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Statens kärnbränslenämnd, SKK, tar initiativ till och finansierar
forskning kring kärnkraftens avfallsfrågor. Denna forskning har dels
en naturvetenskaplig/teknisk inriktning, dels en samhällsvetenskaplig.

Nämnden beslöt år 1986 att stödja forskningsprojektet OPINIONSBILDNING
I KÄRNKRAFTENS AVFALLSFRÅGOR vid statsvetenskapliga institutionen vid
Göteborgs universitet. Projektets huvudsyfte är att studera den lång-
siktiga opinionsbildningen i massmedia, bland väljarna och bland olika
aktörer när det gäller kärnkraftens avfallsfråga.

Forskningsrapporter från projektet publiceras i SKNs rapportserie. Hit-
tills har nedanstående rapporter givits ut.

The National Board for Spent Nuclear Fuel, SKN, initiates and finances
research on questions concerning nuclear waste both in the field of
natural sciences/technology and in that of social sciences.

In 1986 the Board
OF PUBLIC OPINION
ment of Political
of the project is
in mass media and
perspective.

decided to support the research project FORMATION
ON QUESTIONS CONCERNING NUCLEAR WASTE at the Depart-
Science, Gothenburg University. The main objective
to study the formation of opinion on nuclear waste
among different groups of people in a long-range

Research reports en these studies are published in SKN's series of
reports. The foll'A .ng reports are now available:
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OPINIONSBILDNING I KÄRNKRAFTENS AVFALLSFRÅGA:
Mediestudierna - teoretiska utgångspunkter
och empiriska undersökningar

(Formation of Public Opinion on the Question
of Nuclear Waste: Media Studies - Theoretical
Premisses and Empirical Investigations)

Kent Asp
Per Hedberg
Göteborgs universitet
Juni 1988

(12 pages in Swedish)

SAMHÄLLSDEBATT I ENERGI- OCH KARNKRAFTSFRAGOR:
Utbudet av skrifter och tidskriftsartiklar om
kärnavfall, kärnkraft och energiförsörjning
under åren 1971-1987

(Public Debate on Questions of Nuclear Power
and Energy: Books and Articles on Nuclear Waste,
Nuclear Power and Power Supply during the Years
1971-1987)

Monika Djerf
Göteborgs universitet
Juni 1988

( 46 pages in Swedish)
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Syftet med denna rapport är tvafaldigt. För det första skall

de utgångspunkter och frågeställningar som ligger till grund

för massmediestudierna inom forskningsprojektet Opinions-

bildning i kärnkraftens avfallsfråga presenteras. För det

andra skall de empiriska undersökningarna som ingår i denna

del av projektet redovisas.

1. KÄRNAVFALLSFRAGAN SOM DEBATTFRAGA

Två speciella förhållanden ligger till grund för studierna

av massmediernas roll för opinionsbildningen i kärnkraftens

avfallsfråga.

För det första är kärnavfallsfrågan en politisk fråga. Kärn-

avfallsfrågan kan inte enbart betraktas som en teknisk fråga

som helt kan avgöras av experter och sakkunniga. Frågan är -

och kommer att bli - föremål för politisk debatt och poli-

tiska avgöranden. I dessa politiska avgöranden kan man utgå

ifrån att människors oro och riskbedömningar kommer att

utgöra ett viktigt underlag för de politiska beslut som

kommer att fattas.

För det andra utmärks avfallsfrågan - liksom kärnkrafts-

frågan i sin helhet - av att människors riskbedömningar och

ställningstagande är särskilt mottagliga för opinionsbild-

ning och påverkan. Det har bland annat att göra med att

frågan i de flesta fall, till skillnad från många andra

politiska frågor, ligger bortom den enskilde medborgarens

personliga erfarenheter. Medborgaren kan inte grunda sitt

ställningstagande på egna eller den närmaste omgivningens

erfarenheter på samma sätt som man kan göra när det t ex

gäller skatter och arbetslöshet. Den enskilde är med andra

ord i mycket stor utsträckning utlämnad åt erfarenheter som

inte är hans egna och som han inte kan kontrollera mot egna

erfarenheter. Förmedlad information och då i första hand

information förmedlad genom olika massmedier kommer därför

med nödvändighet att spela en central roll i opinionsbild-

ningsprocessen. Till detta kommer att ett ställningstagande



i kärnavfallsfrågan ställer mycket stora krav på den en-

skilde medborgaren på grund av frågans komplexitet - både ur

teknisk och moralisk synpunkt.

