte gärna medge att hon är oroad "jag är så realistisk att jag inte oroar
mig I förväg" Olyckan har dxk Ibland fått henne att fundera på hur det stSr t i l l här i världen men
"börjar man grubbla då blir man väldigt jag är inte sån. Det är mycket annat som påverkar
också. Man försöker leva ganska normalt".

När Berit skall bedöma cancerrisken för olika faktorer svarar hon att Tjernobyl är förenat med
ganska stor risk (för oss i Sverige), rökning med ganska liten risk och redonhus samt
röntgenundersökningar med mycket liten risk.

CECILIA

Jag har sjfiiv blodcencer. Blir jog sämre av det M r ?

Ar 160-årsåldern och arbetar inom sjukvården. Inga barn. Bor I lägenhet. Inga odlingar.

Oroskattning (fråga33): Starkt oroad
Siffra på oron (frfiga 36). 75.
Risk för cancer (fråga 30): Ganska ltten.

Perspektiv p i olyckan: Ar starkt oroad och har själv vidtagit en hel del åtgärder. Cecilia har
blodcancer och har funderat mycket på om hon själv blir sämre av det här. Tycker att experterna
har ett svårt jobb. "dom var inte alls förberedda, dom skulle ha behövt träna. "Det är svårt att
»formera så att alla begriper del". Cecilia har ändrat uppfattning om kärnkraft och blivit mer
negativ. Hon tycker att olyckan verkligen har fått henne att börja tänka annorlunda.

Cecilia fick veta att det hade Inträffat en kärnkraftsolycka I Sovjet genom Rapport som hon sög
hemma hos sig på kvällen i slutet av april. Hon tyckte att det var hemskt och tänkte "usch vad ska
det bli nu då" men händelsen var långt borta. Hon minns bilderna från kärnkraftverket och tänkte
på "dom stackars människorna där borta". Men hon var Inte särskilt rädd, det var långt borta och
"man kunde inte koppla på den stora ångesten och skräcken". Genom lokalradion fick hon sedan veta
att Gävle hade drabbats av strålningen oth ett människor köpte jodtabletter. Hon tänkte genest på
vad som skulle hända med cancerfallen. Cecilia har blodcancer och hon funderade om hon skulle bli
sämre av nedfallet. Hon gick ut på stan för att uträtta ärenden och bestämde sig för att köpa
jodtabletter. Men de var redan slut så hon fick sätta upp sig på en väntelista Hon har dock aldrig
tagit några jodlabletter. Det bekymrar henne att hon gick ut på stan för senare fick hon höra att
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man inte skulle vara ute t regnet. På stan var det alldeles tom men Cecilia hade missat "den viktiga
Informationen". Hon upprepar detta "Jag missade att man talade om att det var ganska farligt att
vara ute".

Selan kom det ena efter det andra, tycker Cecilia, det var mjölken och korna, man skulle Inte
dricka mjölk frön kor som hade varit ute. Sedan kom grönsakerna. Hon kunde inte riktigt tro att det
var så mycket som det var. Hon tycker att Informationen varit "hit och dit" och att det dröjde innan
man fick veta hur drabbat Gävle var. Hon misstänker att man "låg lagt avsiktligt, av psykologiska
skäl För att inte skapa oro". Cecilia gick in för att vara försiktig och hon valde noggrant bland
grönsakerna. Hon köpte bara torsk och fisk frän Ishavet och hon ville inte vara ute s6 mycket
eftersom hon visste att det fanns pS marken. Senare tog hon jordr JJT från Blekinge Tor att
undvika att fé i sig strålning". Hon har också undvikit andra • och de lingon hon fick av en
släkting frén Dalarna tog hon inte emot med stor glädje Hon f* , .u Inte ätit av sylten och hon vet
inte om hon kommer att göra det. Älgkött vi!2 hon inte aP' -•'.. Hu är hon dxk inte lika noggrann
med grönsakerna som i början utan "litar pA att dom ko':<er oet hela".

Cecilia hor inga specifika minnen av Informatior • ?,en hon funderar över hur dom egentligen har
det I Sovjet. "Männen som blev uppbrända oĉ  -. .nta för strålningen, hur har dom det nu? Lever
dom?". Hon tror att det nog var mycket • * • * än vi fick veta . Om den svenska informationen
tycker Cecila att den från början var "h' - v dit" men hon tycker att experterna har ett svårt jobb
och att de inte alls var förberedda. "De • okuile ha behövt träna Det är svårt att informera så att
al la begriper det".

Radioaktiv strålning uppfattar Cecilia som "något som finns i mark och luft och som strålar emot
en, som vågor. Ungefär som radio och röntgen." Riktvärdet 300 becquerel känner bon väl t i l l men
hon tycker inte hon vet vad det betyder och att hon fått någon information om hur man kommit fram
ti l l värdet. "Men det skaM ligga lågt. Speciellt för barnens del" , säger Cecilia och hon kan inte
tänka sig en höjning av riktvärdet. "Dom ska inte chansa med människoliv". När hon skall jämföra
risken för cancer I samband med olika faktorer bedömer hon Tjernobylolyckan och
röntgenundersökningar som förenade med ganska liten risk, rökning med mycket stor risk och att
bo I radonhus med ganska stor risk, alltså I enliahet med experternas bedömningar.

Cecilia betonar att hon verkligen har börjat tänka annorlunda om kärnkraft efter olyckan. Hon var
tidigare för kärnkraft men menar nu att kärnkraften bör avvecklas efterhand Samtidigt påpekar
hon att vt Inte är säkra här 1 Sverige ändå eftersom det finns kärnkraftverk på så många ställen.

Cecilia har tänkt mycket på olyckan, särskilt i början att hon berättar att "det finns dom som
flyttade från Gävle".

AXEL

Det Sr som en väckarklocka - som om något tagit lag I mig.

Ar I 60-årsåldern och arbetar inom handeln. Har två vuxna barn och små barnbarn. Bor I villat
Jagar. Odlar vanligtvis men bara blommor f år.

Oroskattr.ng (fråg) 33): Ganska oroad.
Siffra pä oron (fråga 36): 80.
Risk for cancer (fråga 30): Ganska liten r isk.

Perspektiv p l olyckan: För Axel har Tjernobylolyckan varit som en väckarklocka, "som om
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nflgot tagit tag 1 rclg" Han tar upplevt fc&xfeteen mycket starkt och talar om "en ständigt melande
oro för barn och barnbarn som man Inte kan stöta Ifrån sig". "Det var som ett svart moln över hela
sommaren- det påverkade allt man gjorde". Axel ser dock "förnuftigt" på Informationen och är
positiv t i l l SSI och Livsmedelsverket. Han relaterar strålningen t i l l andra saker som rökning och
att bo I radonhus, men han har ändrat uppfattning och blivit mer negativ t i l l kärnkraft.

Axel minns att det var i slutet av april som olyckan Inträffade och att han var på arbetet när han
fick veta att man uppmött förhöjda halter ev radioaktivitet i Sverige. Först fick man veta att det
var I Formark, berättar Axel, och dö tyckte man att det ver hemskt, sedan att det var så långt bort
ett det inte var så farligt för oss. Det var så långt borta, det rör mig inte, tänkte han. Han tyckte ett
Informationen från Sovjetunionen var bristfällig och att "man inte visste hur det ver", men han
har ingen specifik minnesbild av informationen om Sovjet. När han sedan fick klart för sig att
Sverige hade drabbats av strålningen tyckte han att det var obehagligt, men inte så mycket för sin
egen del utan för "De som är unga och för mina barn och barnbarn". Han tyckte att allt var oerhört
förvirrande I början och att olika experter framträdde med vitt skilda uppfattningar. Många gav sig
ut for att var8 experter, menar Axel, och han ifrågasätter vilka som var experter eller inte. "Hit,
t i l l der: här socknen kunde korna släppas ut men inte i den på endro sidan gränsen, ett staket
emellan. Och bönderna skulle ju ha skyddskläder, det måste vare hispig information."

Axel litar på Livsmedelsverket och SSI och menar att de tnte hann ut med sin information innan
andra gjorde det. Men "senare klarnade informationen från radio och TV och oen blev mer saklig".
Samtidigt med denna positiva inställning ti l l myndigheterna h8r olyckan påverkat Axel djupt. "Det
var som ett svart moln över hela sommaren. Det påverkade allt man gjorde." Axel och hans fru har
t ex inte plockat bär och svamp som de brukar göra. "Man gick inte ut med glädje i skogen, det var
Inte som det brukade'.

Axel är ocksfi jägare och han följde noga mätningarna I ölgkött Han har jaget! höst "pfi västra sidan
av älven som hade mycket lägre värden ännnnn den Östra". Av jaktkamrater hör hen fött veta att
"vatten som avdunstar hindrar spridningen ov molnen" vilket skulle förklara skillnaden i
becquerelhalt på olika sidor om älven. Det föranleder Axel i t t tänka att man mfiste göra mätningar
av cestumhalten i allt vilt köh. Mycket olika värden har uppmätts pé platser som legat mycket nära
varandra, berättar han.

Axels Inställning t i l l radioaktiv strålning är rationell, han tar bestämt avstSnd från det han kallar
nonsens, t ex "dom som säger att det är mycket bär och svamp i år på grund av olyckan". Han säger
att han inte alls vet vad strålning är, men han vet ött det finns ol tka typer ev strålning och han har
uppenbarligen tagit del av vad experterna sagt. Nar han tänker på strålning och p8 riktvärdet 300
becquerel cesium, som han väl känner t i l l , jämför han med andra saker. Röntgen är ocksfi farligt I
stora mängder, säger han, och ett bo i radonhus är farligare en TJernobyl. Han anser att riktvärdet
är lågt, "det har funnits på 1000 becquerel innan olyckan och grannländerna har mycket högre
värden". Men han tycker att värdet Inte säger något, "skulle det heta 0.003 skulle det inte upplevas
som stort. Det går Inte att relatero t i l l någonting". Han kan tänka sig att i måttliga mängder äta
sådant som ligger över riktvärdet och påpekar att det är den sammantagna mängden som gäller.
Älgkött två gånger i veckan med 1000 becquerel är inte farligt. Han kan acceptera en höjning av
riktvärdet och litar på Strålskyddsinstitutet och Livsmedelsverket, "att de har bedömt detta rätt".

Hur tänker då Axel idagom olyckan, hur mycket har den sysselsatt hans tankar och påverkat hans
inställning t i l l kärnkraft? "faran är inte slut I och med att sommaren är slut", säger Axel, "vi vet
Inte vilka skador som kan ha åstadkommits och det kanske vi inte får reda pfi 30 år. Det är ganska
otäckt". Men Axel ser detta i relation t i l l andra faror, "det finns ju ocksfi endre saker som orsakar
strålning, marken, rökning och radonhus". Han vet även att det också I människokroppen natur ligen
förekommer radioaktiv strålning. Axel förringar emellertid inte olyckan utan har lenkt myckel på
det som hänt. "Dot är som en väckarklocka- som om något tagit tag I mig". Han tänker p8 hur många
kärnkraftverk vi har runtomkring oss, "gamla och bräckliga kärnkraftverk". Det är
konsekvenserna för barn och barnbarn som oroar honom och han är mer uppmärksam på alt det
finns kärnkraftverk runt om i världen nu Han har blivit negativ t i l l kärnkraft efter olyckan och
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tycker numera att de "successivt skall avvecklas så snart det gar"

CARL

t t i r S M en prick I virldshlstorfen. det Mr året 1986. med Palnenontet och
så den har olyckan

Arbetare i 40-årsåkJern med två mellanstora barn. Bor i eget hus men har ingen trädgård med
odlingar.

