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IV

INLEDANDE SAMMANFATTNING.

I vårt alltmer komplicerade och tekniskt utvecklade samhälle
måste beslut fattas i frågor, där å ena sidan beslutsgrunden är svår
att sätta sig in i, å andra sidan konsekvenserna av besluten är
omfattande och svårbedömda. Det ligger då ett stort ansvar på dem
som har kunskaper och erfarenheter av betydelse att medverka i en
konstruktiv dialog. En sådan innefattar dels en så långt möjligt
saklig, rättvisande och fullständig redovisning av de egna
kunskaperna, erfarenheterna, värderingarna och bedömningarna
samt dessas begränsning, dels lyhördhet och respekt för andras
argument och prövning av de egna bedömningarna mot dessa.

Energiproduktionen har haft och har en svåröverskattad betydelse
för att rädda mänskligt liv, underhålla det och skapa goda villkor
för det. Men energiproduktionen hotar också på ett avgörande sätt
att skada mänskligt liv, förstöra villkoren för det eller till och
med utplåna det.

Exempel på det första är livräddande sjukvårdsapparater,
uppvärmning och hushållsutrustning. Exempel på det senare är
nedsmutsning som förgiftar och förstör vatten och växtlighet,
samt växthuseffekt och kärnkraftsolyckor.

Här finns å ena sidan rädslan att vi genom energibrist skall förlora
kontrollen över de nödvändiga förutsättningarna för mänskligt liv, å
andra sidan rädslan att konsekvenserna av energi-produktionen
skall skapa kaos och omöjliggöra upprätthållande av nödvändiga
förutsättnigar för mänskligt liv.

Detta är den bakgrund mot vilken frågorna om vår energiförsörjning
måste ses. Kärnkraftsdiskussionen är en del av detta frågekomplex.



Jag har som vetenskaplig granskare följt framtagandet av den
utredning (Dsl 1986:11), som hade att belysa konsekvenserna för
Sveriges del av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl samt konsekvenserna
av en tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen. Därefter har jag
följt samhällsdebatten om kärnkraftsavvecklingen i remiss-
yttranden, i massmedia och genom intervjuer.

Utredningen innehåller ett omfattande och mångsidigt fakta-
material samt bedömningar grundade på detta. Den konstaterar mot
bakgrund av vad som är känt sedan tidigare utredningar, att
"olyckan i Tjernobyl inte ger anledning till att ompröva den
tekniska riskbilden vad gäller haverier i svenska reaktorer" (sid
A:7). Den fastslår också, att i Sverige "vissa händelseförlopp med
mycket iåg sannolikhet /.../ kan leda till utsläpp av liknande
omfattning som i Tjernobyl", samt att de sk restriskerna är
"mycket svåra att uttrycka i siffror /.../ särskilt mänskligt
felhandlande" (sid A:8). Den beskriver konsekvenserna, med tonvikt
på de negativa, av en tidigarelagd avveckling. Om man räknar in
bilagorna blir bilden mer nyanserad.

Om jag ställer frågan: "Vad har Tjernooyl-utredningen betytt för
människors ställningstaganden?", är svaret: INGENTING.

Har då inte utredningen använts alls? Jo, de som före olyckan hade
en uppfattning i frågan har i utredningen undantagslöst funnit stöd
för denna och argument mot dem som har en annan uppfattning.

En del personer anser, att utredningen inte tillfört något av
betydelse. Andra tillmäter den stor betydelse just för att den
stärkt ens uppfattning. Hade den visat något annat skulle man ha
omprövat sin inställning. Men inte någon antyder, att en enda
uppgift förvånat eller lett till osäkerhet eller omprövning.

Som materialet i denna rapport kommer att visa har man ur
utredningen och ur andras inlägg systematiskt valt ut sådant, som
bekräftar ens egen uppfattning och bortsett från sådant, som
annars skulle föranleda en att ompröva sin uppfattning. Sådant som
man inte lyckas bortse ifrån tolkar man så, att det kan fås att
harmoniera med ens grundsyn på frågan.
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Det blir också tydligt, att någon dialog värd namnet inte
förekommer. Man framför argument i situationer, där man inte
behöver möta och besvara motargument. Då sådana ändå framförs
negligerar man dem, avfärdar dem som osakliga eller misstänk-
liggör motiven.

Någon dialog där motstridiga argument ställs samman och analy-
seras förekommer inte. Människor står bredvid varandra och ropar
ut sitt budskap.

Här tycks undersökningsmaterialet ge exempel på en vanlig före-
teelse i vårt samhälle. I alla former av förhandlingar tycks det vara
typiskt att man programmatiskt framför sitt eget budskap utan att
lyssna på motpartens.

Efter denna icke-kommunikationsprocess beslutar riksdagen 7 juni
1988 att två kärnkraftsreaktorer skall stängas av under åren 1995
och -96. Debatten tyder på att detta beslut inte tillfredsställer
någon. Nu - mer än ett år senare - diskuteras frågan i massmedia
som om den var ny. Hindren för kommunikation synes djupna.

I en sådan situation som vi nu befinner oss i, där människor
upplever överväldigande hot och inte blir sedda, hörda och
respekterade utan känner sig utsatta för påverkan och manipula-
tion, tenderar man att sluta sig samman i grupper, som utvecklar
ett eget språkbruk och egna referensramar, och där ett samtal
mellan grupperna blir allt omöjligare. Detta är en farlig
samhällsutveckling.

I rapporten "Låna varandras glasögon - Om energiproduktionen och
människors villkor" har jag synliggjort och analyserat vissa av de
psykologiska mekanismer, som medverkar till denna utveckling. Det
gäller främst:
- omedvetna mekanismer för att avvärja och försvara sig mot hot,
- tolkning av verkligheten utifrån olika av livssituation, intressen

och värderingar betingade perspektiv - fr a motsättningen mellan
ett "ekologiskt" och ett "instrumentellt" perspektiv, samt

- de stereotypa bilder - fördomar - man tenderar att skapa av
andra, då dessa utgör ett hot för en.



VII

Begreppen ekologiskt och instrumentellt perspektiv avser
människans förhållande till naturen i övrigt. I det förra anses
människan vara en del i ett samspel, som påverkas - ibland på ett
irreversibeit sätt - av vad hon gör (ekologi). I det senare anses
människan kunna ställa sig utanför naturen i övrigt och använda den
för sina syften (instrumentellt) och sedan åtgärda effekterna av
sina ingrepp om så visar sig nödvändigt. Jag använder dessa
tolkningsramar även i analysen av kärnkraftsdiskussionen i denna
rapport.

De instrumentella och ekologiska perspektiven återfinns i
materialet, men en motsättning som här framstår som mer
grundläggande är den mellan vad jag kallat "kaosperspektivet" och
"kontrollperspektivet". I kaosperspektivet ser man kaos som en
möjlig och oacceptabel konsekvens av vissa val. De valalternativ,
som har kaos som möjlig konsekvens, blir därmed oacceptabla och
kan inte vägas mot andra eller viktas. Man får välja det bästa av de
alternativ, som sedan finns, och ta de nödvändiga konsekvenserna, t
ex ekonomiska, av detta. I kontrollperspektivet ser man människan
som förmögen att med förnuftets och teknikens hjälp kontrollera de
processer man väljer att använda. Kaos blir en möjlighet bara om
man ger upp kontrollen. Det gäller således vilken art av framtida
konsekvenser av ett beslut, som är acceptabla respektive oaccep-
tabla. Den ena ståndpunkten innebär, att konsekvenserna av en
möjlig olycka är av sådan art, att det inte är acceptabelt att
använda kärnkraften. Den andra ståndpunkten innebär, att de
ekonomiska konsekvenserna av att avstå från att använda kärn-
kraften är av sådan betydelse, att det inte är acceptabelt att
avveckla den. Det första hotet är hotet att utplånas, förgöras. Det
andra hotet är hotet att förlora kontrollen, makten, autonomin.

Då man i debatten talar om "människors oro" som ett problem,
syftar man som regel på oron för kärnkraftens risker, medan oron
för konsekvenserna av en avveckling framställs som sakligt
grundad och oproblematisk. Det kan då konstateras att oro är en
signal på fara, nödvändig för människans överlevnad. Endast om
oron helt saknar grund utgör den ett problem. En avvärjnings-
reaktion vid överhängande och svårhanterad fara kan vara
förnekande. Om verklig fara föreligger är förnekandet problema-
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tiskt, då det kan hindra adekvat handlande. Det står klart att det i
denna komplexa fråga föreligger olika reella risker, varför oro av
alla slag måste tas på sakligt allvar och förnekande från olika håll
motverkas.

Två andra motsättningar framträder i materialet. Harmoni/konflikt-
perspektiven gäller om frågan kan lösas till allas bästa eller ett
beslut måste gå emot någras intressen. Dialog/konfrontations-
perspektiven gäller om det är möjligt och önskvärt med öppenhet
och dialog eller inte.

Utgångspunkten för denna undersökning är ett dialogperspektiv. Det
är övertygelsen att en nödvändig förutsättning för konstruktiva och
bestående lösningar av viktiga samhällsproblem är öppenhet och
fullständighet i redovisningen av olika möjliga alternativ och
dessas konsekvenser av olika slag. Detta betyder inte att före-
kommande reella motsättningar förnekas eller täcks över. Däremot
ger det möjlighet att nå fram till lösningar i så stor enighet som
möjligt, där förutsättningar för sådana lösningar föreligger. I de
fall val mellan oförenliga alternativ är nödvändiga kan dessa göras
öppet i medvetande om vad man väljer och vad man väljer bort.
Detta är av avgörande betydelse för möjligheterna att genomföra
och följa upp fattade beslut.

Syftet med undersökningen var att spåra och synliggöra dels hinder
för kommunikation, dels möjligheter att övervinna sådana.
Materialet har inte givit underlag för några slutsatser rörande det
andra syftet.