Dessa två grundläggande förhållanden - att kärnavfallsfrågan

i en eller annan form kommer att avgöras genom en politisk

beslutsprocess där de svenska medborgarnas riskbedömningar

kommer att spela en central roll och att medborgarnas risk-

bedömningar och ställningstagande i särskilt hög grad är

mottagliga för påverkan - innebär att studier av det infor-

mationsunderlag som ligger till grund för medborgarnas stäl-

lningstagande ur ett normativt demokratiskt perspektiv blir

av särskild stor vikt.

Det är i detta perspektiv som projektets mediestudier skall

ses. Den övergripande frågeställningen kan därför sägas vara

att analysera vilket värde massmedierna har som besluts-

underlag för medborgarnas ställningstagande i kärnavfalls-

frågan. De teoretiska utgångspunkterna har tidigare och mer

utförligt behandlats i Kampen om kärnkraften (1984) och i

Mäktiga massmedier (1986)*.

2. MASSMEDIERNA SOM INFORMATIONS- OCH OPINIONSFÖRMEDLARE

Utgångspunkten för studierna är att medborgarnas ställnings-

tagande i samhällsfrågor dels är grundat på ett ställnings-

tagande i själva sakfrågan (kärnavfallsfrågan), dels är

grundat på ett ställningstagande till de aktörer som bär upp

åsikterna i sakfrågan (politiska partier, myndigheter, ex-

perter, miljörörelser osv). Den bild massmedierna ger av

olika sakfrågor och aktörer kan i sin tur sägas svara mot

två nyhetsfunktioner hos massmedierna: massmedierna som

informationsförmedlare och massmedierna som opinionsförmed-

lare. Informationsförmedlingsfunktionen svarar mot den bild

1 Sören Holmberg/Kent Asp: Kampen om kärnkraften, ka-
pitel 5, Liber, Stockholm 1984 och Kent Asp: Mäktiga mass-
medier, kapitel 5-8, Akademilitteratur, Stockholm 1986.



som ges av den sakfråga medborgarna har att ta ställning

till och opinionsförmedlingsfunktionen svarar mot den bild

som ges av de aktörer som medborgarna har att ta ställning

till.

Medborgarnas ställningstagande till hanteringen och för-

varingen av kärnkraftens avfall innebär sålunda enligt detta

synsätt att den enskilde både tar ställning i själva sak-

frågan och till åsiktsbärarna i sakfrågan, t ex deras tro-

värdighet. I mycket komplicerade frågor och i frågor som

ligger bortom individens egna erfarenheter kan man anta att

individens ställningstagande till de inblandade aktörerna

och deras egenskaper blir av särskilt stor vikt.

Om vi som här utgår ifrån att massmediernas nyhetsförmedling

har två huvudfunktioner, kan vi från normativa utgångspunkt-

er också ställa krav på hur massmedierna bör utföra sina

funktioner eller uppgifter. Utifrån ett normativt demokra-

tiskt perspektiv kan kraven på massmediernas två nyhetsfunk-

tioner formuleras på följande sätt:

För det första bör massmedierna förse medborgarna med ett

sådant informationsunderlag att de självständigt och ratio-

nellt kan ta ställning i den aktuella sakfrågan. För det

andra bör massmedierna i sin nyhetsförmedling behandla å-

siktsriktningar i den aktuella sakfrågan på ett sådant sätt

att inte någon åsiktsriktning eller part oskäligt gynnas

eller missgynnas.

Kravet på massmedierna som informationsförmedlare såsom det

här formuleras är som sådant föga problematiskt. Problemet

ligger snarare i att bestämma med vilken måttstock man skall

avgöra huruvida kravet är uppfyllt eller ej.