Oroskattning (fråga 33): Ganska oroad.
Siffra på oron (fråga 36): 80
Risk för cancer (fråga 30): Ganska stor.

Perspektiv på olyckan: Carl har ett utpräglet man kan inte göra något åt det-perspektiv.
"Det man har fått i sig har man redan fått I sig". Samtidigt har tankarna kommit i etapper - I
samt and med en höbärgntng åt svärföräldrarna och bärplockning. "Hade man fått reda på det i tid
hade man skyddat sig som i det militära". Carl har ett uppgivet perspektiv även på kärnkraften,
"Känkraft måste vi väl ha. vi kräver väl det* och han anser nu. liksom före olyckan att vi skHI
ha kvar våra kärnkraftverk.

Carl minns inte hur han fick den första informationen annat än ett det var "i samband med någon
helg". "Antingen var det på radio eller tv eller så var det i tidningarna" - Carl kan inte påminna
sig hur han fick informationen. Först kan han inte heller påminna sig sin första tanke men efter
en stund berättar han att "man började fundera vad som skulle komma att hända, det vart lite
orolgt. Molnen var på väg hitflt, det var ett lågtryck här och det var som en dammsugare hitåt".
Carl erinrar sig bilder från känkreftverkel i Tjernobyl och att man fick se att det brann och
när folk skickades tväg dit. Redm nu tyckte Carl att har, inte ville titta på allt för "det vart
samma, samma hela tiden". När t an fick höra att Sverige hade drabbats av strålning så funderade
han över "vad som skulle komna att hända och vad man skulle göra", men intog samtidigt
hållningen "det var bara att avvikta - det går ju inte att göra så mycket åt det". Han tyckte att
det nästan blev hysteri av alltin i, "man skulle låsa in sig nästan. Man fick nästan tnte gå ut på
gräsmattan". Carl och hans familj levde som vanligt. Han tyckte informationen var "oredig, den
ena sa så och den andra sa si. Dom stod mest och käftade med varann istället för att tola om vad
det gällde". Han minns Ounnar Bengtsson och att han var "lugn trots att han blev mycket
krltserad".

I bojan på sommaren hjälpte C v i t i l l med höbärgnfngen hos sina svärföräldrar.Många hade
fråfH honom om han inte tänkte på strålningen och han tyckte alt "det kändes lite olustig! att
håll; på med höet". Senare under intervjun kommer ännu en kommentar t i l l detta "Hade man fått
reda på det i tid så skulle man hi skyddat sig som i det militära. Man har inte ffitt reoa på vad
man skulle ha gjort." Carl demenstrerar en kluven Inställning t i l l strålningen och hur han
skal förhålla sig. Han har t ex fik t Iväg t i l l områden med låga värden för atl plocka bär för "man
ska * ara försiktig. Jag har fryst In bären så Jag vet Inte riktigt vad Jag ska göra med dem". Han
uppr epar flera gånger under Intervjun att han tnte tänkt så mycket på strålningen och att man
Inte <an göra något åt detta Men det följs, efter en stunds tystnad, av uttalanden som tyder på att
han ir bekymrad och oroad. "Men man började fundera på vart vi er på väg, det är Ju ingen som
vet 'ad som kommer att hända om man skulle äta de där bären som är strålmngsdrabbade."
"Här »kring ner det varit väldigt dött ( i skogen). Det har inte varit samma som tidigare. Det är
som en prick i världshistorien. Jet här året 1986, med Palmemordet och så den hér olyckan.
Aver ungarna kommer att komrm i håg det". Kan hyser också starkt medkänsla med älgjägarna
"det can inte vara samnia känsla lör älgjägarna som förut. Det kommer kanske att visa :ig om 30
år di t här, det ar Inte borta förrän i bästa fall om 30 år". Carl betonar att experterna inte vet
"mar har Inte forskat pfi vad som Inträffar på stkt nér det gäller strålning" och han upplevde ett
expe terna inte själva visste vad de skulle svar? ibland.
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Carl blev snart Informationstrött, "det var sé mycket siffror så man visste Inte vad det handlade
om. Det var så tillkört Prover här och prover dar. Det var så mycket." Strålning förknippar
han främst med cancer. "Det är någonting som kan framkalla cancer, något som kan skada både
människor och djur." lien han är också medveten om att strålning kan vara bra, "det finns olika
slags strålning - sådant som ter bort cancer och dödar bakterier finns också".

Riktvärdet, 300 becquerel. känner han väl till och han ser det som en grans för "vad människan
tål". Han kan inte tänka sig att äta sådant som han vet ligger över riktvärdet, "man vill inte
ställa upp som någon försökskanin". Hon vil l inte gärna att riktvärdet skall höjas men han är
medveten om att riktvärdena är olika i norden och menar att "det är hemskt knepigt". Om
finnarnas högre värde säger han "Det förstår man ju att dom är mer eller mindre piskade att ha
så höga värden". Riktigt vad han här menar utvecklar han inte men underförstått finns
perspektivet, den tvingande situationen som man inte kan göra något åt.

På frågan hur mycket olyckan har sysselsatt hans tankar, svarar Carl "han tänkte på det just då
det hände". Sen har tankarna kommit "i etapper", i samband med höbärgningen och
bärplockningen. "På semester tänkte man Inte så mycket, men det låg väl där I det
undermedvetna någonstans." Så upprepar han ytterligare en gäng att "det har redan hänt. man
ken inte göra något åt det. Det man har fått i sig det har man redan fett I sig sä att säga". Carl
tycker också att att annat kan vara lika farligt, bly I bensiri, Industrier osv. Han har inte
mycket till övers för miljöaktivister som han menar "skapar hysteri"."! början om TJernobyl
lät det som om vi skulle gä ner i skyddsrummen". Samtidigt ryser Carls oro fram. "Det var
knepigt att de evakuerade barnen i Klev och inte här när vi hade nästan större nedfall här än vad
de fick". Han berättar också att han genom massmedierna fick reda på att "en del grävde upp sina
gräsmattor och sk fckade bort frun och ungarna * Det tyckte han var "Ute överarbetat" men "man
kanske hade gjort samma om man hade varii I den här situationen".

När Carl bedömer cancer ris* erna för fyra olika faktorer är hans bedömning att Tjernobyl är
förenat med ganska stor risk, rökning med ganska liten risk och radonhus och
röntgenundersökningar med nycket liten risk. Carl nämner Inte någon gång under Intervjun att
han är oroad för sina barn.

Car I menar att vi måste ha kvar kärnkrcften och han menar att de svenske kärnkraftverken har
mycket större säkerhet än i andra länder.

BEN6T

Ska man skicka iv5g barnen?

Egen företagare i 30-firsåldern med två förskolebarn. Bor i villa med stor trädgård. Har evstått
från all odling i år.

Oroskattning (fråga 33): Ganska oroad
Siffra på oron (fråga 36): 90
Risk för cancer (fråga 30): Ganska liten

Perspekt iv på olyckan: Bengt er oroad för sina barn och starkt kritisk och misstänksam
mot Informationen och experterna. Han menar att myndigheterna givit falsk Information för att
lugna. Tvivlar på sanningen. Hänvisar till forskare som sysslat med låga stråldoser och som ser
allvarligt på läget. Bengt och hans familj har avstått från att äta grönsaker, från allt sylt- och
saftkokande m m. Barnen fick Inte leka på gräsmattan til l en början. Han har ändrat uppfattning
och blivit kärnkraftsmotstfindare.

Bengt hörde att man uppmätt förhöjoa halter av radioaktivitet I Sverige på lokalradion på
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nwrgonen och att man Törst trodde att det ver frän Forsmark. Han lyssnade saJan fortlöpande pé
radion under dagen. Hans första tanke var "Vad ska man göra? Ska man skicka Iväg barnen?" Han
minns väl bilder han sett i Tv frön Forsmark, hur människorna stod och köade och han minns
flygbilderna frän Tjernobyl med den havererade reaktor byggnaden. Han erinrar sig också bilder
som visade hur vindar ne blåste och han minns att "några forskare experimenterade och
misslyckades. Reaktorn exploderade och giftiga ämnen och partiklar strömmade ut".

Bengt har också mycket klara minnen av att hur det regnade t Gävle,"Det regnade så
fruktansvärt här i Gävle så det måste ha kommit ner i helsickes mycket här". När han fick veta
att Sverige och hans hembygd drabbats så insåg han sina egna begränsade kunskaper. Hans to^e
var att "man måste skaffa sig mer kunskaper och Information". Det var omtanken om familjen
och barnens säkerhet som fick honom att känna detta.

Av Informationen i början har han särskilt fäst sig vid Gunnar Bengtsson, "Man fick den
uppfattningen att han inte visste vad han pratade om. Ingenting var ju farligt. Man tappade
tilltron". Bengt misstrodde tidigt de svenska experterna som trädde fremm i massmedierna. Han
menar att informationen inte var trovärdig och att den var full av motsägelsefulla uppgifter.
Han hänvisar t i l l en "kvinnlig amerikansk forskare som gav en mycket allvarlig bild av iäget".
Han hyser en stark misstanke att de svenska myndigheterna har dämpat riskaspekterna för att
inte lugna och inte skapa panik och att man medvetet givit falsk Information. Samtidigt säger han
att det var så mycket skriverier så "man orkar inte med allt. Det avtrubbas hela tiden och man
försöker återgå til) det normala även om man har det i baktankorna hela tiden".

Bengt tänkte redan i början av sommaren på hur det skulle bli med lingona t i l l hösten och nan
tappade lusten att åka t i l l den nyköpta sommarstugan i havsbandet. Familjen som brukar sylta
och safta i stor omfattning har avstått från allt sådant I år. Barnen fick inte leka pfi gräsmattan
t i l l en början. Familjen har inte gått i bärskogen som man br ukar, inte plockat svamp, inte ätit
vilt och men har varit försiktig med grönsaker. "Vi brukar safta och sylta allt I skogen",
berätter Bengt, "nu kändes det som om allt är förstört för framöver. Det var den tanken man
hade."

Bengt bedömer riskerna med Tjernobyl som ganska liten, risken med rökning och att bo i
radonhus uppfattar han som ganska stor och röntgenundersökningar menar han är förenat med
mycket liten risk Hans uppfattning om kärnkraften ör efter olyckan att alla kärnkraftverk
snarast bör stängas.

DAN

Man blir avtrubbad, det kom Information varenda timme och t i l l sist brydde
man sig inte om det.

Tekniker I 40-årsåldern. Ett vuxet barn . Bor i lägenhet. Har kolonilott och har odlnt precis
som vanligt i år.

Oroskattning (frfiga 33). Inte särskilt oroad.
Siffra på oron (fråga 36): 30.
Risk för cancer (fråga 30). Ganska liten.

Perspektiv p l olyckan: Dan tycker att det som hänt är hemskt men han har försökt koppla
bort det hela. Han har inte vidtagit just nÉgra åtgärder , även ätit svamp i år. Men hans familj
lät bli lingon. Han är Inte särskilt oroad men h3r ändrat uppfattning om kärnkraften och tycker
numera att kärnkraften s M l avvecklas efter hand. Hans perspektiv är att olyckan ^/sr "nyttig
för den hände på en lagom nivå".