På den fjortonde världsenergikonferensen, som hölls i Montreal 17-
22 september 1989, sammanträffade cirka 3000 personer -
företrädesvis medelålders och äldre män representerande olika
länders energietablissemang - för att dryfta världens energi-
försörjningsproblem. Miljöfrågorna stod i hög grad i centrum.
Personer som deltagit i konferensen för tre år sedan menade, att
det nu fanns ett nytt medvetande bland de energiansvariga om
ansvar för miljö och säkerhet. Ett annat viktigt tema på
konferensen utgjordes av frågeställningar kring energins roll i och
förhållande till samhället i övrigt. I anföranden och diskussioner
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behandlades vad man kallade "informationsproblem" och frågan om
"allmänhetens acceptans". Det stod emellertid klart att den
dominerande uppfattningen var, att de för energiproduktionen
ansvariga bör besluta om möjliga och önskvärda avvägningar av
miljö- och säkerhetshänsyn. Att allmänhetens acceptans alltmer är
en förutsättning för verksamheten framställdes som ett problem,
där man såg som sin uppgift att ensidigt informera, undervisa och
påverka attityder.

Mot slutet av konferensen var det dock flera talare som uttryckte,
att det också är viktigt att lyssna med respekt på dem som har en
annan uppfattning. Det konstaterades att mer och bättre informa-
tion inte räcker, utan att det är nödvändigt att uppnå förtroende och
dialog på en meningsfull grund. Som någon uttryckte det: man måste
från båda sidor kunna säga "Message received and unjerstood".

Världsenergikohferensens arrangörer hade i sin inbjudan att
medverka vid konferensen vänt sig till många av miljö-
organisationerna. Inget bidrag hade kommit från detta håll. Men
dagarna före konferensen hölls det en "grön" energikonferens i
Montreal, och samma hade förhållandet varit vid konferensen tre år
tidigare. Från den gröna konferensen gick man ut med en
demonstration samma dag som världsenergikonferensen öppnades.
Vid världsenergikonferensens sammanfattningssession framträdde
en talare från den "gröna" konferensen och framförde ett budskap.
Innehållet var bland annat att forskare, som deltog i den "gröna"
konferensen gjorde andra bedömningar av sakfrågorna, än de som
gjorts vid denna konferens. Vid samma session talade en deltagare
för miljö- och ungdomsgrupper och framförde, dels att dessa inte
har råd att delta i en konferens av detta slag, dels att de inte vill
ha den framtid som planeras här utan definierar välstånd och
livskvalitet annorlunda.

Det pågår alltså parallellt två konferenser, där man successivt
förstärker sina egna föreställningar och sina egna skygglappar.
Kommer de någonsin att hållas tillsammans? Kommer den
allmänhet, som ckall ge sin "acceptans" till de energiproduktions-
former man väljer, och som skall leva i den värld som skall
försörjas med energi, att någon gång samtidigt få problem och
möjligheter allsidigt belysta?



Ett par försök till dialog har gjorts. Vid två symposier på
Ågestagården utanför Stockholm, anordnade av pedagogiska
institutionen vid Stockholms Universitet 1986 respektive
Vattenfall 1987, sammanträffade människor från kraftindustrin,
från miljö- och antikärnkraftrörelserna och från universitetet för
att i en situation fri från prestige och krav på beslut under ett par
dagar samtala om energiförsörjningsfrågorna. Det uttalade syftet
var att eftersträva förutsättningslöst lyssnande och gensvar. Trots
att exempel på låsta attityder kan hämtas från dessa
överläggningar, uttrycktes det av deltagare från både kraft-
industrin och miljö- och antikärnkraftrörelserna efteråt, att detta
var första gången man verkligen talat med varandra. Man hade också
till sin förvåning insett, att de andra faktiskt är övertygade om det
de säger och handlar utifrån. Dessa erfarenheter framstod för
deltagarna som mycket betydelsefulla, och symposierna upp-
fattades därför i all sin anspråkslöshet som i sitt slag historiska.
Kanske var detta en början till att man upptäcker, att man har
anledning att lyssna på varandra - att det handlar om att lösa
gemensamma problem.

Denna rapport handlar således inte om kärnkraften. Den handlar om
hur de i kärnkraftfrågan kunniga och/eller ansvariga, erfarna,
engagerade reagerar på och hanterar den information, som kommer
fram i frågan. Den handlar inte om besluten utan om den process
som leder fram till ett beslut. Den är ett försök att medverka till
att förutsättningar skapas för en beslutsprocess, där vi väljer
framtid på grundval av öppet och med sina konsekvenser och
möjligheter redovisade alternativ. Den handlar - med kärnkraften
som exempel - om samhällsdebatt och beslutsfattande i
komplicerade och betydelsefulla frågor.



I Bakgrund.

När vattnet inte längre går att dricka och luften inte längre går att
andas, försök då att äta dina pengar!

När husen inte längre går att värma och maten inte längre går att
förvara, försök då att leva på sol och vind!

Två perspektiv på framtiden. Två uttryck för fruktan och vanmakt

I det första perspektivet, det ekologiska, ser man människan som
en del av naturen. Om vi handlar så att naturens förmåga att
underhålla betingelserna för livet och att reparera skador förstörs,
underminerar vi förutsättningarna för vårt eget fortbestånd.

I det andra perspektivet, det instrumentella, ser man tekniken som
människans artspecifika medel att använda naturen. Om vi inte får
vidareutveckla tekniken på människans villkor, blir vi skoningslöst
utlämnade till en hjärtlös natur.

I två retrospektiva undersökningar (Sjöström 1982 och 1985) har
jag följt kommunikationen mellan människor, som utifrån olika
perspektiv - olika livssituation, olika värderingar - varit
engagerade i två utbyggnadsprojekt för kraftproduktion,
Karlshamnsverket och Sölvbackaströmmarna. Resultaten visar, hur
livssituationen och de intressen, behov och värderingar den ger
upphov till påverkar tolkningen och bedömningen såväl av sak-
frågan som av det budskap motparten kommunicerar. Under
processen från ansökan om utbyggnadslov till beslut i frågan, då en
konstruktiv kommunikationsprocess kunnat ge underlag för ett
nyanserat och välunderbyggt beslut, har i stället hindren för
kommunikation ökat och befästs. Avgörandet blir beroende av
maktmedel och av det politiska spelet.



Då energirådet på regeringens uppdrag efter kärnkraftsolyckan i
Tjernobyl tillsatte en expertgrupp för att ta fram underlags-
material för beslut rörande den fortsatta energipolitiken,
tillkallade miljö- och energiministern ett vetenskapligt råd med
uppgift att fortlöpande granska och kommentera utredningsarbetet.
Författaren till denna rapport ingick i det vetenskapliga rådet, och
denna studie har vuxit fram ur erfarenheterna under detta arbete.

I forskningsrapporten Att ändra riktning (Kaijser, Mogren, Steen)
ställs frågan vilka förutsättnigarna är för att de nya
energipolitiska målen - energihushållning, effektivare energi-
användning och ett energisystem grundat på varaktiga, heist
förnybara och inhemska energikällor - skall kunna uppnås.
Författarna talar om en övergång från en "tillförseldoktrin" till en
"effektiviseringsdoktrin". De menar, att man inte skall sträva efter
ökad tillförsel av energi utan efter ökad effektivitet i utvinningen
och utnyttjandet av energin. De konstaterar vidare, att det är
nödvändigt att villkoren för energisystemet förändras, för att
aktörerna på energiområdet skall motiveras att förändra sitt
agerande. Inledningskapitlet avslutas med ett citat ur en annan
rapport (Hektor, Lind): "Vad som händer måste förstås som ett
samspel mellan medvetna aktörer - där utfallet beror på om föränd-
ringskrafterna blir starkare än de stabiliserande motkrafterna!"

Ja, utvecklingen i samhället sker förvisso i ett samspel mellan
medvetna aktörer. Men dessa aktörer påverkas i sitt handlande
liksom vi alla också av omedvetna känslor och reaktioner. Ju
viktigare en fråga är för oss och ju mer personligt engagerade vi är
i den, desto svårare är det för oss att särskilja rationella
överväganden från omedvetna reaktioner. Det hotfulla i en situation
i nuet kan komma att överbetonas genom att minnen av hotfulla
situationer vi upplevt tidigt i livet väcks. På samma sätt kan
rädsla, som utgör en signal om verklig allvarlig fara i nuet, komma
att bortförklaras som irrationell eller helt förnekas.

Det år nödvändigt att de som agerar i för samhällsutvecklingen
viktiga frågor så långt som möjligt blir medvetna om omedvetna
psykologiska faktorers betydelse för deras eget och andras
agerande. Syftet med denna studie är att bidra till ett sådant
medvetandegörande.



Då vi möter överväldigande hot, som vi inte kan hantera, väcker det
inom oss känslor och försvarsreaktioner från mycket tidigt i livet.
Som spädbarn var du hjälplöst utlämnad åt omvärlden. Mödosamt
har du lärt dig att getiom egna handlingar påverka vad som händer
dig. Du kan själv skaffa dig något att äta när du är hungrig och
något att värma dig med när du fryser, och du kan lämna en
situation som är farlig. Du har lärt dig att använda din kropp och din
tankeförmåga, och du har tillgång till hjälpmedel som människor
utvecklat. Du är van vid att naturen står till ditt förfogande.