Kravet på massmedierna som opinionsförmedlare är problema-

tiskt både vad gäller kravet som sådant och på vad sätt man

skall avgöra huruvida kravet är uppfyllt eller ej. När det

gäller enskilda nyhetsmedier är det knappast något demo-



kratiskt krav att de skall vara opartiska. En partisk ny-

hetsförmedling i ett enskilt medium är inte oförenligt med

det demokratiska värdet fri åsiktsbildning. Det avgörande är

att man som medborgare kan välja den politiska information

man vill ha. Det är med andra ord också ett demokratiskt

värde att t ex få välja en tidning som förfäktar åsikter på

nyhetsplats som stämmer överens med de egna politiska åsikt-

erna.

Även om kraven på opartiskhet inte ur demokratisk synpunkt

kan ställas på varje enskilt medium så kan dock kravet stäl-

las på vissa medier genom att de i lag eller etiska regler

är ålagda att vara opartiska i sin nyhetsförmedling.

3. MASSMEDIERNAS INFORMATIONSVÄRDE

För att avgöra massmediernas värde som informationsunderlag

för individens ställningstagande i samhällsfrågor krävs att

medieinnehållet relateras till mottagarnas informations-

behov.

Vår utgångspunkt är här en enkel beslutsmodell. Medborgarnas

ställningstagande i olika samhällsfrågor ses som ett resul-

tat av en beslutsprocess där den enskilde medborgaren är

beslutsfattare och där ett rationellt beslut kräver tillgång

till ett så brett och korrekt informationsunderlag som möj-

ligt. Beslutsunderlaget bör därför bestå av sådan informa-

tion att individen självständigt kan göra en kalkyl över vad

som talar för och vad som talar mot ett visst ställnings-

tagande .

Användandet av en rationell beslutsmodell som utgångspunkt

för att bestämma informationsbehovet innebär inte något

ställningstagande till vad som utgör ett rationellt poli-

tiskt beteende i allmänhet. Vi använder oss av en rationell

beslutsmodell enbart som utgångspunkt för att bestämma vilka

behov en medborgare har av information för att kunna fatta

ett självständigt och rationellt beslut i en enskild sak-



fråga och inte för att avgöra vad som faktiskt är ett indi-

viduellt rationellt politiskt beslutsfattande.

Det första och grundläggande kravet för ett sådant ratio-

nellt beslutsfattande är tillgång på beslutsrelevant infor-

mation. Den beslutsrelevanta informationen kan sägas omfatta

alla de skäl eller argument som talar för respektive mot ett

visst ställningstagande i en viss sakfråga. Kraven på den

beslutsrelevanta informationen kan dock specificeras ytter-

ligare.

Det första delkravet kan kallas för ett krav på informa-

tionstäthet . Detta krav innebär att den beslutsrelevanta

informationen måste ha en viss frekvens, så att den inte

drunknar i irrelevant eller ovidkommande information.

En hög informationstäthet kan dock åstadkommas genom att

t ex ett fåtal argument som talar för ett visst ställnings-

tagande upprepas flera gånger. Därför måste kravet på infor-

mationstäthet också kombineras med ett krav på informations-

bredd. En maximal informationsbredd utmärks av att samtliga

teoretiskt relevanta argument för och emot ett visst ställ-

ningstagande föreligger.

Ett tredje krav gäller medieinnehållets inforiuationsdiup.

Det innebär ett krav på att medierna skall tillhandahålla

sådan information att den enskilde individen kan bedöma de

fakta och motiv som de olika argumenten grundar sig på och

själv göra en egen bedömning av argumentens hållbarhet.

Kravet på informationsdjup omfattar också krav på att medi-

erna t ex sätter in den aktuella debatten eller händelsen i

sitt sammanhang och utreder eventuella orsaker och konse-

kvenser av det ena eller andra ställningstagandet.

Mediernas informationstäthet, informationsbredd och informa-

tionsdjup är egenskaper i innehållet som var för sig är av

betydelse. Men för medborgarna är det kanske i första hand

egenskaperna sammantagna - massmediernas informationsvärde



som är det centrala. Det ideala mediet ur informationssyn-

punkt kan därför sägas vara ett medium som samtidigt upp-

visar en hög informationstäthet, en stor inforraationsbredd

och ett omfattande informationsdjup.