Dan var hemma och det var genom Tv han fick den försto informationen. Han minns inte riktigt
när det var. Han tog det som "vilken nyhet som helst" men tänkte att "nu har det hänt det olla
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gStt ocJi tänk' oé Innerst tone" Har. var irriterad på ryssarna som hon merwr var nonchalanta
och försökte hyscha ner. Han minns Tv-bllderna från räddningsarbetet i TJernobyl. När han
fick veta att Gävle hade drabbats så tyckte han att det kändes osäkert och förvirrat frfin början.
Tian visste inte vad som skulle hända här. han visste inte om man skulle tappa håret här". Dan
och hans sambo tänkte på hennes systers småbarn och han påpekar att 'mjölken skulle
småbarnen fnte dricka". Han berättar om bekanta som ville importera mjölken frän Skåne och
att man i början talade ganska mycket om det som hade hänt på hans arbetsplats.

Dan har fnga specifika minnen av informationen, "det är svårt, det var så mycket". Han tyckte
att experterna gav motsägelsefull information. Han var ganska mycket ute på kolonilotten och
han "kopplade bort det hela". Han tyckte inte att det var något farligt men han tänkte på och
tyckte synd om dom som måste rensa upp i Tjernobyl.

Efterhand tycker han att informationen blev mer konsekvent. "Dom tog prover överallt". Dan
anser att man skall lita pfl experterna. Han har efter förvällning ätit svamp x h han tycker ett
"man vet inte hur mycket man h8r fått i sig förut frfin provsprängningarna och från naturen 1
övrigt". "Slänga I sig 100 kilosvamp, då kanske det är farligt men det är inte farligt i vanliga
mängder". Det enda Dan undvikit är lingon. Hans inställning är att man "får eta måttligt". Han
har också sköljt grönsaker lite extra noga I år. Han känner t i l l riktvärde», 300 becquerel, och
hanar Inte främmande för tanken att höja det. "300 becquere! är hemskt lite". Får man välja
tar man ju helst friskt kött, menar Dan, men 1000 becquerei kan han acceptera "Nan får äta
med måtta". Men de värden som har mätts upp I renkött tycker han är farliga och han är
medveten om att "strålningen backas på ju mer man (år i sig".

Strålning uppfattar han som "saker som inte syns förren man har en mätare med sig. Det märks
Inte var det finns". Han nämner röntgenstrålning , men han känner inte ti l l att radioaktiv
strålning förekommer i marken, i människokroppen, byggnadsmaterial m m. Dan bedömer
Tjernobyl som förenat med ganska liten risk, rökning med mycket stor risk, att bo i radonhus
med mycket liten risk och röntgenundersökningår med ingen risk alls

Tjernobylolyckan och strålningen över Sverige har Inte sysselsatt Dans tankar så mycket
när han har varit ensam men det har dykt upp i diskussioner på arbetsplatsen m m. Nu tänker
han just inte alls på olyckan men han tycker att det som har inträffat är hemskt. "Det är fnte
långt från Palmemordet". Olyckan har fått Dan att ändra inställning t i l l kärkraft och bli mer
negativ. "Jag skulle vilja att det fanns något istället rör kärnkraft, men det är ju svårt.". Dan
tycker att olyckan var nyttig eftersom den hände "på lagom nivå". Han hoppas den skall leda t i l l
bättre beredskap i framtiden.

NÅGRA STOCKHOLMARES UPPFATTANDE OCH UPPLEVELSER AV
TJERNOBYLOLYCKAN

Nedan presenteras sex stockholmares reaktioner på Tjernobylolyckan och
strålningen över Sverige.

Fanny är lärare och har två yngre barn. Hon är starkt oroad men upplever
risken för cancer som ganska liten. Fanny har vidtagit flera åtgärder, som
lämnat in bär för kontroll av becquerelhalten, och hon har tänkt mycket på
det som inträffat. Men Inte t i l l en början utan det är efterhand som hon
har börjat känna en smygande rädsla.

Eva är kontorist och har två mellanstora barn. Hor är inte alls oroad men
upplever ganska stor risk för cancer Eva har tänkt mycket lite på olyckan
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ocn hön har inte vidtagit några som helst åtgärder.

Gerda år 1 sextioårsåldern och arbetar på posten. Hon har fyra vuxna barn
och barnbarn. Gerda är inte särskilt oroad men upplever ganska stor risk
för cancer. Gerda tycker att hon själv är så gammal, röker och bor viu
trafikerad väg att Tjernobylolyckan inte spelar någon större roll för
hennes del. Hon är optimistisk t i l l sin läggning och har inte tänkt så
mycket på olyckan annat än oroat sig )ite för sina barnbarn.

Erik år en högutbildad tjänsteman utan egna barn. Han är inte särskilt
oroad och upplever mycket liten risk för cancer. H3n tycker att olyckan
inte alls angått honom själv och han litar helt på att experterna varnar vid
verklig fara. Han har inte tänkt särskilt mycket på olyckan.

Fredrik har ett vårdyrke och har två små barn. Han är ganska oroad och
han upplever ganska stor risk för cancer. Fredrik har oroat sig för sina
barn och vidtagit några begränsade åtgärder men han har framför allt ett
kårnkraftsperspektiv på det inträffade. Han ä~ sedan tidigare aktiv
motståndare mot kärnkraft.

Gunnar är tekniker med vuxna barn. Han är inte särskilt oroad och
upplever risken för cancer som ganska liten. Han har dock vidtagit er> de)
åtgärder genom att han har sommarstuga utanför Sundsvall. Gunnar uppger
att han är realist, det som har hänt har hänt.

FANNY

Jag kftnde en smygande rMsla utan att veta orsaker»«. riktigt.

Lärare i 40-årsåldern med två yngre skolbarn. Bor i villa och har trädojrdsodlingår pé sitt
sommarställe.

Oroskottning (fråga 33): Starkt oroad
Siffra på oron (fråga 36)80
Risk för cancer (fråga 30): Oanska liten.

Perspektiv på olyckan: Fanny tänkte inte sé mycket t i l l en början och förstod inte "att det
var den katastrof som det var". Har sedan kant en smygande rädsla och har tänkt mycket pä
olyckan och följderna för Sverije. Är sedan tidigare kärr kraftsmotståndare Fanny ar missnöjd
med informationen och tycker at experterna vet för lite. Hon har vidtapit flera åtgärder och har
själv lämnat in livsmedel för kontroll.

Fanny har inget tydligt minne av den första informationen annat än att hon fick den via
morgontidningen Hon trodde In e att det var sé fariigt "mer en notis bUnd aUs andra". Jag
reagerade Inte pS att det var d;n katastrof som det v a \ berättar Fanny, utan det kom först
senare. När hon fick veta att Sserige hade drabbats av strålning tyckte hon att det var otäckt.
Familjen och vännerna har talat mycket om det som hänt och att man aldrig i debatten tagit upp
att en olycka utomlands kan dr at ba Sver ige.

Fanny upplevde att experterna I början förringade faran <eh att de försökte' jgna r jlnlonen. Hon
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anser att in forms"»^ vsr RrcisägcIse&M och. att allmänheten fick. marklina budskap. Man sa
"ingen större fara" och hade en överslätande attityd Samtidigt skulle man inte éta gräslöken,
barnen skuile inte vara u'«e i regnet eller i blöta. Mjölken togs inte emot av mejerierna,
mjölken skulle slängas, grödan skulle slås. Fanny tycker att myndigheterna verkade helt tagna
på sängen och det gjorde inte saken bättre.

Något specifikt minne av informationen säger sig Fanny inte ha och hon upplyser om att hon
mest läser i tidningarna och hör på radionyheterna. Men Fanny minns väl vad man skrev om,
som att Sverige förlorade turister pé grund av strålningen, att man i nyheter om Polen nämde
att man där inte skulle dricka mjölk, att barnen i Sovjet skickades iväg över sommaren och att
det blev en debatt son) kärnkreftsawecklingen i Sverige.

Fanny har allteftersom känt en smygande rädsla utan att veta orsakerna rikligt Själv drabbades
hon av en hudåkomma som hon funderar över om det kan ha sambande med strålningen och en
släkting drabbades ev cancer. Fanny och hennes familj har vidtagit flera åtgärder och har
kontrollerat bar och grödor, frän början åt man inte persilja, gräslök eller murklor och
familjen har inte plockat bär t Härjedalen (hjortron) som de brukar, men inlämnade prov
från bär I Stockholmstrakten visade inget utslag sé de har familjen kunnat äta. De tog inte emot
älgkött i ér som de brukar göra. Fanny tycker också" ett det är skrämmande hur rennäringen har
drabbats och tänker pé de långa halveringstfderna Hon minns också ett Tv-program hon sfig om
fårevel i Härnösandstrakten och hur de drabbats.

Fanny ér, som tidigare nämnts, missnöjd med informationen som im tycker verit
motsägelsefull. Hon tycker ocksé att hon fött för lite information. Samtidigt framhåller hon ett
experterna haft en svår roll "eftersom man vet så lite och haft sfi dål?ga förberedelser".

Strålning uppfattar Fanny som "små partiklar som dödar vissa celler eller vävnader". Hon
tycker inte att strålningen är något "sagobetonat utan nfigot mycket konkret" och hon undrar
varför inte experterna har pratat om det på ett konkret sätt. Riktvärdet känner hon väl t i l l men
hon tycker ints att hon kan bedöma stor leken eftersom hon inte har tillräckliga kunskaper. Hon
ken inte tänka sig att medvetet äta sådant som ligger över riktvärdet men hon tror att hon redan
gjort del utan att veta om det. Tanken på en höjning av riktvärdet är hon helt emot eftersom
"alla sjukdomsfall, även enstaka är betydelsefulla". Fanny bedömer Tjernobyl som förenat med
ganska liten risk, rökning med mycket stor risk, radonhus med ganska stor risk och
röntgenundersökningar med ganska liten rtsk.

Fanny har tänkt mycket på olyckan och den har diskuterats i hennes femlJj. Även barnen har
deltagit i diskussionerna. Hon tycker att Tjernobyl är mer skrämmande på sikt än mordet pé
Palme. Hennnes inställning är att man scm allmänhet måste säga vad men tycker och inte bara
överlåta åt experterna. "Alla skall delta i debatten och te ett samlat ansvar". Hennes uppfattning
om att kärnkraften måste avvecklas (efterhand) har stärkts av Tjernobylolyckan.

EVA

SA långe experterna pratade var a l l t bra. Det var när allmänheten fick uttala
sig som det blev överdr ivet .

Kontorist i 30-firsfildern med två yngre tonårsbarn. Bor I lägenhet. Tillgång til l föräldrarnas
trädgårdsodling.

Oroskattning (fråga 33): Inte alls oroad
Siffra på oron (fråga 36): 5.
Risk för cancer (fråga 30): Ganska stor risk.

Perspekt iv pS olyckan-.Eva har tänkt mycket lite på olyckan Är sterfct positiv tfll kärnkraft
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och anser ött den svenska kärnkraften kar. fcyggss ut. Har ett utpräglat Wa-på-experterna
perspektiv. Experterna har uttryckt sig så tra som möjligt under omständigheterna, menar Eva
och hon tycker att andra människor har överdrivit det hela 'Man borde lita på den information
man fick". Har inte vidtagit négra som helst åtgärder utan plockat bär o s v precis som vanligt.

Eva minns bara vagt när hon fick den första informationen "På olyckskvällen, vet ej cm de bröt
sändningen eller om det var i ordinarie nyhetsprogrammen på Tv". Hennes Törsta tanke när hon
fick veta att det inträffat en olycka t Sovjet var ett (tet var så långt bort, "jag ryckte på axlarna
St det hela" Hon har inga specifika minnen av informationen om olyckan. När hon fick höra att
Sverige drabbats av strålning tyckte hon det var tur att hennes egna barn inte var små. Eva
framhåller redan nu att hon tycker att andra människor har överdrivit det hela och att man
borde lita på den information man fick. Tidigt tyckte Eva aU det blev för mycket information,
"det skrämde upp folk".