Så var det inte i livets början. Då du fick mat, värme och närhet
kändes livet gott. Du upplevde dig själv som allsmäktig och god, då
du trodde dig skapa det goda genom dina skrik eller dina önskningar.
Senare upplevde du föräldrarna som goda, då de gav dig det du
behövde. Då du överväldigades av hunger, kyla eller ensamhet,
kändes livet alltigenom ont. Du upplevde dig själv som ond. Senare
tillskrev du föräldrarna ondskan och kände dig själv vanmäktigt
utlämnad. Då du lämnades ensam, upplevde du hotet att bli
övergiven. Det tar lång tid att lära sig, att någon som inte syns
fortfarande existerar och kan komma tillbaka. Eller du upplevde det
överväldigande hotet att utplånas och kunde inte värja dig.
Mödosamt har vi lärt oss att hantera och förhålla oss till vår
omvärld, att röra oss i omvärlden och att relatera till andra
människor. Genom hela utvecklingen väcker sådant som allvarligt
hotar vår existens och vår anpassning reaktioner av försvar eller
avvärjande. Spädbarnet kan helt avbryta kontakterna med en
outhärdlig värld genom att somna, bli medvetslös eller sluta sig
inom sig själv. Det kan tillskriva andra tankar och känslor, som det
inte står ut med hos sig själv. Vanligt är att världen och
människorna splittras upp i en ond och en god del och att den onda
helt avvisas. Småningom lär sig barnet att i fantasin och ibland
också i ord och handling förneka en outhärdlig verklighet. Den
förälder som slår mig finns inte längre. Det står varm mat på det
tomma bordet.

Då sådana försvar, som är nödvändiga för barnets överlevnad,
används av vuxna människor på ett sätt som inte står i proportion
till vad som händer dem, betraktar vi dem som psykiskt störda. Det
kan gälla en människa som inte hör eller ser, då det som möter är
för svårt att ta in, som tycker att andra förföljer henne, som ser



människorna i svart-vitt eller som helt enkelt förnekar en uppenbar
fara.

Mellan vad som för alla framstår som en adekvat reaktion på fara å
ena sidan och tydlig psykisk störning å den andra är övergången
emellertid flytande. Det kan då bli en maktfråga vem som har
tolkningsföreträde, dvs vems bedömning av egna och andras
reaktioner som får gehör i debatten. Om jag utan någon yttre grund
tror att någon tänker döda mig, uppfattas jag som störd. Detsamma
gäller om jag står kvar i ett hus som brinner och förnekar att elden
kan skada mig.

Vår anpassning är bräcklig, när något hotar oss i grunden. Får jag
veta, att mitt barn lider av en obotlig sjukdom, kan jag både
tillskriva någon skulden och helt förneka förhållandet utan att
betraktas som psykiskt sjuk. Jag befinner mig då i kris. Man kan
fastna i en kris, förlamas och knäckas eller handla desperat och
kanske destruktivt. Men man kan också gå vidare - märkt av krisen
men också stärkt - till konstruktiv handling.

Det finns omständigheter i världen just nu, som framstår som
överväldigande hot. Det finns tecken på att mänskligheten befinner
sig i kris.

Natten till den 26 april 1986 inträffade ett haveri i ett kärn-
kraftverk i Tjernobyl i Sovjetunionen. Radioaktivitet från utsläppet
vid olyckan föll ned bl a över Sverige.

Kärnkraften ställer i fokus de förhållanden i vår värld, som gör att
många människor känner sig hotade i grundvalarna för sin tillvaro.
Genom sitt sätt att fungera, sin betydelse och de olycksrisker den
medför väcker den minnen av sådant vi trodde att vi för alltid
bemästrat och lagt bakom oss. Det finns tre sådana speciella
former av hot samt ett fjärde hot, som drabbar enskilda människor.

1.- Det finns ett smygande, ogripbart hot från den radioaktiva
strålningen. Den kan tränga in i oss utan att vi märker det och
starta processer inom oss, som långsamt förgör oss utan att vi vet
om det. Vi vet inte hur mycket strålning, som kommer ut under
normaldrift, inte vad som kan komma från olyckor som vi kanske
inte ens känner till, inte vad som kan komma från avfallslagringen i



framtiden. Dessutom har vetskapen om detta smyganda hot gjort
oss medvetna om andra hot av samma slag: strålning från andra
källor, smak- och luktlös förgiftning av mat, luft och vatten. Att
dessa hot ofta kommer från ardra slag av energiutnyttjande ökar
förutsättnignarna för inre konflikt, förvirring och handlings-
förlamning.

2- Kärnkraften har blivit en symbol för tryggad energiförsörjning
och för människans tekniska förmåga. Att kunna bemästra den
hotfulla omvärlden med hjälp av kunskap och verktyg har varit
viktigt för människans trygghet och överlevnad sedan hon skilde sig
från aporna och för individens sedan hon frigjorde sig från det
omedelbara beroendet av föräldrarna. Ifrågasättandet av kärn-
kraften blir ett ifrågasättande av denna förmåga. Berövad tron på
den tekniska förmågan hotas människan att försättas tillbaka till
ett hjälplöst beroende av en hjärtlös natur. Minnen av kyla och
umbäranden väcks såväl från den egna spädbarnstiden som från
vetskap om hur tidigare generationer haft det. I vår tid och vår
kultur har bilen för många blivit symbolen för självständighet och
oberoende, för möjligheten att förflytta sig och att skaffa sig det
man behöver. Ett ifrågasättande av bilismen på grundval av dess
giftiga utsläpp blir ett hot om hjälplöshet och beroende av andra.
Kärnkraften blir en överordnad symbol för att kunna kontrollera och
bemästra och för frihet och oberoende.

3.- Kärnkraften framställs som ytterligt säker och trygg. Ändå vet
vi att när som helst, under mycket speciella omständigheter som är
helt utanför vår kontroll, kan en ofattbar katastrof inträffa, som i
ett slag kan utplåna oss eller göra vår värld omöjlig att leva i.
Detta väcker minnen av hur de människor, som i livets början
representerade tryggheten för oss, plötsligt kunde förvandlas till
obegripliga, hotfulla varelser eller överge oss. Med vår ökade
kompetens och självständighet blir vi småningom allt mindre
beroende av andra människors och av förhållandenas oberäkne-
lighet. Ändå vet vi att en katastrof av något slag när som helst kan
drabba oss. Kärnkraften blir en påtaglig och ohygglig påminnelse om
detta.

4.- Det fjärde hotet utgörs av det förhållandet, att
kärnkraften/avvecklandet av kärnkraften kan upplevas hota
enskildas eller gruppers intressen eller position. Dessa kommer då



att motverka en förändring, som leder till ett sådant hot. Kaijser,
Mogren, Steen talar om detta slag av motstånd mot förändring som
"dynamisk konservatism".

Kärnkraften har således en nyckelroll som en företeelse, vilken
synliggör de stora hoten mot människans överlevnad och trygghet.
För att få kunskap om människors sätt att förhålla sig till de hot
kärnkraften representerar, att kommunicera om dem och hantera
dem, skall jag följa och analysera reaktionerna i Sverige efter
olyckan i Tjernobyl, som blev känd i Sverige den 28 april 1986.
Undersökningen tar sin utgångspunkt bl a i den utredning, som hade
till uppgift att ta fram underlag för en bedömning av konsekven-
serna för Sveriges del av denna olycka.



II Tillvägagångssätt.

I föreliggande undersökning avser jag att undersöka hur människor,
som ser kärnkraftfrågans hotbild utifrån olika perspektiv, läser och
använder en utredningstext, som framtagits för att utgöra underlag
för beslut, och hur de argumenterar i kommunikation med dem, som
företräder en annan uppfattning. Syftet med detta är att ge ett
bidrag till ökade förutsättningar för en kommunikation, där olika
alternativs sakliga, upplevelsemässiga och värderingsmässiga inne-
håll klargörs och hålls isär.

Undersökningens frågeställning kan spaltas upp på följande sätt:
- Vad väljer olika aktörer ut ur utredningen och anknytande mate-

rial och vad bortser de ifrån?
- Hur tolkar de det material de använder? Hur använder de det? Hur

tolkar de andras budskap under processen och hur förhåller de sig
till dem?
- Var uppstår hinder för kommunikation och var öppnas möjlig-

heter?
- Varför uppstår/övervinnes låsningar - hur kan man förstå det

som sker?
- Vad i kommunikationsprocessen kan visas ha haft betydelse för

beslutets innehåll och form?

För att söka belysa dessa frågor har jag följt debatten i
kommentarer och remissyttranden, i massmedia och i riksdagen
från utredningens offentliggörande till det energipolitiska beslutet
i riksdagen den 7 juni 1988. Vidare har jag intervjuat personer,
som företräder skilda ståndpunkter och/eller representerar olika
grupper. Undersökningsmaterialet utgörs sålunda av:

- Utredningen Dsl 1986:11 Efter Tjernobyl med bilagor samt det
underlagsmaterial som av energirådet bifogades då utredningen
överlämnades till statsministern (se förteckning bil 1).
- Särskilda yttranden av energirådets ledamöter.
- Remissyttrandena över utredningen.
- Riksdagsprotokoll rörande kärnkraftfrågan.
- Uttalanden i massmedia (hämtat från Miljö och energi i pressen

från Miljö- och energidepartementet, Vattenfall i pressen från
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Vattenfall, samt viss bevakning av radio och TV genom AB
Pressurklipp).

- Intervjuer med företrädare för riksdagspartierna, departementet,
ideella föreningar, industrin, LO.

- Annat material, t ex från konferenser och debatter, vilket
framgår av behandlingen nedan.

Materialinsamlingen var ursprungligen tänkt att omfatta tiden från
utredningens offentliggörande i oktober 1986 till ett förväntat
riksdagsbeslut i frågan under vårriksdagen 1987. Principbeslutet i
frågan uppskjöts till höstriksdagen 1987 och det avgörande
riksdagsbeslutet togs inte förrän i juni 1988. Materialinsamlingen
sträcktes ut under hela denna tid. Det har därför och på grund av
frågans art blivit ett mycket omfattande material. Ur detta
material har utvalts sådana inslag, som bedömts kunna ge relevant
belysning av undersökningens frågeställningar. Urvalet gör således
inte anspråk på att på ett systematiskt sätt täcka materialet som
helhet.

Ur de utvalda inslagen har för undersökningens problematik
väsentliga utsagor tagits ut och citerats eller refererats. Efter
redovisningen av utsagorna görs i varje avsnitt en analys av dessa
och en tolkning av deras för undersökningen relevanta innebörder.