4. MASSMEDIERNAS PARTISKHET

Massmediernas andra nyhetsfunktion är att förse medborgarna

med information om olika opinioner i aktuella politiska

sakfrågor. Det krav som här ställts på hur massmedierna

skall utföra sin uppgift som opinionsförmedlare är att inte

någon aktör eller åsiktsriktning oskäligt gynnas eller miss-

gynnas .

I princip kan en politisk aktör, en åsiktsriktning eller en

part gynnas eller missgynnas på tre olika sätt i massmedier-

nas nyhetsförmedling.

För det första kan en aktör (eller åsiktsriktning) gynnas

eller missgynnas genom den bild som massmedierna ger av

aktören själv utan att någon explicit koppling görs till

sakfrågan. Aktören kan gynnas eller missgynnas i tre olika

avseenden: genom den uppmärksamhet som aktören får, genom

det sätt på vilket aktören och hans egenskaper framställs

och genom den bild som massmedierna ger av aktörens rela-

tioner till andra aktörer.

För det andra kan en aktör gynnas eller missgynnas genom att

aktörens världsbild - verklighetsuppfattningar och värde-

ringar - gynnas eller missgynnas i massmediernas nyhets-

rapportering, utan att de framförda uppfattningarna, åsikt-

erna eller perspektiven nödvändigtvis är direkt kopplade

till aktören. Massmedierna kan med andra ord genom sin s k

dagordningsfunktion gynna vissa politiska aktörer och miss-

gynna andra.

För det tredje kan en aktör gynnas eller missgynnas genom

det sätt på vilket aktören relateras till den aktuella sak-



frågan i massmediernas nyhetsförmedling. Det kan t ex inne-

bära att en aktör gynnas i massmediernas nyhetsrapportering

genom att aktören förbinds med den sakfrågeprofil, den å-

siktsprofil eller den budskapsprofil som aktören själv önsk-

ar framträda med.

Sammantagna och var för sig kan de tre sätten att gynna

eller missgynna en aktör som här presenterats ge en uppfatt-

ning om massmediernas partiskhet.

5. MASSMEDIERNAS BESLUTSVÄRDE

Massmediernas informationsvärde och massmediernas partiskhet

belyser två olika aspekter av massmedierna som beslutsunder-

lag för ett självständigt och rationellt ställningstagande.

Massmediernas informationsvärde är relaterat till ett ställ-

ningstagande i själva sakfrågan och massmediernas opartisk-

het är relaterat till ett ställningstagande till de olika

åsiktsriktningarna i sakfrågan.

Det innebär följaktligen att ju bättre ett medium uppfyller

de krav som kan ställas på det som informationsförmedlare

(informationsvärde) och som opinionsförmedlare (opartisk-

het), desto större värde har mediet som beslutsunderlag för

ett självständigt ställningstagande i politiska frågor (be-

slutsvärde) .

6. EMPIRISKA STUDIER

Huvudsyftet med de empiriska studierna är sålunda att för-

söka besvara frågan om massmediernas värde som beslutsunder-

lag för de svenska medborgarnas ställningstagande i kärn-

kraftens avfallsfråga. Att mer ingående och i detalj besvara

denna fråga är emellertid en mycket omfattande arbetsupp-

gift. Kravet på att frågeställningen skall få ett detaljerat

svar måste därför ställas mot andra krav som de empiriska

undersökningarna också måste möta.



Åtminstone fem sådana krav kan urskiljas: (1) även om det är

kärnkraftens avfallsfråga som står i fokus för de empiriska

studierna bör studierna också belysa kärnbränsleavfalls-

frågan i ett bredare energipolitiskt sammanhang, (2) studi-

erna bör läggas upp på ett sådant sätt att de belyser det

informationsunderlag som de svenska medborgarna - den breda

allmänheten möter i massmedierna, (3) studierna bör också

besvara frågor kring det informationsunderlag som ges i den

mer kvalificerade samhällsdebatten i massmediernas utbud,

(4) studierna bör vara så upplagda att de kan uttala sig om

det svenska massmedieutbudet i sin helhet, (5) och studierna

bör också omfatta en lång tidsperiod eftersom informations-

och opinionsbildningen i kärnavfallsfrågan är lågfrekvent

och utsträckt i tiden.