Av informationen minns hon särskilt "en stackars karl från SSI som fick stå med hundhuvudet
och allo försökte hänga honom". Hon minns också att lantbrukarna inte skulle slappa ut djuren
men hon tyckte inte det var så farligt. Samma tanke, "det var inte så farligt", tänkte Eva nar det
blev tal om att man inte kunde plocka bär och svamp i vissa regioner. Eva har själv plockat allt
som vanligt och hon brukar plocka både vilda bär (blåbär, smultron, lingon) och trädgöYdsbär
hemma hos föräldrarna (vinbär, Jordgubbar mm).

Eva är nöjd med informationen från experterna. "Experterna har uttryckt sig så bra som varit
möjligt under omständigheterna. De har varit humana". Men hon tycker det blivit överdrivit i
massmedierna, "det var när allmänheten fick uttala sig som det blev överdrivet".

Eve tänker sig att strålning är som "ett magnetfält, luktfritt, syns inte, g5r inte ött ta pfi" Hon
jämför också med en nysning, "det är som när man nyser, det är något skit som far ut i luften
som man inte kan se". Riktvärdet känner hon inte ti l l men hon vet att måttenheten är becquerel.
När hon upplyses om att det är 300 becquerel tycker hon att det lflter lite Hon gör en
Jämförelse med millimeter och säger att "300 millimeter är inte mycket". Hon kon tänka sig att
äta sådant som ligger över riktvärdet och tror att hon redan gjort det, men hon tycker det är
onödigt att höja riktvärdet. "Det mäste finnas en anledning t i l l att värdet sattes ti l l 300".

Eva vet ett radioaktiv strålning finns i röntgen men inte att det naturlfgen finns I marken,
människokroppen och i byggnadsnmatertal. Eva bedömer rökning och Tjernobyl som förenade
med ganska stor risk (cancerrisk), bo i radonhus med ganska liten risk och
röntgenundersökningar med ingen risk alls.

Eva har tänkt mycket lite på olyckan och hon har inte ändrat åsikter på något sätt. Hennes
rädsla gäller alternativen t i l l kärnkraft som torv, "det skulle vara ett mycket sämre
alternativ". Eva är starkt positiv t i l l kärnkraft och hon menar att kärnkraften kan byggas ut.
Hon tycker olyckan varit bedrövlig med tanke på att "ska debatten sätta fgfing nu igen med alla
problem i samband med kärnkraftens vara eller icke vara".

GERDA

Kanske vi kan bygga upp immunitet om vi får en liten dos då och dfl.

Ar 160-årsåldern och arbetar pfi posten. Har fyra vuxna barn. Bor i lägehet. Inga odlingar.

Oroskettnlng (fråga 33): Inte särskilt oroad.
Siffra på oron (fråga 36): 25.
Risk for cancer (fråga 30): Ganska stor risk.

Perspektiv pfi olyckan: Gerda har ett inte- särskilt-bekymrad perspektiv men hon har
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croat sig er. dc! a h i s * ! på sine barnbarn, for egen de! tycker ho.? intp <*>» spelar någon roll för
hon är rökare och bor pé Sveevägen. Hunden fick inte gä ut och äta gräs från början men annars
har hon tnte gjort något särskilt utan levt "väldigt borta från problemen". "Jag är inte en sån
person att Jag tänker på Tjernobyl. Jag ar optimistisk t i l l min läggning", hen Gerda har bltvK
mer negativ t i l l kärnkraft än hon var förut och tycker numera att kärnkraften skall avvecklas
efterhand.

Gerda minns inte riktigt nar TJernobylolyckan inträffade. "Var det I mal?" Hon tror att hon fick
den första informationen via radion eller Tv Tor "Jag hör alltid pé Rapport och radion har Jag
alltid på". Gerda tycker att hon själv er så gammal och att hon röker och bor på Sveavägen så för
sin egen del har hon aldrig blivit oroad Men hon tänkte på sina barnbarn och oroade sig över
dem. Sedan tycker hon att "rapporterna kom slag i slag och det blev bara värre". Gerda tycker
att det varit motsägande rapporter, ibland var de» jättefarligt och ibland inte så farligt. "Man
blev väldigt förvirrad". Men Gerda litade också "ganska mycket pé den där Bengtsson".

Hennes dotter var försiktig med mjölk till sina barn ti l l en början och själv hindrade hon sin
hund från att äta gräs. Men hon pfipeker samtidigt att "nu är det ju Hka mycket bly"- Under
sommaren var Gerda på västkusten och tänkte inte alls på Tjernobyl. "Jag levde väldigt borta
från problemen". Gerda har inte vidtagit någro åtg&roer alls för egen del.

Hon har ett specifikt minne av informat onen som hon upplevt starkt. Det var nar hon såg på TV
om en ung man f Gävle som nästan inte v lie släppa ut sina barn. Gerda tycker att det måste vara
hemskt svårt ett bo där och ha små barn Frän hösten minns hon problemen med algjakten, men
mest för att hon har en svåger som jagar Själv har hon fett fina älgbitar dar cesiumhalten varit
kontrollerad och hon har ätit med god ap it. Gerda talar också om renköttet och att man talat om
att flytta renar. "Det måste betyda att del finns mycket cesium i dem".

Gerd3 är på det stora hela nöjd med inf» motionen och tycker att alla gjort så gott dom kan. "Det
här ar ju alldeles nytt Olika vetenskapsman har ju olike åsikter på alla områden. Mon rn&te
själv ta ställning t i l l vad man tror eller tnte tror pé även om man blir osaker och lite virrig".

Gerda framhåller att hon inte vet så nv eket om strålning. Hon tänker sig att det är nägot som
tränger in i kroppen som en stråle. Hon säger själv att hon tnte alls förknippar det mal cancer,
"det här med cancer tror jag inte så mycket på". Hon vet att det svenska riktvärdet er 300
becquerel och att Finland har högre värde. Om storleksordningen säger hon att "det sägs att v»
håller det väldigt lågt tär, men jag skulle inte vilja att det var 1000". Gerda kan tänka sig att
äta "både 400 och 500 med lite sås". Men om det vore barn med så skulle hon vara försiktigare.
Men hon skulle bli betänksam om riktvärdet höjdes. "Har dom sagt 300 fér dom hålla sig t i l l
det. Dom ffir inte manipulera oss hur som helst". När Gerda jämför riskerna för fyra olika
faktorer menar hon ett rökning ör förenat med mycket stor risk, Tjernobyl och radonhus med
ganska stor risk och röntgenundersökningar med ganska liten risk.

Gerda har inte tänkt särskilt mycket på TJernobylolyckan och följderna för Sverige, annat än
precis i början. Ibland blir hon påmind genom massmedierna men "det hela har sjunkit undan",
"jag är inte en sån person att jag tänker på Tjernobyl. Jag är optimistisk t i l l min läggning".
Gerda påpekar att hon hört att det varit höga halter redan innan och säger att man blir lite
fatalistisk. "Kanske kan vi bygga upp immunitetet om vi får en liten dos då och då". Men Gerda
som tidigare varit mycket positiv t i l l kärnkraft är nu lite mer tveksam och säger att hon Inte
skulle våga rösta för kärnkraft en gång ti l l . "Jag har trott att det ver rent och fint och bättre än
kol. Man blir så tvehfigsen".
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ERIK

Det angick Inte nig.

Högre tjänsteman i SO-årsélde^n. Inga barn. Bor i lagenhet, inga odlingar

Perspektiv på olyckan: Erik har ett utpräglat det-angick-mig-Inte perspektiv parat med
ett Hta-oå-experterna perspektiv. "Jag tycker att det ar tid att oroa sig först nar
myndigheterna säger ffrån" Han har inte vidtagit nfigra åtgärder alls. Anser ett kärnkraften bör
avvecklas efterhand, en uppfattning som han hade r&ton innan Tjernobyl- Har inte tänkt särskilt
mycket på olyckan utan litar pé experterna och att de varnar vid verk 1 ig fara

Oroskattning (fråga 33): Inte särskilt oroad.
Siffra på oron (fråga 36): 20.
Risk for cancer (fråga 30): Mycket liten risk.

Erik fick den första informationen genom Rapport eller Aktuellt. Det var. erinrar hen sig, när
man misstänkte att det var Forsmark som var skyldig ti l l den förhöjda strålningen. Han minns
bilderna frfir Forsmark och att han tänkte "Usch strålning och elände. Nu får vi väl ompröva
hela kärnkra tsprogrammef. Han minns bilderna från den brinnande reaktorn När han fick
höra att Sver ige drabbats ev strålning tänkte hen Inget särskilt "Blev inte oroad för mig själv
eller något ar lat. Jag tycker att det är tid att oroa sig först nar myndigheterna säger ifrån*.

Erik har inta specifika minnen av den första tidens information. "Man skulle byta sand i
sandlådan men det var väl mer i Gävle eller kanske Finland?" Senare när det blev tal om bär
tyckte han Inte alls att den angick honom eftersom han aldrig brukar plocka något själv.
Radioaktiviteten i livsmedel har inte bekommit honom och han har inte vidtagit några som helst
åtgrder. "Inget som jag äter så ofta att det blir farligt Myndigheterna stoppar väl
försäljningen om det behövs" Erik upprepar gång på gång under Intervjun att han tänkte ett det
inte angick honom och att hans minnesbilder av informationen är vaga. Han nämner dock ett det
sates ett ma' inte skulle plocka bar och svamp och att det var problem med älgköttet och
rerköttet. "Jeg tyckte syndom samerna".

Olyckan har i ite sysselsatt h8ns tankar nämnvärt. Erik förklarar att det beror på att han litar
på »pertern och att de varnar vid verklig fara När han tanker tillbaka pfi olyckan så tänker
har att "På n qot vis var del bra att olyckan hände £ atl folk i allmänhet kan börja fundera om
det hör med kärnkraft är så bra egentligen. Man blir medveten om risken för olyckor och att det
kar hända Igen". Själv har han Inte Sndrat uppfattning om något efter olyckan, han anser nu
litoom tidigare att kärnkraften bör avvecklas efterhand. Möjligen har olyckan förstärkt hans
Intryck av att "ryssarna är lite halvslarviga med sin teknik".

Erik litar helt och hållet på experterna och hen tror inte på talet om att Statens
StrSlskyddsinstitut och dess chef Gunnar Bengtsson skulle ha lugnat människor för att inte
skrämma dem Han föreslår en undersökning av om det är sant.

Erik säger atl han inte brytt sig om att lära sig vad radioaktiv strålning ar rr an att den är delvis
naturligt son tidigt som den i för höga loser ör "djävligt farlig för levar * organismer och
växter". Han förknippar också strålning med cancer och "så en massa konstiga ord som
becquerel". Riktvärdet känner han t i l l efter tvekan, han nämner först 100 becquerel men
rättar sig sedan t i l l 300. Storleksordningen tycker han inte säger något 't »fists ses t relation
t i l l något annat t ex den naturliga strålningen". Er'.1; her dock. uppfattat r iktvördet som lågt
"expereterna har satt det lågt och man kan överskrida det några gånger uU ) fara". Han gillar
dock inte tanken pfi en höjning av riktvärdet, det tycker han skulle vara el mycket underligt
bKlut. "Underligt, det innebär ju att gränserna satts helt 5t helsickes fel för it". Han uppger att
har< inte vet vad andra länder har för riktvärden och tan tror att det ör cancerrisken som
frtmst påverkat riktvärdet. Rökning anser han vara för )nat med mycket s or risk, raöonhus
mel ganska 111 jn, Tjernobyl med mycket liten samt röntgeiundersökninger rr d in^n risk all»;
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FREDRIK

n«ssModierna borde ge en båttre bild av hela ktrnkrattsproblenatiken.