Ill Presentation, analys och tolkning av utsagor.

1. Uttalanden av landets miljö- och energiminister efter
Tjernobylolyckan:

Dagarna efter Tjernobylolyckan,den 29 och 30 april ställde
riksdagsledamöter från centerpartiet och vänsterpartiet kommu-
nisterna ett antal interpellationer och frågor till miljö- och energi-
minister Birgitta Dahl rörande bl a säkerheten vid och den
kommande avvecklingen av de svenska kärnkraftverken.

I sitt 1 maj-anförande i Karlstad sade Birgitta Dahl: "Den
kärnkraftsolycka som inträffat i Sovjetunionen har givit oss en
brutal påminnelse om att kärnkraften är en teknik som är förenad
med allvarliga risker och som därför kräver ytterst stränga regler
vad gäller säkerhet och risken för kärnvapenspridning.

Det vi idag upplever som miljöhot är resultatet av rovdrift, dålig
planering och dålig teknik. Vi har idag en unik chans att genom
medvetna val och medvetet utnyttjande av tekniken ställa om
industriländernas produktion och livsföring i en mer miljövänlig
riktning, samtidigt som tredje världens folk genom alternativa
utvecklingsstrategier skulle kunna få en chans att undvika våra
misstag; att använda den nya och miljövänliga tekniken när de
utvecklar sina samhällen. Låt oss anta utmaningen och klara den
arbetsuppgiften!"

I sitt inledningsanförande i riksdagen den 12 maj, som också
utgjorde svar på en del av de ovan nämnda frågorna, sade hon bl a:
"Mot bakgrund av den svåra olycka som nu har inträffat måste vi
självfallet med stort allvar ställa frågan om det behövs ändringar i
det svenska kärnkraftsprogrammet. — Mot denna bakgrund har
regeringen den 7 maj uppdragit åt rådet för långsiktiga
elanvändnings- och elproduktionsfrågor att på nytt pröva de
grundläggande kärnsäkerhetsfrågorna och deras inverkan på vårt
kärnkraftsprogram. —

Med denna utvärdering som grund kommer regeringen sedan att ta
ställning till om det behövs förändringar i det svenska kärnkrafts-
programmet.
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Herr talman! Kärnkraftsfrågan har på ett sätt som få andra frågor
delat det svenska folket. Besluten i samband med folkomröstningen
syftade till att finna en lösning, som kunde ena vårt folk, som
byggde på en respekt för den oro som många människor kände för
kärnkraften och som långsiktigt tryggar vår energiförsörjning. Det
finns anledning att här idag slå fast att detta fortfarande är vårt
gemensamma ansvar.

Den allvarliga olycka som har inträffat gör att vi med eftertanke
och ödjmukhet än en gång måste pröva kärnkraftens säkerhets-
frågor och hur vi tillsammans skall utforma ett energisystem för
framtiden som uppfyller högsta möjliga krav när det gäller
säkerhet och miljö."

För att utarbeta de underlag energirådet behövde för att fullgöra
uppdraget från regeringen tillkallade Birgitta Dahl en expertgrupp.
Under den tid utredningen arbetade, maj till oktober 1986, gjorde
Birgitta Dahl flera uttalanden. Bl a sade hon vid ett anförande i
Sandviken 7 sept 1986:
"Olyckan i Tjornobyl har gjort det alldeles konkret vad en
kärnkraftsolycka kan innebära. I ett ögonblick var kärnkraftens
faror inte bara en abstraktion, ...

Olyckan åstadkom också en omedelbar samling bakom
avvecklingsbeslutet. Det blev snabbstopp för den vulgära kampanj
för att riva upp avvecklingsbeslutet som drevs av konservativa
krafter ända fram till den dag olyckan blev känd. Nu diskuterar vi
inte längre om avvecklingen skall genomföras. Vi prövar med stort
allvar om den kan genomföras snabbare än vi tidigare beslutat utan
att komma i konflikt med våra krav på god miljö och full
sysselsättning.

Arbetarrörelsen är fortfarande en proteströrelse mot industri-
samhällets avarter och en reformrörelse ut ur problemen.—
Och vad som är vår uppgift, det är att visa på helheten och idéerna,
på behovet av en sammanhängande samhällssyn. Vi måste tala om
att det inte finns några genvägar och inga enkla lösningar ut ur
industrisamhällets problem. —

Vi måste också kunna se in i framtiden. Det är då vi skall lyssna
på nytänkarna, på pionjärerna, på de här en-fråge-rörelserna som vi
ibland visar ifrån oss.
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I förra veckan fick jag de första resultaten om vad som hände i den
sovjetiska reaktorn och vilka effekterna var i dess närhet
presenterade för mig. Ett område på 3000 km2, ungefär lika stort
som en fjärdedel av Halland, är obrukbart för mycket lång tid
framöver. 135 000 personer har måst evakueras och man beräknar
att olyckan utöver de cirka 300 akut strålsjuka och 30 döda
resulterar i några tiotusental cancerfall.

Av detta - Tjernobyl, Challenger, Bophal och Seveso - kan vi bara
dra en slutsats: vi måste en gång för alla bryta med den traditio-
nella, slösaktiga och miljöfarliga teknikkultur, som ställer oss
inför sådana hot.

Vi har inom den närmaste tiden en historisk möjlighet, att efter
år av konflikter på energiområdet, åstadkomma en nationell sam-
ling kring förändringen av vårt energisystem. Denna förändring
måste göras samtidigt som vi värnar andra miljömål. —

Men skall vi genomföra omställningen av vårt energisystem, då
kan vi inte fantasilöst och fastlåst bygga vidare och på den
traditionella energikulturen.
Vi måste våga ingripa i utvecklingen och mobilisera det bästa vi
har av teknik och forskning, kunskaper och yrkesskicklighet för att
hjälpa oss att förändra verkligheten, vända utvecklingen, byta
system.

Vi har många exempel på sådana stora förändringar i samhället
som drivits fram av starka folkliga krav stora sociala reformer
... skulle aldrig ha kunnat genomföras om man låtit den
traditionella, mekaniska utvecklingen ha sin gång, understödd av
marknadskrafterna. De förutsatte medvetna brott med traditionen. -
ingrepp i utvecklingen och marknadsekonomien. — På samma sätt
bärs kraven på en omställning av energisystemet och kamp mot
miljöhoten fram av människornas personligt upplevda oro för sitt
och sina barns liv, hälsa och framtid, för en hotad miljö. Vi måste
nu se till att oron kan omsättas i handling.

...finna en bra mix av energikällor som skall ersätta kärnkraften.Det
nya energisystemet skall baseras på i huvudsak inhemska,
förnyelsebara och miljövänliga energikällor. Detta system skall
bestå av många delar, som sammantaget ger oss en
energiförsörjning som är minst lika billig, säker och bra som idag,
men som är bättre när det gäller miljö och säkerhet."
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Detta anförande delades ut till energirådets, expertgruppens och
dess vetenskapliga råds ledamöter, och dess innehåll återkommer i
en artikel i Dagens Nyheter 2 oktober. I en intervju i DN den 26 jan
1987 inför de partiledaröverläggningar, som skulle följa på
utredningen, sade Birgitta Dahl: "kom igen senare så ska ni få se att
vi vågar vända upp och ner på saker och ting på energiområdet",
samt "Det är därför mycket viktigt att alla får klart för sig att vi
inte längre kan bygga ut produktionen hämningslöst och på så sätt
klara alla problem som är förknippade med elförsörjningen. Den
slösaktiga tekniken är oerhört farlig. Den förbrukar framtida
försörjningsresurser och adderar miljöskada efter miljöskada för
att plötsligt explodera i fruktansvärda katastrofer.

I den meningen ligger tillväxtsamhället bakom oss. I stället måste
vi se hur vi i framtiden kan utnyttja de resurser vi redan har på ett
bättre sätt. Med dagens teknik är ett energisnålt samhälle heller
inte svagt utan starkt. Det som förvånar mig är att så många
människor inte inser detta."

Analys av miljö- och energiministerns uttalanden:

I Birgitta Dahls uttalanden konstateras, att risken för katastrof är
förenad med användandet av kärnkraften, och att denna risk genom
Tjernobylolyckan fått dels konkretion, dels upplevelsedimension.

Ett annat genomgående drag i uttalandena är nedtonandet av
konflikt och betonandet av enhetlighet i mål och värderingar samt
förankring bakåt. Birgitta Dahl framhåller ansvaret för att finna
lösningar som tar riskerna med kärnkraften på allvar och samtidigt
tryggar energiförsörjningen. Hon fastslår att olyckan ledde till
enighet om att kärnkraften skall avvecklas, och att frågan nu gäller
om detta kan ske snabbare än planerat utan att miljö och
sysselsättning hotas. Hon talar dels om arbetarrörelsens tradition
som "proteströrelse mot industrisamhällets avarter", dels om
behovet av att lyssna "på nytänkarna, på pionjärerna, på de här en-
fråge-rörelserna". Och hon knyter an till traditionen av stora
reformer i samhället, som drivits fram av starka folkliga krav.
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Det som klart dominerar i de citerade uttalandena är dock argumen-
tering omkring tekniken. Här återkommer genom hela perioden klara
ställningstaganden mot en teknik som hotar grundvalarna för livet
och ffir en avgörande förändring av både produktionsformer och
livsföring. Redan 1-a maj talar Birgitta Dahl om "rovdrift, dålig
planering och dålig teknik" som orsaker till miljöhoten, och om "en
unik chans att ... ställa om industriländernas produktion och livs-
föring". Detta återkommer sedan med skärpa i alla uttalandena.
Samtidigt framhåller hon att det är teknik, men ny och bättre
sådan, som skall lösa problemen. Den 12-e maj uttalar hon klart,
att den omprövning Tjernobylolyckan nödvändiggjort kan leda till
förändringar i det svenska kärnkraftprogrammet.