Inom ramen för en realistisk arbetsinsats är de uppställda

kraven i viss mån oförenliga. Den uppläggning av de empi-

riska studierna som här presenteras skall därför ses mot

denna bakgrund. Det är en undersökningsuppläggning som för-

söker förena de teoretiska och empiriska krav som besvaran-

det av huvudfrågeställningen ställer med en rimlig material-

insamling.

7. KÄRNAVFALLSFRAGAN I NYHETSFÖRMEDLINGEN

Delundersökning I. Den dagliga nyhetsrapporteringen

Delundersökning I utgörs av en studie av kärnavfallsfrågans

uppmärksamhet och behandling i TV2:s nyhetsprogram Rapport.

Syftet med denna delundersökning är att studera avfalls-

frågan såsom den breda svenska allmänheten möter den i det

dagliga nyhetsflödet.

Analysen bygger på Rapportredaktionens programprotokoll och

omfattar en mycket lång tidsperiod - varje dags sändning

från 1979 och framåt. I denna studie kommer avfallsfrågan

också att relateras till ett större energipolitiskt samman-

hang. T ex den bild som generellt sett ges av kärnkraften
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som energikälla och andra energislag.

Rapportundersökningen är primärt inte en studie av TV2:s

nyhetsprogram Rapport utan syftar till att ge en uppfattning

om kärnkraftens och avfallsfrågans uppmärksamhet och behand-

ling i de svenska massmedierna i sin helhet. Tidigare metod-

studier har nämligen visat att den uppmärksamhet som TV-Rap-

port ger av olika samhällsförteelser i grova drag mycket väl

överensstämmer med den bild som den svenska dagspressen

generellt sett ger av politik och samhälle. Utbudet i Rap-

port används sålunda här som en indikator för den svenska

nyhetsrapporteringen i sin helhet.

Den långsiktiga studien av TV-Rapport byggd på programproto-

kollen tar i första hand sikte på att belysa partiskhets-

aspekterna i nyhetsförmedlingen. Den information som går att

få ut av programprotokollen är inte tillräckligt omfattande

för att en analys av informationsvärdesaspekterna skall

kunna göras.

Delundersökning II. Valrörelsebevakningen

Den andra nyhetsstudien syftar till att belysa kärnavfalls-

frågans uppmärksamhet och behandling i massmedierna i sam-

band med de politiska valen - de tillfällen då de folkvalda

representanterna i institutionaliserade och regelbundet

återkommande former möter sina väljare. Vilken uppmärksamhet

och behandling avfallsfrågan får i valrörelserna utgör en

central frågeställning när det gäller att belysa massmedier-

nas roll som beslutsunderlag för medborgarnas ställnings-

tagande .

Undersökningen omfattar 1979, 1982 och 1985 års valrörelser

samt folkomröstningen i kärnkraftsfrågan 1980. Urvalet av

medier varierar något mellan de olika valrörelserna. Nyhets-

rapporteringen i storstadspressen de fyra sista veckorna

före valdagen liksom bevakningen i TV ingår dock i alla

valkampanj studierna. Xven tidningarnas ledarsidor ingår i
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undersökningen.

Delundersökning III. Nyhetsförmedlingens informationsvärde

Den tredje delundersökningen tar fasta på informationsvär-

desaspekterna i nyhetsförmedlingen. Intresset är här helt

inriktat på kärnavfallsfrågan och analysen är mer detaljerad

än de två tidigare. Undersökningen bygger på en efterhands-

analys av samtliga Rapport-inslag som behandlat kärnkraftens

avfallsfråga från 1979 och framåt. Inslagen (ca 80 st åren

1979-1985) identifieras genom delundersökning I och beställs

genom Arkivet för Ljud och Bild (ALB). Utöver Rapport-insla-

gen ingår även en analys av de artiklar och inslag i press,

radio och TV som behandlat avfallsfrågan under valrörelser-

na.