Ar 130-flrsfllderna och arbetar med tarn. Har själv tvfi yngre förskolebarn. Bor t lägenhet. Har
kolonilott och har odlat rotfrukter i år istället för "sant som växer cvan mark*.

Oroskattning (fråga 33). Ganska oroad
Siffra pé oron (frflga 36): 75.
Risk Tor cancer (frflga 30): Ganska stor risk.

Perspektiv pé olyckan: Fredrik är sedan tidigare aktiv kärnkraftsmotståndare och
miljöaktivist. Han ar orolig för sina små barn och familjen har varit återhållsam med blåbär,
men just inget annat. Fredrik har ett kärnkreftsperspektlv pé det inträffade. Han msnar ett
massmedierna borde ge "en bättre helhetsbild av hela kärnkreftsproblematiken", och att
olyckan inte har medfört nflgot konstruktivt. Det enda är att Birgitta Dahl har tillsatt ett
energiutskott.

Fredrik hörde talas om de förhöjda halterna av radioaktivitet genom Dagens Eko pä mändagen
efter jobhet. När han sedan fick veta att det var en olycka i Sovjet tänkte han att "Nu får pressen
verkligen vatten på sin kvarn när det är från Öststaterna. Nu tjänar pressen pä
kommunistspöket". Han tänkte att det inte kunde vara mer än när "Wlndscale hade sina usläpp.
Det ligger faktiskt närmare". Han tycker ett informationen var knapphändig och att man "borde
ha skickat ut all information som kom frän Sovjet och Inte bara valda stycken". Fredrik blev
Jnte särskilt orolig när han hörde att Sverige drabbades av strölning men berättar ett hans fru.
som då väntade barn blev del.

Fredrik nar följt informationen noga och han ar genomgående negativ men han tycker samtidigt
syndom Strölskyddsinstitutets chef som blev framplockad plötsligt för att uttala sig När han
tillfrågas om han har några specifika minnen av informationen nämner han inga detaljer utan
talar med engagemang istället om sin kritiska inställning och om den motsägelsefulla
informationen. Han menar också att massmedierna borde tagit tillfallet i akt och givit en bättre
helhetsbild av hela kärnkraftsprob lematik en.

Nör det gäller åtgärder har familjen avstå t frfin blSbärsplockning och bera odlat rotfrukter på
sin kolonilott. De avstod från att odla sVtent som växer ovan mark. Fredrik vet inte vad
strålning är men han förknippar det mel något som forstör grundförutsättningarna för liv .
'Det är som döden, våra totala livsbetinge ser. Månens sterilitet beror på strålningen". Detta
skrämmer honom, säger han, jag som enskild människa kan Inte värja mig Riktvärdet känner
hen väl t i l l och han uppfattar det som ekonomiskt-politiskt , att det har med
exportmöjligheterna för livsmedel samt m Oekonomiska värden I landet ött göra Han tycJcer det
ar omöjligt att ta ställning t i l l om han $\ ulle kunna tänka sig att äta sådant som ligger över
riktvärdet eftersom "det är omöjligt 6lt :ätta någon personlig grens". Han påpekar också att
"man har ju upptäckt att halterna varit ännu högre tidigare". På frågan om vad hen skulle saga
om riktvärdet höjdes svarar han att det vore bra Tor kärnkraftens vara eller icke vara skulle
Ifrågasättas".

Tjernotoylolyckan har sysselsatt Fredrik? tankar en hel del men främst som en aktivering av
karnkraftsmotstflndet. Han är sedan gommalt aktivt motståndare och miljöaktivist. Han menar
att Tjernobyl, rökning och att bo I radonhus alla år förenade med gansko stor risk .
Röntgenundersökningar bedömer han förenade med ganska liten risk.
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GUNNAR

Jag Br realist. Det som har hint har hént.

fngenjör i SO-årsåldern Tvé vuxna barn Bor i villa Ingen trädgårdsodling

Oroacattning i fråga 33): Inte särskilt oroai
Siffra på oron (fråga 36) 70.
Risk för cancer (fråga 30) Genska Mten.

Perspektiv på olyckan: Gunnar nar sommarstuga i Sundsvall och han nar tänkt ganska
mycket på olyckan och strålningen 1 Sverige Han tycker att allvaret har ökat efterhand men
"jag ar realist, det som har hänt har hänt" I Jämförelse med att t» i radonhus som han själv gör
tycker han att olyckan är en bagatell. Han har dock vidtagit en del åtgärder, undvikit bär o s v i
Sundsvallsområdet. Är nöjd med informationen men tycker att han fått sig en tankeställare
Tycker svenska kärnkraftverk är säkra

Gunnar fick höra av sin fru att man misstänkte utsläpp från Forsmark och han följde med i
nyheterna. När han fick höra att del inträffat en olycka i Tjernobyl trodde han först inte att det
var så farligt, utan ett missöde som alla andra. Men han tyckte att allvaret rtegrades
allteftersom detaljer kom fram. När han fick veta att Sverige drabbades tänkte h8n att det ver
otur att vi var ivägen och att regnet föll just dS. "Jag är realist, det som har hänt har hänt"
Gunnar sveper dock inte bort det som hänt och han upplever att alla har tagit det på allvar och
försökt göra så mycket man kan. Han har följt informationen och aktivt tagit redan på hur
situationen varit i Sundsvellstrakten dar han har sommarstuga. Samtidigt påpekar han att
olyckan är en bagatell jämfört med att bo i radonhus som han själv gör

Av informationen från början minns han särskilt att man inte visste vad man skulle göra med
gr jset, med vfirskörden och med djuren Själv klippte han ner gräslöken men han tyckte inte att
det var livsviktigt. Under semestern i sommarstugan försökte han lyssna så mycket som möjligt
pé lokala nyheter och ta reda på hur strålningsdrabbat hans område var. Han frågade pS
turistbyrån om dom visste var man kunde plocka bär, men det visste dom inte. Hjortron vågade
hen aldrig plocka och han har låtit bli svamp och i viss mån bär. Han har inte heller fiskat i
insjöarna som han brukar utan bara i havet. Han kunde inte tro att det skulle bli så höga halter i
fisk och vilt. Gunnar har funderat över det som sagts om att tvätta kött för att få ner halterna
men han tror inte att det fungerar.

Gunnar är nöjd med den Information han fatt men han påpekar att jordbrukarna inte enser att de
fått information I tid och dem som det galler har blivit kritiska. Men personligen så han fått den
Information han behövt.

Gunnar uppfattar strålning som "något som ökar risken för cancer och ken förändra
arvsmassan". Han vet att strålning naturligen förekommer 1 mark, byggnadsmaterial och
röntgenundersökningar men tror inte att det finns i människokroppen Riktvärdet, 300
becquerel cesium, känner han väl t i l l och han vet att Finland har högre riktvärde Han kan i viss
mån tänka sig att äta sådant som ligger över riktvärdet, "om man bara äter en ;%g om året".
Han är inte odelat poslttv t i l l en tanke om en höjning av riktvärdet men han tar inte heller
avstånd. Han kan tänka sig det men hän tycker det skulle kännas" konstigt nu när man har sagt
300". När Gunnar skall bedöma fyra olika riskfaktorer for cancer tilldelar han rökning ganska
stor risk, Tjernocyl och radonhus ganska liten och röntgenundersökningar mycket liten risk

När han Idag tänker tillbaka på olyckan så tycker han mest synd om dem som bor I KievtraMen
och dem som Jobbar vid olycksplatsen Han nar tänkt mycket på det som Inträffat, nästan varje
dag På hans arbetsplats har olyckan diskuterats en hel del. Gunnar har kvar sin positiva
inställning ti l l kärnkraft och han menar att svenska kärnkraftverk Sr säkra och miljövänliga
"Om man skall välja pä ko! och kärnkraft så är ju kärnkraft bättre". Men han menar att han fStt
sig en tankeställare.
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D I S K U S S I O N

Föreliggande undersökning har Dehandlat ett komplex av variabler, såväl
hur Informationen om TJemobylolyckan och följderna för Sverige har
uppfattats som trjr händelserna har upplevts och hur de har Inverkat på det
egna livet En rad demografiska variabler har studerats och statistiska
prövningar har utförts. Resultaten grundar sig t\ar på det frågeformulär
som undersökningsdeltagarna har besvarat Individuella upplevelser har
dessutom beskrivits och exemplifierats med personliga intervjuer med
några undersökningsdel tagare.

Undersökningsresultaten låter sig inte på något enkelt vis sammanfattas
och förklaras. De visar snarare på en stor variationsrikedom i hur man
uppfattat oth upplevt det Inträffade och de visar att upplevelserna i hög
grad är sammanhangsberoende och indviduella. Intervjuerna ger vid handen
att sambanden mellan olika variabler kan vara nog så kompMcerade och att
det Inte är lätt att förutsäga upplevelser och reaktioner utifrån
demografiska data om personer eller utifrån attityder t i l l kärnkraft.

Samtidigt med denna individualitet finns vissa övergripande mönster som i
de flesta fall stöos av såväl andra svenska studier av TJemobylolyckan
som av studier om informatlonstlllägnande och studier av attityder t i l l
kärnkraft, miljörisker m m. I föreliggande rapport har sammanfattningar
och Jämförelser med andra studier gjorts efterhand som nya variabler har
presenterats. Dessa sammanfattningar skall ej upprepas Nedan skall
Istället de hypoteser som inledningsvis uppställdes kommenteras och
belysas utifrån föreliggande undersökning.

Den händelseinriktade informationen kring de konkreta och oftast
dramatiska händelserna och skeendena om olyckan och följderna för
Sverige tillägnade man sig, som förväntat, bättre än den mer
naturvetenskapligt abstrakta fackinformationen om radioaktiv strålning,
stråldoser, mätenheter och riktvärden. Få vet t ex vad radioaktiv strålning
är.

När det gäller informationstiHägnandet uppträdde utbildningsskillnader,
vilket också var förväntat, d v s högutblldade har tillägnat sig mer av
informationen än lågutblldade. När det gäller könsskillnader uppställdes
hypotesen att männen bättre än kvinnorna skulle tillägna sig
händelseinformationen om kärnkraftsolyckan och fackinformationen om
strålning medan kvinnorna bättre skulle tillägna stg den vardagsnara
Informationen om livsmedel och strålning De sammanslagna måtten på
informatlonsinhämtandet gav inga signifikanta könsskillnader, även om
tendensen gick i förväntad riktning. Svaren på enskilda frågor bekräftar
dock hypoteserna Det var t ex huvudsakligen mån som redogjorde för den
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händelseutveckling som ledde fram t i l l olyckan vid kärnkraftverket i
TJemobyl. de visste bättre än kvinnorna var radioaktiv strålning finns och
de kände något bättre t i l l riktvärdet. Kvinnorna å andra sidan, erinrade sig
fler av de rekommendationer som myndigheterna utfärdade än männen och
de har tillägnat sig mer av informationen om drabbade livsmedel
(resultatet stämmer med IMU, 1986, där en liknande fråga ställdes).

Åldersskillnader I informationst i Hägnandet har inte demonstrerats i
föreliggande undersökning.