Det finns i uttalandena klara uttryck för en målsättning att fä den
upplevelse av fruktan Tjernobylolyckan medfört att leda till insikt
och konstruktiv handling.

Det ovan (sid 12) citerade stycket ur DN-intervjun den 26 januari
synes sammanfatta vad Birgitta Dahl sökt uttrycka under hela
denna tid. Där slås fast att "den slösaktiga tekniken" förbrukar
framtida försörjningsresurser, skadar miljön och kan leda till
katastrofer, och att tillväxtsamhället i betydelsen hämningslös
utbyggnad av produktionen för att klara elförsörjningen ligger
bakom oss. Där konstateras också, att vi med ny teknik kan utnyttja
våra resurser bättre än vi gör nu, och att ett energisnålt samhälle
då blir ett starkt samhälle.

Tolkning.

Uttalandena uttrycker en politisk vilja, en inriktning mot handling i
största möjliga enighet och med sikte på att finna lösningar, som
förhindrar att vi går mot katastrof. De tre olika slagen av generella
hot, som kärnkraften synliggör (jfr sid 4f), möts öppet, och Birgitta
Dahl tar klar ställning för såväl möjligheten för som
nödvändigheten av att på grund av den smygande miljöförgiftningen
och riskerna för katastrofer (hoten 1 och 3) lämna den traditionella
tekniken och söka nya former för produktion och livsföring. Med
människans tankeförmåga och redan utvecklad ny teknik kommer
detta inte att leda till minskad välfärd, utsatthet och beroende (hot
2), utan till ett starkare samhälle.
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2. Utredningsuppdraget (Dsl 1986:11 Efter Tjernobyl).

Den expertgrupp regeringen tillsatte bestod av landshövding Göte
Svensson, ordförande, generaldirektörerna Gunnar Bengtsson,
Statens strålskydsinstitut, Valfrid Paulsson, Statens Naturvårds-
verk, och Hans Rode, Statens Energiverk, avdelningschef Lars
Högberg, Statens Kärnkraftsinspektion, samt från 4 juli
överdirektör Alf Carling, Konjunkturinstitutet och som sekreterare
kanslichefen Bo Assarsson vid miljö- och energidepartementet.
Efter en tid knöts som ovan nämnts till expertgruppen ett veten-
skapligt råd bestående av professorerna Gunhild Beckman, Bert
Bolin, Gunnar Brodin, Ingvar Lindqvist samt författaren till denna
rapport. Rådets uppgift var att granska och lämna synpunkter på
expertgruppens bedömningar och slutsatser.

Utredningens uppdrag var att ta fram ett så allsidigt och rätt-
visande underlag som möjlligt för att energirådet skulle kunna
fullgöra sitt uppdrag. Regeringens uppdrag till energirådet var att
"med anledning av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl skyndsamt

- klarlägga orsakerna till olyckan,
- kartlägga dess effekter,
- utvärdera hur olyckan påverkar bedömnigen av säkerheten vid

de svenska kärnkraftverken samt
- lämna förslag som ökar säkerheten i Sverige vid

kärnkraftsolyckor utomlands."
Rådet skulle vidare "särskilt utreda de miljömässiga och
ekonomiska konsekvenserna av en förtida nedläggning av
kärnkraftverket Barsebäck". (Cit ur energirådets skrivelse till
statsministern 5 nov 1986.)

I expertgruppens skrivelse till regeringen vid utredningens
överlämnande 23 okt 1986 står dessutom: "I uppdraget ingick också
att studera konsekvenserna ur olika synpunkter av en tidigare-
läggning av kärnkraftsavvecklingen i Sverige." Detta tillägg finns
inte i det ursprungliga regeringsbeslutet utan framfördes av
Birgitta Dahl direkt till expertgruppen.
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Expertgruppen arbetade med sitt uppdrag drygt fem månader och
överlämnade sin utredning till Birgitta Dahl 23 oktober 1986, då
den också offentliggjordes. Då energirådet 5 november samma år
överlämnade utredningen till statsministern bifogade man allt
framtaget underlagsmaterial samt kommentarer från rådets
ledamöter. Det uttalade syftet var att det beslutsunderlag regering
och riksdag skulle ha att arbeta med skulle vara så allsidigt och
rättvisande som möjligt.

Urval av utredningsmaterialet:

Vid min behandling av utredningsmaterialet har jag utgått från
utredningsuppdraget. Kartläggningen av olyckans orsaker har inte
varit föremål för diskussion av det slag som är relevant för denna
undersökning i sådan utsträckning att den behandlas här. De förslag
utredningen framlägger i syfte att öka beredskapen och säkerheten
i Sverige vid kärnkraftsolyckor utomlands har lett till beslut och
åtgärder och behandlas inte här. Inte heller kommer den specifika
frågan om förtida nedläggning av kärnkraftverket i Barsebäck att
behandlas, utan undersökningen kommer att inriktas på eventuell
tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen i Sverige
överhuvudtaget.

De avsnitt av utredningen som kommer att analyseras blir således
Tjernobylolyckans effekter i Sverige, bedömningen av säkerheten
vid de svenska kärnkraftverken samt konsekvenserna av en
tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen i Sverige. Det
sistnämnda avsnittet kommer att delas upp i dels sätt att
möjliggöra en tidigareläggning av avvecklingen, dels
konsekvenserna av en sådan. Därefter kommer vissa speciella
utsagor ur utredningen att återges och kommenteras. Från varje
avsnitt i utredningen återges det relevanta innehållet i först det
pressmeddelande som lämnades, därefter utredningens
sammanfattning och slutligen utredningstexten.
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2a. Effekterna i Sverige av Tjernobylolyckan.

I pressmeddelandet anges om effekterna i Sverige, att det
förekommer lokal radioaktiv markbeläggning som kan ge viss
stråldos, samt att "Detta är långt under de nivåer, då akuta skador
kan uppkomma, men varje ökad strålnivå antas medföra viss ökad
cancerrisk." Vidare att dsn genomsnittliga stråldosen för alla
människor i Sverige "beräknas understiga 1 mSv/år".

I sammanfattningen återges viktiga mätresultat. Uppgifterna om
osäkerheter och det preliminära i vissa mätningar redovisas. En
generalisering som görs är följande: "I allmänhet kan sägas, att
stråldoserna som erhållits från de moln med radioaktiva ämnen
som passerade över Sverige är små." (sid A:13) Beträffande
allmänhetens reaktioner behandlas här enbart oro.

I utredningstexten:
I huvudtexten anges vilka beräkningar, antaganden och värderingar,
som riskbedömningar och åtgärder bygger på.

Genomförda mätningar efter Tjernobyl och dessas resultat redo-
visas. Samma uppgifter som i sammanfattningen lämnas. Vidtagna
åtgärder redovisas.

Vissa ekonomiska och kulturella (för samerna) konsekvenser av
olyckan nämns.

"Allmänheten har reagerat kraftigt. Olyckan i den sovjetiska
reaktorn, och det nedfall som drabbat Sverige har skapat oro och
rädsla.

Informationsbehovet har varit mycket stort." (sid D 64)
"Det står helt klart att många människor blivit oroade för de risker
det radioaktiva nedfallet kan medföra. Sådan oro kan leda till att
informationen om riskerna inte når fram. Informationen kan också
blockeras genom förnekelsereaktioner (jfr avsnittet om attityder,
kapitel F). Frågeställningar även om förnekelse kan delvis belysas i
de nedan beskrivna studierna." (sid D 65) Studier om information
och om oro redovisas.
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App 1:5. Gunhild Beckman:
"I de medicinska effekterna borde inkluderas den stress och den oro
som människor utsatts för, inte minst samerna och hur olyckan
påverkat människors välbefinnande och psykiska hälsa." (sid App
1:23)

.Analys av innehållet i avsnittet om effekterna i Sverige av
Tjernobylolyckan.

Som effekter av olyckan behandlas dels strålningen och dess
verkningar, dels människors reaktioner. Vissa ekonomiska och
kulturella effekter nämns också.

Självfallet saknas i sammanfattningen och i ännu högre grad i
pressmeddelandet större delen av det faktamaterial och de
nyanseringar, som finns i huvudtexten. Trots detta framgår det
klart av sammanfattningen, att många resultat är både osäkra och
preliminära. Ändå säger man kategoriskt, att de stråldoser som
erhållits i Sverige är små. I pressmeddelandet anges både att de
stråldoser man uppmätt ligger klart under de nivåer, då akuta
skador kan uppkomma, och att cancerrisken antas öka med varje
ökad strålnivå.

När det gäller människors reaktioner behandlas främst reaktioner
av oro. Oron betraktas som ett problem när det gäller att nå ut med
information bl a. I huvudtexten nämns även reaktioner av
förnekande, men de effekter sådana kan få när det gäller att se och
åtgärda konsekvenser av olyckan behandlas inte. I samman-
fattningen nämns endast reaktioner av oro och i pressmeddelandet
berörs inte människors reaktioner alls.

Som framgår av Gunhild Beckmans kommentar har människors
reaktioner inte inkluderats i det som betraktats som medicinska
effekter av olyckan.

Tolkning.

Den omsorgsfulla redovisningen och sättet att framställa
slutsatserna visar, att man strävat att ge en så allsidig och
rättvisande bild av olyckans effekter för Sveriges vidkommande
som möjligt. Ändå framkommer en tendens att lyfta fram och
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betona sådana uppgifter och slutsatser, som är ägnade att lugna och
att framställa riskerna som obetydliga.

Av sättet att behandla människors reaktioner framgår, att man har
ett sådant perspektiv, att stark oro uppfattas som ett problem när
det gäller att ta till sig och handla utifrån information, men att
detta inte gäller reaktioner av förnekande. Man ser inte heller
människors psykiska reaktioner som en negativ medicinsk effekt av
olyckan.