8. KÄRNAVFALLSFRAGAN I SAMHÄLLSDEBATTEN

Delundersöknxng IV. Mediedebatten

Studien av me^iedebatten syftar till att belysa vilken upp-

märksamhet och behandling kärnavfallsfrågan får på dags-

pressens kultur- och debattsidor.

I detta fall kommer både partiskhets- och informationsvär-

desaspekter att vara aktuella. Det största problemet med

denna typ av studie är materialinsamlingen. När det gäller

en analys av en mediedebatt i en sådan fråga som avfalls-

frågan, som pågått och pågår mer eller mindre intensivt

under långa tidsperioder, är det risk att det mesta av ar-

betet bettår i att "leta" efter debatten. Den lösning som

här har valts är att utgå ifrån Bibliotekstjänst register

Svenska tidningsartiklar. Även om detta förfarande är prob-

lematiskt, eftersom de urvalsprinciper som tillämpas i re-

gistret är något skönsmässiga, torde ändå den registrering

som görs när det gäller kultur- och debattsidor vara till-

fredställande. Ledande artiklar registreras (i princip) inte

i Svenska tidningsartiklar.
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Studien omfattar kultur- och debattsidorna i sex storstads-

tidningar - Svenska Dagbladet (m), Dagens Nyheter (ober),

Göteborgs-Posten (fp), Skånska Dagbladet (c). Arbetet (s)

och Ny Dag (vpk). Undersökningsperioden sträcker sig från

folkomröstningen och framåt och analyserar enbart debatten i

kärnbränsleavfallsfrågan - inte den allmänna kärnkrafts- och

energidebatten.

Delundersökning V. Tidskrifter och böcker

Denna delundersökning syftar till att inventera och kart-

lägga omfattningen av samhällsdebatten kring energi- och

kärnkraftsfrågor i svenska böcker och tidskrifter. Avsikten

är sålunda inte primärt att analysera debattens innehåll

utan avsikten är främst att fa en uppfattning om förekomsten

av debatt i det mer kvalificerade informationsutbud som

tidskrifter och böcker utgör. Här ingår även det offentliga

utredningsmaterialet.

Kartläggningen sker i detta fall helt med utgångspunkt från

registren över Svensk bokutgivning och Svenska tidskrifts-

artiklar och de klassificeringssystem som där används. I

registret över Svenska tidskriftsartiklar finns under senare

år t ex en kategori som just benämns "kärnbränsleavfall".

9. KÄRNAVFALLSFRAGAN HOS DE POLITISKA PARTIERNA

Delundersökning VI. Partiernas ställningstaganden

Syftet med studierna av de politiska partiernas syn på kärn-

kraftens avfallsfråga är tvåfaldigt. Dels är det ett in-

tresse i sig att kartlägga de politiska partiernas synsätt

och ställningstaganden, dels skall undersökningarna av par-

tierna ligga till grund för mediestudierna. Analystekniken

för partiskhetsstudierna bygger bl a på att olika parts-

uppfattningar fastställs.
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Den första delundersökningen om partiernas ställningstagan-

den syftar till att kartlägga de politiska partiernas verk-

lighetsuppfattningar, utgångspunkter och åtgärdsförslag när

det gäller kärnkraftens avfallsfråga. Här blir det närmast

tal om en kvalitativ analys grundat på riksdagstryck, of-

fentliga utredningar och liknande. Analysen begränsar sig

inte enbart till riksdagspartierna utan omfattar även KDS

och Miljöpartiet (miljörörelsen).

Delundersökning VII. Partiernas valbudskap

Syftet med delundersökningen om partiernas valbudskap är att

på ett systematiskt sätt fastställa det budskap i avfalls-

frågan som partierna önskar nå ut med till de svenska välj-

arna i samband med de politiska valen. Kartläggningen av

budskapen bygger på det informationsmaterial som partierna

på central nivå publicerat inför 1979, 1982 och 1985 års

val. Analysen fokuseras till den uppmärksamhet och behand-

ling som avfallsfrågan får, men den inkluderar också analys-

er av partiernas allmänna ställningstagande i kärnkrafts-

och energifrågor.
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