Som förväntat förekommer i viss utsträckning missuppfattningar av
informationen. Bl a missuppfattades delvis de rekommendationer om
åtgärder som myndigheterna utfärdade och som massmedierna Informerat
om. På en öppen fråga nämner nästan hälften (46%) felaktiga saker som
att man skulle undvika mjölk eller inte låta barnen leka i sandlådan
Liknande resultat återfinns I IMU (1986) och i Hultåker (1986).
Missuppfattningar påverkas både av informationens utformning och av
människors tidigare kunskaper och förf ställningar (Höijfr & Flrdahi,
1984). De kan också påverkas av attityder och åsikter. Mtitydet t i l l
kärnkraft har t ex visat sig påverka hur läsare efter en tid »rinrar sig en
artikel om en brand vid ett kärnkraftverk Read & Rosson, I »82). Nar det
gäller Tjernobylolyckans följder för Sverige tcrde in ormationen i
massmedierna ha spelat stor roll för missuppfattningarna. >om Finöahl &
Lindblad (1987) visar förekom motstrijig inormation i
nyhetsrapporteringen och en rad inslåj tog upp olik*, förbud och
rekommendationer runt om i Europeiska lär der (t ex att inte dricka mjölk).
Dessutom var risken för att den svenska n jölken skulle kunna drabbas om
koma släpptes ut på bete ett återkomman le tema. Tillsarmans utgjorde
dessa tre faktorer sannolikt en grogrund f r missuppfattnin ar.

Att sannolikhetsbedömningar är svårt visade sig som förväntat i
riskbedömningarna Rangordningen av fyia riskfaktorer, 1 lernobyl (för
Sverige), rökning, bo i radonhus och röntgenundersökning \ visade att
människors bedömningar skiljer sig från experternas. Mai ansåg , t i l l
skillnad från experterna, att Tjernobyl är förenat med mycl< t större fara
än att bo I ett radonhus. Sjöberg & Drottz (1986 sid 54-5! ) konstaterar
likaledes att "bedömningen av riskerna att skadas av strål ing låg högt,
vad vi kan förstå långt utöver de riskbedömningar som experter och
myndigheter gör".

Inledningsvis uppställdes också en hypotes om grundläggan • skillnader i
upplevelser mellan personer med tekniskt Inriktade yrker och personer
med vårdinriktade yrken. I undersökningen har sådär a skillnp<!er upprepade
gånger kunnat konstaterats. När det gäller informations •Hägnande är
skillnaderna dock ej statistiskt signifikanta för de samman ann - uif tDn.
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men tendenser år att teknikerna har tillägnat sig mer av
strain.ngs informat jonen. När det gäller upplevelser av risker och oro
uppträder stora skillnader och tekniker : ;pektive vårdyrken visade sig, i
flera frågor, utgöra två extremgrupper. Teknikerna framhåller att riskerna
är små och denna grupp är minst oroad. Vårdgruppen har en hög
riskupplevelsen och är mycket oroade. Teknikerna är. som förväntat, den
grupp vars uppfattningar ligger närmast experternas. Vårdgruppens
uppfattningar ligger långt ifrån Det är uppenbart att dessa grupper har
mycket olika perspektiv på det som inträffat.

Personer med uppväxande barn antogs också ha tagit särskilt starka
Intryck av Tjernobylolyckan och följderna för Sverige. Den enda statistiskt
signifikanta skillnaden befanns gälla beteende, d v s vidtagna åtgärder. I
Gävle hade denna grupp vidtagit fler åtgärder än personer utan barn
respektive personer med vuxna barn. En undersökning i Västernorrland
visar likaledes att barnfamiljer ändrat sina levnadsvanor mer än andra
(Fahlén & Hammarström, 1986). Resultatet stämmer med internationella
studier av miljörisker där man inte funnit skillnader i upplevelser av risk
men däremot i beteende mellan barnfamiljer och andra (Hawkes m f l ,
1984).

När det gäller sambanden mellan de olika beroendevanabler som studerats
(informat ions inhämtande, oro o s v ) uppställdes inledningsvis inga
hypoteser.

Riskuppfattning var den variabel som uppvisade de flesta sambanden med
övriga variabler. Således kunde ett negativt samband med
informationsinhämtande konstateras som innebär att personer som
upplever större risk tenderar att ha tillägnat sig mindre Information än
andra och tenderar att I större utsträckning ha missuppfattat
informationen. Negativt samband mellan informationst)Hägnande och
riskupplevelse har demonstrerats I internationella studier (H.awkes m fl.,
1984). Personer med högre riskupplevelse tenderar också att vara mer
oroade, ha vidtagit fler åtgärder och desto större sannolikhet för
åsiktsbyte om kärnkraft d v s att man blivit mer negativ t i l l kärnkraft.
Omvänt kan sägas att de som ändrat uppfattning om kärnkraft efter
TJernobyl bedömer riskerna som högre, är mer oroade än andra och har
vidtagit fler åtgärder. Liknande resultat demonstreras i Sjöberg & Drottz
(1986) respektive Drottz & Sjöberg (1986).

Till sist skall nämnas de skillnader som uppträdde mellan gävleborna och
stockholmarna. Att de förra har påverkats mer i sitt beteende är tämligen
självklart och har också visats 1 Drottz & Sjöberg (1986) Nästan två
tredjedelar av de gävlebor som deltog i föreliggande undersökning och som
normalt brukar odla grönsaker, potatis m m, uppgav att de helt c Her delvis
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avstod från detta sommaren 1986. En annan skillnad mellan gävleborna och
stockholmarna är att de förra tillägnat sig mer fack informat ion om
strålning än de senare. Det kan här påpekas att gävleborna genomsnittligt
sett hade lägre utbildning än stockholmarna och att skillnaden torde vara
ännu mer t i l l gävlebornas fördel om utbildningen konstanthålles. Sannolikt
torde förklaringen kunna sökas I en kombination av större motivation att
sätta sig In i fakta om strålning om man bor i ett drabbat område och ett
större utbud av sådan information, t ex i lokala medier. Den särskilda
informationsbroschyr som SSI delade ut t i l l hushållen i de mest drabbade
områdena i Sverige I månadsskiftet maj/juni torde också ha bidragit t i l l
att gävleborna är bättre informerade I strålningsfrågor.

De demografiska skillnader och de samband mellan variabler som visats på
i föreliggande undersökning behöver inte vara orsaksrelaterade. Det finns
olika teorier om sambanden mellan kunskaper, beteenden och attityder. Vad
som år orsak och vad som är effekter kan, som tidigare påpekats,
diskuteras. Är t ex upplevelsen av större risk en följd av ett lägre
Informationstillägnande eller har man. tillägnat sig mindre information
därför att en stark riskupplevelse hindrar en från att se "sakligt" på den
Information man får eller är det så att man undviker information om man
upplever stark risk?

Det sist nämda tycks mest osannolikt då variabeln nyhetskonsumlion inte
gav några som helst utslag I skilda uppfattningar (se tabell 23 sid 51 ).
Internationella studier tyder inte heller på att undvikande av information
förekommer i samband med t ex oro för hälsan (Bishop, 1974). En
sannolikare hypotes är att personer med olika starka riskupp'evelser på
olika sätt blivit förstärkta I sin uppfattning av den information som
givits i samband med Tjernobylolyckan och strålningen över Sverige.
Findahl & Lindblads (1987) analyser av nyhetsinslag i TV och radio visar
att det kontinueligt förekom en blandning av oroande och lugnande utsagor
och en hel del motstridig information. Detta har onekligen gjort det
möjligt att ta t i l l sig oroande eller lugnande Information från samma
nyheter beroende på vilket perspektiv man som tittare/lyssnare haft.

När det gäller oro skal) dock sägas att denna variabel är mer komplicerad
än den först kan tyckas. Skattninqen av oro i olika grader (steirkt oroad o s
v) kan göras utifrån mycket olika perspektiv. Det visar den öppna
följdfråga som ställdes där undersökningsdeltagarna fr i t t fick skriva ner
vad som oroade dem. Man kan t ex vara starkt oroad av det inträffade men
inte alls för den strålning som nu drabbat Sverige utan för att nya
Internationella olyckor skall inträffa. Man kan å andra sidan vara starkt
oroad för den strålning som Sverige fått men bedöma det scm osannolikt
att nya olyckor skall Inträffa som skall drabba oss. Även Sjöt>erg & Drottz
(1986) har pekat på allmänna orofrågors okänslighet.
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Sammanfattningsvis kan sägas att de statistiska korrelationerna mellan
olika variabler i undersökningen är relativt modesta. Sambanden mellan
kunskaper, attityder och beteenden år också en klassisk och omdiskuterad
fråga som uppvisar många motstridiga empiriska resultat. Chaf fee & Roser
(1986) påpekar t ex att statistiska korrelationer vanligtvis ligger kring
.25 I olika studier, d v s ett ganska medelmåttigt samband. Nyare studier
visar att sambanden varierar såväl mellan individer som mellan olika
situationer (se Chaf fee & Roser, 1986). Det innebär att sambanden är
individuella och sammanhangsberoende.

Att informationstlHägnande, upplevelser, bedömningar och beteenden
Ingår i komplexa sammanhang är också uppenbart utifrån de intervjuer
som genomfördes. En ytl ig granskning av dessa personers frågeformulär
tycks t ex inte visa på någon större logik i upplevelsen av oro,
bedömningen av risken för cancer och beteende. Anna var starkt oroad och
upplevde risken för cancer som stor. Hon vidtog många åtgärder. Cecilia
som också var starkt oroad upplevde cancerrisken som liten. Hon vidtog
också relativt många åtgärder. Berit var ganska oroad och upplevde ganska
stor risk för cancer men vidtog få åtgärder. Gunnar var inte särskilt
oroad, han upplevde risken för cancer som liten men vidtog ändå en hel del
åtgärder.

Denna uppräkning skulle kunna fortsätta. Den visar att det är nödvändigt
med mer kvalitativt Inriktade studier och således att mer noggrant och
systematisk analysera de intervjuer som genomförts. Ett av syftena med
en sådan analys skulle vara att närmare studera de livssammanhang och de
perspektiv som oMka personer anlagt på Tjernobylolyckan och följderna för
Sverige.
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Stockholm den 17 oktober

INBJUDAN

Du inbjudes härmed att komna till Sveriges Radios/Utbildningsradions

lokaler i Stockholm för att delta i en undersökning om information i

TV och redio. Tidpunkten anges nedan.

En stor cel av vira kunskaper om det son händer i världen grundar vi

på information v får genom radio och TV. Det kan vara från nyhetspro-

grammen men ocksi från andra faktainriktade program. Vi vet emellertid

mycket lite om publikens reaktioner och synpunkter på informationen och

på programmen. I den undersökning Du nu inbjudits till skall vi försöka

ta reda på detta. Undersökningen utgör en del av ett större forsknings-

projekt som leds av professor Göte Hanson, Stockholms Universitet.

OBSERVERA att det inte hr frågan om en programinspelning! Du kommer

istället själv att få se ett program och besvara några frågor. Du

kommer att bli b. uden pä kaffe med dopp och få en liten present som

tack för ditt besvär!

Du har blivit slumpmässigt utvald bland alla som bor i Stockholmsom-

rådet att delta i denna undersökning. Adresskälla är DAFA/SPAR, Stockholm.

TID: TISDAGEN der 4 november kl 19 0 0 eller ONSDAGEN den 5 november kl 19 0 0

LOKAL: Utbildningsradions lokaler TEGELUDOSVÄGEN 23 (100 m från Gärdets

T-banestation, mrra utgången). Kommunikationer: T-banan (Ropsten) eller

buss 41. Det finrs gott om parkeringsplatser för er som åker bil.