2b. Om huruvida olyckan j Tjernobyl påverkat bedömningen av
säkerheten vid de svenska kärnkraftverken:

I pressmeddelandet:
Både i ingressen och i texten står: "Expertgruppen konstaterar att
olyckan i Tjernobyl inte ger anledning till någon omprövning av
bedömningen av den tekniska riskbilden vid reaktorer av den typ vi
har i Sverige."

I texten står också: "Tjernobylolyckan har på ett konkret sätt visat
följdverkningarna av en stor reaktorolycka."

Det nämns att statsmakterna "vidtagit en rad åtgäder för att höja
säkerheten och minska konsekvenserna av en eventuell reaktor-
olycka".

I sammanfattningen:
"... helt klart att reaktorer av Tjernobyltyp inte uppfyller svenska
säkerhetskrav och att en sådan reaktor aldrig skulle godkännas i
Sverige.

Allmänt kan också konstateras att olyckan i Tjernobyl inte bragt i
dagen några tidigare okända säkerhetsfrågor av teknisk eller annan
natur som inte behandlats i tidigare säkerhetsanalyser.

Tjernobylolyckan har dock på ett konkret sätt belyst
följdverkningarna av en olycka som leder till att större delen av
härdinnehållet sprids till omgivningen. Oetta bör sporra till
ytterligare ansträngningar i svenskt och internationellt reaktor-
säkerhetsarbete.
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De ovan angivna tekniska skillnaderna leder fram till slutsatsen att
olyckan i Tjernobyl inte ger anledning till att ompröva den tekniska
riskbilden vad gäller haverier i svenska reaktorer. Denna riskbild
har beskrivits tex av 1979 års reaktorsäkerhetsutredning ...

Trots att säkerheten vad gäller att förebygga svåra härdhaverier
sålunda bedöms ha ökat vid svenska reaktorer de senaste åren
räknar man ändå i det svenska reaktorsäkerhetsarbetet med att
sådana haverier, inklusive härdsmälta, trots allt kan inträffa. —
...åtgärder på de svenska reaktorinneslutningarna som bedöms
väsentligt minska risken för utsläpp som kan ge akuta strålskador
och omfattande markbeläggning vid flertalet typer av svåra
härdhaveriförlopp. —

Även med ovan angivna förbättringar av säkerheten kvarstår vissa
händelseförlopp med mycket låg sannolikhet som kan leda till
utsläpp av liknande omfattning som i Tjernobyl. —

Sammanfattningsvis kan konstateras att inget framkom vid
kärnkraftsinspektionens seminarier som gav anledning till att
ompröva bedömningen att de s k restriskerna är mycket låga vid
svenska reaktorer. I några fall bidrar de utsläppsbegränsande
åtgärder som är under införande vid svenska reaktorer till att
minska vissa typer av restrisker. Samtidigt är restriskerna mycket
svåra att uttrycka i siffror. Det gäller särskilt mänskligt
felhandlande." (sid A 6ff)

I sammanfattningen görs, parallellt med försäkringar om hur säkra
de svenska reaktorerna är, en genomgång av alla säkerhetshöjande
åtgärder man gör eller ska göra.

I utredningstexten finns dessutom:
Redogörelse för säkerhetsarbete och säkerhetsanordningar vid
svenska kärnkraftverk samt jämförelser med Tjernobylreaktorn.

Strålningsföljderna av en ev reaktorolycka i Sverige anges och
exemplifieras med vad som hände i Tjernobyl. De skyddsåtgärder
mot utsläpp man nu arbetar med anges. Dessa "väntas fungera vid
vissa men inte alla slags haverier", (sid D 27)

"Även med ovan angivna förbättringar av säkerheten kvarstår vissa
händelseförlopp med extremt låg sannolikhet som skulle kunna ge
skador på reaktoranläggningen som ger utsläpp av liknande
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omfattning som i Tjernobyl. Sådana osannolika händelser behöver
inte beaktas vid utformningen av utsläppsbegränsande åtgärder vid
de svenska kärnkraftverken enligt de av SKI och SSI i december
1985 föreslagna riktlinjerna (se avsnitt B.4.3.)- Dessa s k
restrisker tas dock upp i säkerhetsarbetet på så sätt att man söker
identifiera riskdominanta förlopp även bland restriskerna som
grund för bl a ytterligare förebyggande åtgärder och fortsatt
forskning." (sid C 90)

Sista avsnittet behandlar "Åtgärder för att öka säkerheten vid
svenska reaktorer med anledning av analysen av haveriet i
Tjernobyl, mm", (sid C 102)

Analys av innehållet i avsnittet om huruvida olvckan i Tjernobyl
påverkat bedömningen av säkerheten vid de svenska
kärnkraftverken:

Sex punkter lyfts fram i detta avsnitt, såväl i utredningstexten
som i sammanfattningen:

- Reaktorer av Tjernobyltyp uppfyller inte svenska säkerhetskrav
och skulle inte godkännas i Sverige.

- Inga tidigare okända säkerhetsfrågor har blivit kända genom
olyckan.
- Olyckan ger inte anledning att ompröva den tekniska riskbilden

vid svenska reaktorer.
- Vissa s k restrisker med mycket låg sannolikhet finns, som kan

ge liknande utsläpp som Tjernobylolyckan.
- Åtgärder vidtas kontinuerligt för att minska utsläpp och risker

vid en ev olycka i Sverige.
- Tjernobylolyckan har på ett konkret sätt visat följdverkningarna

av en stor reaktorolycka.

I pressmeddelandet framhävs främst att olyckan inte ger anledning
till omprövning av bedömningen av den tekniska riskbilden vid
svenska reaktorer. Det slås också fast, att den konkret visat
följdverkningarna av en stor reaktorolycka. Säkerhetshöjande och
konsekvenslindrande åtgärder nämns. Detta sker dock längre fram i
anslutning till att man talar om vilka konsekvenser man menar att
en tidigarelagd avveckling skulle få. Det förhållandet att en olycka
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med lika stora utsläpp som Tjernobylolyckan under vissa
omständigheter skulle kunna inträffa i Sverige nämns inte här.

Utsagorna om att olyckan inte ger anledning att ompröva
bedömningen av riskbilden i svenska reaktorer kopplas i
utredningen ihop med att riskbilden beskrivits i reaktorsäkerhets-
utredningen.

I sammanfattningen sägs om de sk restriskerna dels att inget
framkom vid kärnkraftsinspektionens seminarier som gav anledning
till att ompröva bedömningen att de s k restriskerna är mycket låga
vid svenska reaktorer, dels att restriskerna är mycket svåra att
uttrycka i siffror, vilket särskilt gäller mänskligt felhandlande. I
utredningstexten konstaterar man, att restriskerna inte behöver
beaktas vid utformningen av utsläppsbegränsande åtgärder vid de
svenska kärnkraftverken enligt de av SKI och SSI i december 1985
föreslagna riktlinjerna. Man försöker dock hitta riskerna och
förebygga olyckor.

Efter försäkringarna om att inga tidigare okända säkerhetsfrågor
blivit kända genom olyckan och att den inte givit anledning till
omprövning av riskbilden för svenska reaktorer kommer det som en
överraskning, att man avslutar utredningstexten i denna del med ett
avsnitt, som behandlar "Åtgärder för att öka säkerheten vid svenska
reaktorer med anledning av analysen av haveriet i Tjernobyl, mm".
Av innehållet i detta avsnitt att döma handlar det om att
ytterligare analysera och skaffa sig sätt att handskas med sådana
riskfaktorer, som man visserligen kände till redan före olyckan men
genom denna fått aktualiserade.

Tolkning:

De sex punkter, som lyfts fram i utredningen när det gäller
Tjernobylolyckans betydelse för hur man bedömer säkerheten vid de
svenska kärnkraftverken, ger två olika budskap. De tre första
punkterna ger budskapet: "Svenska kärnkraftverk är mycket säkrare
än Tjernobylreaktorn, det finns ingen anledning till oro, vi har läget
under kontroll." De tre senare ger budskapet: "Det finns tänkbara
olycksförlopp, som kan ge utsläpp och skador av samma omfattning
som i Tjernobyl vid ett svenskt kärnkraftverk. Vi kan inte garantera
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att vi kan förhindra det. Vi kände till dessa risker tidigare, men
genom Tjernobylolyckan har vi fått upplevd kunskap om vad de
innebär."

Man betonar mycket starkt, att säkerheten relativt sett är mycket
hög vid svenska kärnkraftverk, att inga nya risker uppenbarats, och
att anledning till omprövnig därför saknas. Detta är också det
budskap, som främst lyfts fram i pressmeddelandet. Läser man hela
utredningen blir emellertid det andra budskapet lika tydligt. SKI
ägnar under utredningstiden heldagsseminarier åt de sk rest-
riskerna, och de åtgärder man kontinuerligt arbetar med för att
förebygga olyckor eller lindra konsekvenserna behandlas.

Avgörande blir då vilken betydelse man tillskriver två förhållanden.
Det ena är innebörden i att riskerna redan tidigare var kända. Det
andra är innebörden i konstaterandet, att Tjernobylolyckan på ett
konkret sätt visat följdverkningarna av en stor reaktorolycka.

Påståendet att inga tidigare okända risker blivit kända genom
olyckan kan av läsaren tolkas på två olika sätt. (Jag bortser då från
de läsare, som är så insatta att de redan kände till existensen och
innebörden av de sk restriskerna.) Om man kopplar ihop detta
påstående med påståendena, att de svenska reaktorerna är säkrare
än de av Tjemobyltyp och att anledning till omprövning saknas, blir
tolkningen: "Skönt, en sådan olycka kan inte hända i Sverige!" Denna
tolkning främjas av utredningens skrivsätt och fr a av press-
meddelandet. Om man i stället kopplar detta påstående med
uppgifterna om förekomsten av sk restrisker, dessas innebörder och
de åtgärder man arbetar med blir tolkningen: "Jaså, risken för en
sådan här olycka finns också i Sverige, och det har man hela tiden
vetat om men inte klargjort så att jag insett det!"

Konstaterandet att Tjernobylolyckan konkret visat
följdverkningarna av en stor reaktorolycka kopplas i utredningen
till krav på intensifierat säkerhetsarbete. Däremot anses det inte
betyda att olyckan givit ny kunskap. Emellertid är detta en fråga om
kunskapssyn. Om jag har intellektuell vetskap om något men saknar
upplevelse att relatera denna vetskap till, är det fråga om en annan
art av kunskap, än om jag både intellektuellt, upplevelsemässigt
och känslomässigt har insikt om något. Så kan jag t ex, om jag lever
i en del av världen där snö aldrig förekommer, läsa beskrivningar av
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snö och anse mig veta vad det är, och kanske också förklara det för
andra. Men den dag jag får uppleva snö, kommer jag plötsligt att
förstå - få insikt om - vad snö är. I den meningen har den konkreta
upplevelsen av Tjernobylolyckans verkningar inneburit ny kunskap
av avgörande betydelse. Detta har den gjort i olika grad och på olika
sätt för olika människor. Avsnittet om "Åtgärder ... med anledning
av analysen av haveriet ... " visar att även de som hela tiden varit
insatta i riskbilden anser sig ha fått någon ny kunskap.

2c. Om sätt att möjliggöra tidigareläggning av avvecklingen av den
svenska kärnkraften samt konsekvenser, utom miljöeffekter.

I pressmeddelandet:

I ingressen säger man endast: "En omedelbar avveckling av kärn-
kraften skulle medföra stora samhällsekonomiska kostnader och
problem."

I texten säger man: "En avveckling på 10 år av samtliga reaktorer är
tekniskt och ekonomiskt genomförbar, men en långsammare och mer
planerad avveckling skulle ge betydande fördelar. Bland annat kan
ny och bättre teknik för både förnybara energikällor och kol
utvecklas och införas och energianvändningen anpassas till högre
kostnader på ett effektivare sätt. Möjligheterna för svensk industri
att delta i utbyggnaden ökar också."

I sammanfattningen:
Möjligheterna att genomföra en tidigare avveckling än till år 2010
behandlas. Genomgående radas svårigheter och problem upp.
Snabbavveckling uppges leda till industrinedläggningar, förbud och
en instabil marknadssituation. En successiv urdrifttagning till år
1997 skulle betyda generell elprisökning med ca 25 öre/kWh och
därav minskad elförbrukning inom hushåll och uppvärmning och
industri. Begränsade valmöjligheter för utbyggnad. Minskat ut-
rymme för privat och offentlig konsumtion.

En avveckling fram till 2005 anges innebära bättre möjligheter än
till 1997: Större effektivisering av elanvändningen kan genomföras,

7
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det finns större möjligheter att utnyttja mottryck, utveckla nya
förbränningstekniker och utveckla vindkraften, och industrin kan
hinna utveckla sin teknik.

I utredningstexten:
Man anger vilka förutsättningar man anser nödvändiga för
avveckling: effektivare elanvändning, ersättning med andra
bränslen, viss import av bränslen, vilket ger prisberoende.
Antaganden om prisutvecklingen och om den ekonomiska utveck-
lingen görs. Men man menar att ökad industriproduktion ger såväl
ökad el-åtgång som ökade betalningsmöjligheter, varför antaganden
om den ekonomiska utvecklingen inte blir så viktiga. Man gör
antaganden om såväl avkastningskrav som skärpta miljörestrik-
tioner. Som förutsättning för analysen säger man sig utgå från
"nuvarande samhällsorganisation". Med detta menar man, att
statens styrning ligger på ett övergripande plan, och att den arbets-
och ansvarsfördelning mellan stat, kommun, kraftindustri och
konsumenter, som nu råder, bibehålls. Vidare utgår man från vad
man kallar "ekonomisk optimering", dvs "att kostnaderna för
kärnkraftsavvecklingen ska bli så låga som möjligt med vissa
angivna restriktioner ifråga om miljöutsläpp av olika slag".

Alternativen till kärnkraft behandlas ett och ett. "Det som är
viktigt för möjligheterna att ersätta kärnkraften i de olika
avvecklingsalternativen med annan kraftproduktion är kostnaderna
och hur lång tid det tar att bygga nya kraftverk." Kostnaderna för
att tillgodose uppsatta miljökrav räknas in men inte
miljökonsekvenser i övrigt.

Det resonemang som förs är: El-försörjningen är mycket viktig för
samhället - detta ställer stora krav på driftssäkerhet när
kärnkraften skall ersättas - om man inte klarar el-produktionen
kan det bli stora kostnader - det blir kostnader under lång tid,
eftersom det tar tid att bygga nya verk - det blir begränsat
utrymme för att pröva ny teknik - för avveckling till 1997 krävs
att beslut om nya verk tas nu - man kan bara få ett litet tillskott
genom kraftvärme, och konventionell kolteknik + litet vattenkraft
blir nödvändigt - naturgas kan man inte bygga på pga
förhandlingarna, beträffande olja är priset osäkert - har man tiden
till 2010 på sig får man fler alternativ att röra sig med.
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Utifrån denna grund beskriver man så avvecklingsmöjligheterna vid
olika alternativ:

1. Alla reaktorer tas ur drift på ett par år. Här behandlas hur
mycket el vi kan producera utan kärnkraft och hur mycket vi snabbt
kan avvara. Förväntade ekonomiska konsekvenser jämfört med 10-
årsalternativet anges.

2. Några reaktorer på ett par år. Det finns generellt utrymme för
det, men man har inte prövat möjligheterna för enskilda verk. Det
är beroende av överföringskapaciteten.

3. All kärnkraft inom 10 år. Detta behandlas utförligt, och ett
scenario uppbyggt på antaganden om utvecklingen tas fram. Om
sparande: "Det är ekonomiskt fördelaktigt att spara en kWh elenergi
så långt som det är billigare än att producera en kWh." Vissa
styrmedel behandlas.

4. Avveckling 1987-2005. Detta behandlas mer summariskt. Att
det ger fler möjligheter betonas.

Bilaga II av Olc* Eriksson och Arne Mogren: Ut ur
återvändsgränderna - en studie av en elpolitik med effektiv
användning som huvudstrategi och en skiss till en industrivänlig
tillämpning.

Denna bilaga utgör en del av det underlagsmaterial som togs in för
utredningen. Den nämns i utredningstexten på fem rader, där det
anges att den utgår från ett aktörsperspektiv, och att det då blir
"viktigare att arbeta med attityder och roller än med priset på
elektrisk kraft" (sid E8). Dess beräkningar och resonemang används
emellertid inte i utredningen.

I denna bilaga utgår författarna från att frågan gäller val av
framtid. De ställer emot varandra å ena sidan den utrednings-
tradition vi har i Sverige, å andra sidan den klassiska utopin. Den
förra utgår från vad som sett från förhållandena i nuet är både
möjligt och troligt och bedömer så vad som är önskvärt. Den senare
söker det som är önskvärt utan att ta hänsyn till vad som är
möjligt. Men med den tekniska utveckling vi har nu menar
författarna, att det är möjligt att välja vilken sorts samhälle vi
vill skapa utan att vare sig låsas av nuets begränsningar eller
hamna utanför det möjliga.
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De talar om olika "återvändsgränder" i utvecklingen:
- Kärnkraften ser de som en återvändsgränd som vi är på väg att

lämna. En tidigare påbörjad avveckling ger stabilare
förutsättningar för industrins planering. Beräkningarna blir också
beroende av de antaganden man gör. Om man antar en eventuell
olycka i Sverige eller utomlands under avvecklingstiden, skulle det
ge vinst att avvecklingen var påbörjad.

- "Elkraftens tillväxtfälla" är en annan återvändsgränd, som vi
riskerar att hamna i. Tillväxtautomatiken ger: överkapacitet -
reapris - ökad efterfrågan - signal om ökat behov - nya
anläggningar - dyrare produktion, dvs en återvändsgränd. En sådan
utveckling leder till konflikt med de långsiktiga målen: effektiv
elanvändning/hushållning och övergång till varaktiga, främst
inhemska, förnybara energikällor.

Vidare talar de om "aktörer" på energiområdet och menar då
kraftföretagen, distributörerna och användarna.

- Användarna tänker de sig skall ha en mer aktiv roll än nu.
- Distributörerna och övriga i mellanledet skall även kunna erbjuda

energitjänster.
- De stora kraftföretagen menar de är bärare av vad de kallar

"elkraftkulturen", en traditionell grundsyn som det är tungt att
ändra.

Övriga aktörer är Folkkampanjen, SAFE, m fl.

Som styrmedel när det gäller aktörernas handlande ser de
aktörernas värderingar och egenintresse och kraftspelet mellan
aktörer. Därför måste centrala beslut starta avvecklingen och ange
processens riktning. Målgruppsavgränsade budskap måste ges till
aktörerna. De olika förändringspotentialer som finns gås igenom
liksom hur aktörerna skall motiveras.

Författarna tänker sig en "marknadsekonomisk paradox", dvs låg
förbrukning och lågt pris, vilket skall uppnås genom samspelet
mellan aktörerna.

Eriksson-Mogren menar, att man inte kan förutsäga ett avvecklings-
förlopp i dess helhet, men däremot ange en färdriktning. Deras
slutsats är att en avveckling bör gå snabbare än till 2010, men inte
så snabbt att vi hamnar i någon ny återvändsgränd. Det väsentliga
är att avvecklingen börjar snabbt och att färdriktningen är klar.
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Analys av innehållet i avsnittet om sätt att möjliggöra
tidiqareläqqning av avvecklingen av den svenska kärnkraften samt
konsekvenser, utom miljöeffekter:

Utredarna har valt att jämföra några av dem själva valda
avvecklingsalternativ:
- avveckling av alla reaktorer på 2 år,
- avveckling av några reaktorer på två år,
- avveckling av alla reaktorer på 10 år,
- avveckling av alla reaktorer till år 2005 och
- avveckling av alla reaktorer till år 2010.