Vi är tacksamma om Du f>11er i den gula talongen och skickar in den till

oss i svarskuvertet. Du behöver inte sätta på något frimärke. Upplysning-

arna om Dig själv är till for att vi skall kunna dela in dem som kommer

i några olika grupper.

Med vänliga hälsningar

Birgitta HÖijer, forskare vid

Publik och Programforskringsavdel ningen

Sveriges Radio

105 10 Stockholm

tel 08/7842712; 018/106411



Understtkntngsnr 11-3)
Fp nr (4-6)
Intervju
Före/efter (7) ) 2

TJERNOBYLOLYCKAN OCH FÖLJDERNA FÖR SVERIGE

1. Hinns Du vid Du först tknkte na> Dw ftck hör* talas <r. TJernobyl-
olyckan? V*d tltnkte Du?

Kryssa for
e t t • ) -
temttiv!

2. O» Du nu tinker tillbaka pl det Inträffade och hur det dnbbtt
Sverige, vid tanker Du dIT

• Att det Inte i l ls vir si farligt som Jag trodde frln början
• Att följderna blivit Mycket vlirre lin jag trodde frln början
• Att följderna blivit nlgot värre an Jag trodde frln början
rj att rt»t b l i v i t ungoffr ssn Jag trodde f r l n början

NÅGRA FRÅGOR OM OLYCKAN

3. Minns Du vad SOM hände med karnk-aftsreaktorn 1 TjernobyU

Hur Mlnga har dött av olyckan frän t i l l Idag?

• 3 personer
• 30 personer

• 300 personer
Q 3000 personer

(8)

15)

1
2
3
4

(10)

(11)

1
t

3
4

Ett alter-
nativ fdr
varje ortl

Hur gick det for befolkningen nanMSt TJtmobyl och for befolk-
ningen 1 staden Klev, \i nil bort?

Alla kunde bo kvar
Barn evakuerades tMlfflHgt under sonMren
Alla evakuerades tilifllligt under sonnaren
Alla evakuerades nen komwr att flytta tillbaka

Tjernob/1

•D
D
D
D
D

Kil

D
D
D
D
D
D

Alla evakuerad» och de kan Inte flytta tillbaka
Vet ej

6. Den mesta Informationen o« olyckan har koanit frln sovjetiska
Myndigheter och sovjetiska aasSMcdier. Vilken Ir Din uppfattning
om den sovjetiska Informationen?

Q De har talat OM allt eller det Mesta av det de vet
Q De har bara talat OM en del av sanningen
• De har givit vilseledande Information

FRÅGOR OH SVERIGE
7. Hur har OJ uppfattat att Sverige drabbades av det radioaktiva

avfallet? Sverige

Q drabbades 11 ka hlrt SOM stora cnrlden 1 Sovjet
Q drabbades nlrdast av alla Under utanför Sovjet
Q fr bland de Under utanför Sovjet so* drabbades vlrst
Q drabbades Mindre in andra Under utanför Sovjet

D v«t ej

8. Vilka omrlden 1 Sverige har blivit mest drabbade av det radio-
aktiva nedfallet?

Minns Du vilket baslivsmedel som till en bdrjen uppmtrksemMdei 1
samband Med det radioaktiva nedfallet och vilket radioaktivt tmm
man dl talade om?
livsmedlet i»r

Oet radioaktiva Imnet var

11)Plutonium w n> i*)
• Cesium • Radium f_J Jod

10. Vilken yrkesgrupp 1 vlrt land drabbades hlrt av detti?

1
2
3

4

i

(11)

1
t
i
4

(M)

1
2
3

15)

1
2
3
4

1

03

f 1

<n

i

un
(18)

1 2 3 4

09)



3. 4.

11. Vtd skulle de gör* fä.- itt hindr. itt livsmedlet bit» ridto-
•ktivt nedSMittlt?

12. Minns Du nlgot tan befolkningen uppniiMdes i t t v i n försiktig
•ed t U l en början? Vid?

13. I vilka livsmedel hir nin under sontniren och hösten funnit höga
hil ter iv r id io ik t iv i ämnen?

14. Vid Unker Du o» detti?

IS. Under tornuren och hösten har det s t i t t k l i r t i t t en befolk-
ningsgrupp 1 n o m Sverige har b l i v i t särskilt drabbade.
Vilken?

(20) 16. OM M n Jämför det SOM vl»er t vira trädgårdar ned det son vlier
vilt I nituren, hur ar det Med upptaget av radioaktiva innen?

• Allt sora vlxer u r upp Uka Mycket ndioaktlva Hmtn

[[3 Det ton vlier t tradglrdarna tir upp Mindre iv ridtoaktivi
länen In det SOM vlier vilt 1 nituren

Q Det son viner 1 trldglrdirm tir upp ner radtoak»1vi limen
In det soa vi.«er vilt 1 nituren

17. Kin Du förklara?

18. Har Du sjliv mirkt-riq

(23)

i ar
/

19. Hur tro- Du i t t situationen kommer i t t v in nlstl somnar?

Q Situationen kormer att förvirras ytterligire
\ | Situationen konmer i t t v in densimni som nu
• Situationen kommer i t t v in nlgot bittre
• Situationen koimer att v i n nycktt bittre
• Allt konmer i t t hi Itergltt t i l l det normala
• Vet ej

NÅGRA FP.I.GOR OH RADIOAKTIVT NEDFALL

20. Det talis mycket om radioaktiv strlining. Vid har Du for upp-
fattning om vid radioaktiv strllning tr?

Vet Inte alls vad radioaktiv UrllMng Ir

I

t»

r
o
>
N)

I

(28)

1

2

3

(29/



6.

21. Ur ftirck-wmer radioaktiv straining naturligen?

Ja Nej

Marken • •

Människokroppen []] Q

Byggnadsmaterial Q Q

Röntgenundersökningar QJ •

22. livsmedelsverket 'nar angivit ett riktvärde för strålningen 1
livsmedel. Vilket? (Stavningen spelar Ingen roll)

23. \Mlket radioaktivt tone gaoler riktvlrdet

£ ] Jod • Plutonium Q Cesium Q Strontiw»

?4. Hur Unge kommer dett* amne »tt finnts «vjr 1 naturen?

Q Mista sonMr h«r det försvunnit

• O» 30 I r har det försvunnit

Q O» 30 I r har hllftcn försvunnit

• Det kommer i ldHg i t t försvinn*

2S. Hur har Du uppfattat att det svenska riktvärdet förhllier sig
till riktvärden 1 andra Under? (Finland och {tallen)

A. Finland har
Q Högre riktvlrde
Q Sanna riktvlrde
• lägre riktvärde
D »«» 'i

B. Italien har

• Högre Hktva>de

Q Samma riktvKrde

• lägre riktvlrde

• Vet ej

26. Vid skulle Du slgi oa det tvensk* riktvärdet höjdesT

27. Hur stor strlldos tror Du att Du skulle fl i 01g om alla livs-
medel Du I ter under ett Ir, skulle ligga pl riktvärdet eller
strå» över?

r~) Ner In det som personer sysselsatta med strliningsarbeten
U r utsattas för

• lika mycket - • -

• Klgot mindre - • -

| j Betydligt mindre - " -

D v«< *i

(30M i-

(30 1 Z

(32) I 2
(33) 1 2

(34)

(35)

1 2

(36)

1
2
3
4

(37) (38)

(39)

28.

29.

30.

31.

Vad tror Du har plverkat det riktvärde

Q Riktvärdena 1 andra Under

Q Risken för cancer
• EiporUiöJligheterna för livsmedel

som livsmedelsverket satt?

Q Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer

Q livsmedelssituationen 1 landet

Om Du har kryssat för flera alternativ,
viktigast?

Det har talats mycket om cancerrisken 1
aktiva nedfallet. Hur har Du uppfattat

• kommer ej att plverkas

• ökar med 100-400 fall per Ir
Q ökar med 1000 fall per Ir

• ökar med 100-400 fill pl SO Ir
• ökar med 1000 fall pl SO Ir
• vet ej

vilket tror Du Ir

samband med det radio-
det som

Om man jlmför cancerrisken för andra faktortr.
fattat Tjernobylolyckans farlighet (för
raknäs nigra risker upp. Hur bedömer Du
varje sak)

Mycket Ganska
stor stor
risk risk
(5) («)

TJernobyl Q Q

Rökning Q O

Radonhus £] Q
Röntgenundersökning Q Q

oss 1

s»g» o*

hur har

riskerni?

Du upp-
Sverige)? Medan

riskerna? (Ange för

6anska
liten
risk
(3)

a
D
Da

Har Du uppfattat om nlgra andra hllsorisrer In
1 samband med Tjernobyl? Vad?

Mycket
liten
risk

(2)

D
D
D
D
cancer

lngen
risk
ills
(1)

a
D
D
D

har satts

(46)

w

O

ro

i

(49)
(SO)
(SI)

(S2)



7.

32. Vilken »r Din egen uppfattning om halsoriskerna för OSS M r
\ S»erig«?

NÅGRA FRÅGOR OK DIN INSTÄLLNING TILL DET SON INTRÄFFAT

33. Hur upplever Du Tjernobylolyckan?

Q Jag »r starkt oroad

Q Jag »r ganska oroad

• Jag ar <nte särskilt oroad

[J Jag ar inte alls oroad

34. ta Du ar oroad, vad ar det frlmst som oroar Dig?

IS. Har Du vidtagit några Itgtrder ffir D1g sjllv eller ftJr Din
familj, t ei undvikit r1ss föda? Vad har Du 1 •» fall gjort?

36. Om Du tanker pl de händelser 1 livet son har oroat 01g M S t och
sätter liffrin 100 pl den. bur mycket skulle Du da vilja saga
att Tjernobyl oroat D1g? Sitt en siffra mellan O och 100.

37. Vilken »r 01n Inställning till kärnkraft?

• »11» ktrnkriftverk b6r snarast Stingas

Q j K«rnkr«'ten bor avvecklas efterhand

Q Y1 bdr h< kv5r »Jrl kirnkrjftverk

Q ] ISrnkraU»* k»n Djg;»i ut

(53)

3

2

1

(55)

<S6)

(57)

(58)

38. Har Din Inställning fBrandrats efter Tjernobyiolyckan?

O N«J
Q Ja, jag Hr ner negativ nu
Q Ja, jag ar »er positiv nu

MAGRA FARGOR OM VAO DU ANSER OM DEN INFORMATION DU FATT

39. Varifrån har Du främst fl*.t Information Om Tjernobylolyckan
och följderna för Sverige? (Du kan ange flera alternativ)

P TV
Q Radio (riksprogrammen)

Q Lokalradion

Q Tidningarna (rikstidningarna)

Q Lokaltidningar

Q Andra kl Hor. Vad?

40. "ad anser Du on den information Ou fltt?

Q] Den har varit mycket klar och redig

[3 D«n har varit ;anska klar och redtg

• Den har varit delvis motstridig och förvirrande

Q Den har varit mycket motstridig och förvirrande

D Vtt *i
41. Vid anser Du om trnvrdigheten 1 den Information myndigheterna

har givit?

• Hycket trovlrdig

f~| Ganska trovlrdig

• Mindre trovärdig

Q Inte alls trovlrdig

42. Ar det nlgot Du saknat eller siknar Information om? Vad?

(59)

1

2

3

(60)

(61)

(62)

(63)

(60
(65)

(66)

4

3

2

1

(67)

4

3

2

1

(68)



9. 10.

TILL

41.

44.

S1S1

Kön

p|
D

r NAG»»

Kvinna

Nan

Alder

Jag »r

FRÅGOR ON DIG SJXLV

Ir

48.

45. Utbildning

Q Folkskola eller grundskola

• Realskola eller Motsvarande

• Gjwwsiu»
linje:

Q Hogr« utbildning
Vilken:

tancsinriktntng:
• Annan utbildning

Vad?

4*. trke/sylseUattntng

4T. larn?

n
D

Vilka lldrar?

8o«n4*foi*

Q Villa, radhus

Q lagenhet

49. Trldglrdsodltiq? (C»ll«r t»tn somMrttuga. kolonitrlldglrd 01»)

\~\ Mar tridglrdiodlin) nen har helt eller delvis avstått

1fr|n «tt odll 1 Ir

Q M*r trldglrdsodling och har odlat som vanligt 1 Ir

Q H«r Ingen egen tridgtrdsodiing

(69)

1

2

(70)

(71)

1

2

3

(»4)

1

2

PS)

SO. En frlga o» 01n
nyheter, ser tv
Kryssa för ett

Knappast alls

Gtnska Ute

Ganska nycket

Mycket

nyhetskontuxtUon. Hur mycket
:\ nyheter och
alternativ rar

lyssnar Ou pl
User nyhetsmaterial
varje nytietskllll.

lokalradions Dagens Eko
nyheter

> n* u
J D
« D

(7«)

(radlon) i

•
•
D
D
(")

Tv:s
lyheter

D
O
D
D
(«)

radlons
1 tidningarna?

lokal-
tidning

D
D
•
D

Riks-
tidning

D
D
D
D
(SO)

7*
77
78
79)
80)

I

CO

TACK FOR ATT OU BESVARAT FORMUIUET!



tHTCRVJUCUIDE

"i-a ou wi» own» <rto OwiunvinR I rjnmmn imlrrtM
oca aaa ou itHt n o ana* n u i OB »TT err am irnumr t>
• u n u n n i c u i m i n i OB •«/. •*•« aw • surrrr •» »»»it
I«lili«> <n « aatu ft i»IIUa «at »iaan> I h n »4 »ll taaaar-
*•»• «a *lr«laM. lw»«a IM4« aaa tratt att aat »at att vtallaa
fiaa raeaaact.l

Ca waa a l tM ic t « • «•* ialwvfaaac |iwt »auk UtaA
dum.

vtavtuaoara» t: Ta aaaa al ««K tfaa 4Jhc«tv/taaai Ma a*W •/•CÉ4J1 aacaAMaau acA
M M U . i ivtMCcr < t » iun«T »v m m W J > juair juur tuaut-
tit mim»

l»»i.i«nillac | . r« uaa ai a» 4*A uutuv><Mi> atftM U i « »<•>•« tett aaaa<
I tUui lu . »ataxu. imaaiiata» • • ) . ><UH> aafittaiaata |||a
n—«*li«. vialaaMiaii. Iv»« aJ«*»a*av> at* (oaU 1I1U Ou «U.

Lit C U M on i t t t iv j j io t t i i i * t r t t i «åo «»«/«o» CJODDI »io

•0« tarototloa oc> au* «»a t la iT l i oi l ik sitota.

•unm » w«a «. waaj a i n t a i roan Man*. 1* on not aew n u i at »tt oct
n nan. * " * •*•»>•« t» OUCU »10 »TT U l w w m i I IHJIII

™ " T n I Oa aa iw>>|« «4(M i i t l lu , aaptt* axt (<if*a ilKHu <1«
«UU1 i i tliUU 4u i«u <((«uaa 4U OU« |uu <• aa t̂ti «*-

llaa»l)i>laai Tham au mtocn • • » ||*<<M «) aa » w t <* W(*>X<*(!

a*«cirt>T
aiaa» w I. waai oa aaaot o t U t H n u a aOao« t awio oa oLrauia i tjr»-
lanawtioaajl Kam. I SMJRI «M0> •namiaUW. naSM tlUMB. Max» « • I1WI

<M* a t u <|U«« atacJUa mM lifnafnna i S~>iU)

aiMHiiiim a» ou 0 a ATT raia a*M ouamn »» nmuaiaa - «u t«*«Tt
uuuau • oa M>

nauan oa ai« U U ' , • • • PMUU.OC* a» au *oa

• wan naiaait una* Mamni ami

aM/WkUM w >. aiaai n u n ttau Tiu »a afiaju CM »nAutacoi i m u m

•"*" <v M»C attwrxmtt

«u i iuiu iLuilaimia

aua »M MT an UMVUOut»

ns lunxi OaucaM «0w>

IUIUU I . «<• t u a n ou oa u iT or r r»

Upa<al)*lat< T l a m ou aJCOt at>> UI1K4 «/ • • «v»«

•MclPirr aiaal «. alaai ou aaoor arattsiaiuu:. u c n rv- t i u » r tu» HACOT pata
t* laroaHATtoaca KAUIO rajkn oaa ate tiooiT

JVBI/JVU tt. a ian ou aua OCT vaa tea aJU l a o a m aOajfcPf »A ftu.va.ai

alaaaa aacor son tftocs t MASlMStfajia/wraoiCHCrcaji
T M I i * * v*o ou SJ&J." TajaiTC'

cjoaoc ou aaaoT • r*ml*o*Atn ou aad7* 1 01 a
CLLfa 01a raiiiLJS /uKm \

aua ttamtt w U r

H «Jk« DCt a ju^ am Ou rlSTt OIC VIO ILLia Tlfoirc

•uim AV JULI/ I I . aiaa« ou aua ort ' U (cat al* n a » » anajasc LIDA «OT »ITT
ftUCUSTI

aiaaca

Sun. t SkatéaUaav. airtlaarl

aAoor BOH aaou 1

VaD OU U U V

au» Hamn ou oA af
•ac vaa e n aaao» aaa ou runt ••« VID CIOX» t iaan w

R*< Tiotal i t ) , !^ , , p» < v w u t ( 4 M i , ,

I t . oa VI TA» l . uaa DO VAS orr U aM u» TALAT OX I atm»
claar, Jatttlaar, l lrattt . raaAttt a a)

aaoor Hai a*» u c n i aAJiamcaaA/a»aaic«iiiaaii

VAS Tlaua o» OR errnt

waiuonuon . . . . -v

aua TRavn ou oår c

uaf«<l"ia<i * • acr aiour a n au rAn oic vio nxaa Tbr t oo>
RA* Tioaa» hJtfeé t ) a» tm*U UÉU 1A U | h l t t < l

• n c i r i r r waai ' ) • aiaws DO aAaov arajmiaaLas, TV-»ILPC» CLUR aAoor nua RÄCK»
A» laicaaiATloaaji * * '

IKItm

au IIBACI 14. HUR TAMI» OU IOAC oa TJOaK)aTU9LTC»-Aa'

Uap(«l)«>M> X OCT RAOOT a » OU Tia«l»1 |«H|

I t , kiA ou u i u wr r a*ooT m c a B i uuauu» ax» mALaiacn CLL»
aJUWT aAOOT K» OU TRO» IAa RA iAaaA* a a I T U k a i K n ' I I natvraa.

Oa )«i au« TaaUH DU Då!

^ _ _ _ I», oa ou TliauB H u t a lafwauTioa loa oa wa p in OH
laroa»*tio»Di , j v o i s i . u err naoor tXu i l i r ou rUr Die vig i i x t i Va0 T

ou o» laroawtTiaaniT

vw twain w oa onarc»M>

Uaarei)aii«|i aAOOT 4iauT/«>» Oil rUT OIC »10' Itj *tf ( ( | la i< f t <oaa|

J*B sKutxc ocuA viua rrftujk aAcajk pmAcoa oa
I ' . «U Tlavt» OU »TT mALRiac (ar

u n m a n u> JV MTT err »IHTVUBC roa traAijiiacca
I I . mm ou tbarr rå vaa> aicrvajorr Mr

Oa) at| O t u | i l vfeaV T«ul« aa «U «UU . Ml

M. n c u i DU »Tt orr u n i » c u r I L L B tire t u n aua vrmrra»
ou »lacrri

IlKtlk <t (*aa va< <u ulwvjaaail ClaaU aa i M / i t u aj
< v 4 Ml k u t a u i i .

it. ua ou t k u OK air I n Uoånr Km uesn 8*n rtasfrr

1U bid* /« aek « f i aua Tint» ou o«i

f l . OH vlaOCT SSVtLJ aOIW TILL 1000 »trguniL, »ao MVLLC 0U TTCma
Ul

VH aaUi ja aeA ac/iaua rlimei ou oar

rivciuut
r&jnui«>rr

TIU HIT TVA

ff. mj9 »rcttT JU» TJtBaaaTUnrcuji oca rnuujiiacca Ove*
IvssiLAATT oiaa Tunum?

M H orr rlwaauiT DICI MAJ OU T 11 anajkT t u u aaaaauiaDa aa
Uanuun ctxi* oi aAoor ftiaurr



Datum: I n t a i

SAMMANFATTNING AV IKTERVJU

Int*rv)up*rlon nr:

(än:

Ald»r:

fto«nd« for»i

• *rn l«n<j« t Idr »r ) •

(Utbildnknqi

1. rOBST» INFORMATIONEN IVir och hur)

2. VISTtlSrOHTt»

3. T»XDGA»DSO0UNGIo»««« tninq.n)

•>. S P C C I D K T MiNNt AV INFORMATIONCN (olyckan och lltuitlonir
i Sovjat)

t, TANKAR NXR I* HOROe ATT SVERIGE DRABtAT» AV »TRAINING

T. MINNEN AV VAO SOM t*DtS TILL EM »ÖRJAN

4. rSUST» TANKEN lo* O I y c II • n )
8. TANKtP I S.XNRANO MED OETTA



9. SPECIFIKT NINNC kV INFORMATIONEN 11. MINNEN P»*N SOMMARENS SENARf MlLFT

OM INrORNATlONENi

10. MINNEN n » SOMHAKCMS roust» MXLPT

OR mro»M»Tiomni
TAMKKRNAt

TAHKADIIA:

CCHA ATCXROtl l i

ga

O

EGNA ATCX*OEIt:
HUR I P DA ( I t 9 » r d « c » I l a r • ) ) TÄNKTE

HUR IP DA U t q l r d v c a l t e r »51 TKNKTE:

12. MtNNEM PP.AN HÖSTEN

OM INFORMATIONEN!



I 1 fort i.

is. ON ip SJXLV SATT NACOT renoxcN i SAMIAMD mo TJERNO»YL

VXD I

ECMA ATGXRDER:

HUR IP DA TXttKCRl

MUR IP DA lit<j«rd«r tllir *J) T X N K T E : 14. VAD I» TXMKER OM ALL INTORMATIOM

e

9
t
i

!3. SftClflKT H1NNC AV INFORHATI ON t N MAN HÖSTEN

17. VAD IP TXUKCR ATT STRALM1KO XR

IOAC OH u:;::c:;'.:i.fcr

IS. OH IP KXNNER TILL RIKTVXROCT



t», HUR ip urrr»TTA* STORLEKEN tk «IK,VK*OET

20. ON If KAN TKNKA SIC ATT »TA SAOANT SOt» LICCCR OVE»

HUR IP TXNKCRi

21. OH VXROeT SKULLE HÖJAS TILL 1000 ItCQUCHEL.

VAO It TYCKER:

HUR ir TlMKCRi

22. HUR HTCKCT OLYCKAN SYSSELSATT TANKARNA

2J. OM it NAR BÖRJAT TlNKA ANNORLUNOA. HURT

HUR GICK INTERVJU» ATT CENOHrORAT



Statens
strålskyddsinstitut