Det sista kallar man referensalternativ, vilket innebär att man
bedömer kostnader och effekter relativt detta.

Då man gör analysen utgår man från vissa förutsättningar. En
förutsättning är vad man kallar "nuvarande samhällsorganisation",
dvs att formerna för samhällets styrning samt rollfördelningen
mellan stat, kommun, kraftindustri och konsumenter inte förändras.
En annan utgångspunkt är vad man kallar "ekonomisk optimering".
Med detta menar man att kostnaderna skall bli så låga som möjligt.
Man beräknar då kostnaderna på traditionellt sätt. Miljön åsätts
värde i den mån man förväntar sig uttalade miljörestriktioner, som
ger kostnader för kraftproducenterna. Däremot beaktas inte de
samhällskostnader, som övriga miljökonsekvenser medför. Om
sparande säger man, att det är bra att spara en kWh (kilowattimme)
el, om det är billigare än att producera en kWh. Om man genom att
spara en kWh också minskar miljöskador eller negativa effekter av
annat slag tillmäts ingen betydelse.

Vidare utgår man från att det är viktigt för samhället att elbehovet
tillgodoses. Man betonar därför betydelsen av att i planeringen
sörja för driftssäkerhet och för säkra marginaler när det gäller
tillgång. Att ta risker i dessa avseenden betraktas som självklart
förkastligt och jämförs inte med de risker man tar genom formen
för kraftproduktion. (Sådana risker behandlas i rapporten, men
överväganden av detta slag görs inte.) Man kan sålunda avfärda
teknik, som man inte anser tillräckligt prövad, med hänvisning till
bristande driftssäkerhet, utan att diskutera om denna teknik har
högre säkerhet, när det gäller olyckor och skadeverkningar. Även
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osäkerhet om priset är ett förhållande som man, mot bakgrund av de
förutsättningar man angivit, utan diskussion kan använda som
argument.

Mot denna bakgrund analyserar och jämför man så de olika
avvecklingsalternativen. Givetvis utmynnar analysen i att man har
större säkerhet i betydelsen tid att pröva, utveckla, byta teknik och
ställa om ju senare avvecklingen kommer. Någon jämförelse med om
detta ger större osäkerhet i något annat avseende, dvs vad man
skulle kunna vii.na på tidigare avveckling, görs inte.

En noggrann läsning av utredningstexten visar, att man systema-
tiskt lyfter fram alla nackdelar och osäkerheter, som en tidigare-
lagd avveckling skulle kunna medföra.

I pressmeddelandets ingress konstateras endast kategoriskt, att en
omedelbar avveckling skulle medföra stora kostnader och problem. I
texten talar man om att en avveckling på 10 år är tekniskt och
ekonomiskt möjlig men räknar sedan upp vad man ser som fördelar
med en senare avveckling.

I ett relativt sent skede av utredningsarbetet uppdrog miljö- och
energiministern åt professor Olof Eriksson att komplettera
energiverkets utredningsmaterial. Den studie, som han tillsammans
med Arne Mogren genomfört, finns som en 90-sidig bilaga till
utredningen. I utredningens huvudtext nämns den på fem rader. Det
uppges, att den utgår från ett aktörsperspektiv, och att det då blir
viktigare att arbeta med attityder och roller än med priset på
elektrisk kraft.

I denna studie är perspektivet handlande människor, vilka med
teknikens hjälp väljer den framtid, som är både önskvärd och
möjlig. Författarna utgår från andra förutsättningar än
huvudutredningen och kommer då till andra slutsatser. Risken för en
kärnkraftsolycka i Sverige eller utomlands vägs in. De ser
planeringsfördelar för industrin med tidigare påbörjad avveckling.
Om priset på kraftproduktionen för de ett resonemang, som leder
till slutsatsen att tillväxtautomatiken kan bli en fälla. De visar att
en utveckling enligt de traditionella ekonomiska tillväxtmålen
leder till konflikt med de av riksdagen antagna långsiktiga
energipolitiska målen.
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De menar att avvecklingen bör starta genom centrala beslut och
processen sedan fortgå genom ett samspel mellan olika aktörer.
Ekonomiskt räknar de med en kombination av låg förbrukning och
lågt pr;s, som skall uppnås genom samspelet mellan aktörerna.
Tillgångar i form av möjligheter och handlande människor är
avgörande för vad som kan uppnås. Slutsatsen är att en avveckling
bör starta snabbt, med lämpliga styrmedel gå i den takt
förutsättningarna möjliggör och ha en klar färdriktning.

Tolkning:

Som framgår av analysen visar utredningstexten tydligt att man
utgått ifrån sådana premisser, att utredningsarbetet utmynnar i ett
framdragande av allt som kan ses som fördelar med så sen
avveckling som möjligt och nackdelar med varje försök till
tidigareläggning. Förhållanden som kan ses som risker med senare
avveckling eller fördelar med tidigarelagd har definierats bort.

Den utredning som på miljö- och energiministerns uppdrag
utfördes för att beslutsunderlaget i kärnkraftsfrågan skulle
tillföras bedömningar gjorda utifrån andra förutsättningar - ett
annat perspektiv - togs inte in i utredningen. I stället avfärdades
den där på ett sätt som antyder, att den inte bygger på lika seriös
grund som huvudutredningen.

Då jag vid ett sammanträde med utredningens expertgrupp ställde
frågan till energiverkets chef, om han inte tagit in kompletterande
utredningsmaterial från professor Eriksson, svarade han: "Jo, men
det är inte säkert att det blir verkets ståndpunkt." Energiverket
beslöt alltså att beslutsunderlaget skulle utgöras av dess
bedömningar. På detta sätt åsidosattes miljö- och energiministerns
önskan om ett allsidigt beslutsunderlag. Detta framstår som en
strävan att ta över beslutsfattarnas roll genom att för dessa
endast presentera QJL bedömning och framställa dess
förutsättningar som självklara. Miljö- och energiministern mötte
detta genom att till statsministern överlämna utredningen med allt
underlagsmaterial bifogat. Man kan dock inte räkna med att ett så
omfattande material blir läst och övervägt i sin helhet.
Huvudtexten får störst vikt, och det som presenteras i en bilaga kan
komma att förbises.
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2d. Om miljökonsekvenser av tidigareläggning av kärnkrafts-
avvecklingen:

I pressmeddelandet:
En snabb avveckling skulle innebära ökade utsläpp från de
oljeeldade verken. Avveckling till 1997 skulle ge svårigheter att
uppnå målsättningarna beträffande minskade svavel- och kväveoxid-
utsläpp. Den förra skulle kunna klaras genom sänkt svavel halt i
olja. Det kan bli lokal miljöförsämring kring nya kraftverk.

I sammanfattningen:
Speciella miljökonsekvenser nämns, som följd av ev användning av
speciella former av energiproduktion. Generellt sägs dock i
avsnittet om avveckling på 2 år: "Miljö- och hälsokonsekvenserna
bedöms i liten utsträckning avvika från referensalternativet. Lokalt
kommer dock miljöförhållandena att försämras."(sid A24)

I utredningstexten:
" ... den relativa betydelsen av kärnkraftens vara eller inte vara är
begränsad och att denna fråga isolerad inte på ett avgörande sätt
kan påverka försurningssituationen i Sverige." (sid F29) Tidigare
avveckling ökar avståndet till målet 80-procentig minskning av
svavelnedfallet, men det är en marginell skillnad. "En tidigarelagd
kärnkraftsavveckling kan medföra en begränsning av möjligheterna
att tillgodogöra sig resultat från teknisk utveckling både vad gäller
energisparande åtgärder och utnyttjande av förnyelsebara
energikällor." (sid F31)

Analys och tolkning av innehållet i avsnittet om miljökonsekvenser
av tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen:

Utredningen synes entydigt utmynna i slutsatsen, att en
tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen skulle få obetydlig
betydelse för miljön. I texten säger man, att det är en marginell
skillnad det rör sig om, när det gäller försämringen av
möjligheterna att nå målet beträffande minskat svavelnedfall. Det
är då anmärkningsvärt, att man i pressmeddelandet slår fast, att en
avveckling till 1S97 skulle ge svårigheter att nå målen.
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2e. Speciella utsagor ur utredningen:

"Gruppen har valt att för varje alternativ beskriva hur avvecklingen
kan genomföras, så att merkostnaden blir så låg som möjligt inom
ramen för angivna miljörestriktioner." (sid A 14)

"Det innebär alltid kostnader att sluta utnyttja produktions-
anläggningar innan deras ekonomiska livslängd löpt ut." (sid A 18)

I utredningens sammanfattning (kap A) behandlas frågan om sk
förtida avveckling av Barsebäcksverket under flera olika rubriker.
Under rubriken A.4, "Förtida avveckling av kärnkraften i Sverige",
konstaterar man, att elförsörjningen i Sydsverige inte kan klaras
med bibehållen leveranssäkerhet om Barsebäcksverket skulle tas ur
drift omedelbart, och att planerings- och byggtiden för behövlig
nätförstärkning för ökad överföring från Mellansverige är minst 3-
4 år. (sid 16) Senare, under huvudrubriken "Hälso- och miljö-
konsekvenser", säger man under A.5.3, "Säkerhets- och strålskydds-
synpunkter på avvecklingen", att Barsebäck är unikt, då en stor
olycka skulle kunna betyda utrymning av Malmö och Köpenhamn för
många år. Då man konstaterat att dessa risker skuile undanröjas
genom en avveckling av Barsebäcksverket tillägger man : "En
avveckling före år 1990 skulle leda till stora problem med
leveranssäkerheten för el i Sydsverige." (sid 27)

De ekonomiska konsekvenserna av olika avvecklingsalternativ
behandlas i avsnittet om Förtida avveckling av kärnkraften i
Sverige. Under rubriken Säkerhets- och strålskyddssynpunkter på
avvecklingen står i sammanfattningen: "En snabb avveckling av
samtliga reaktorer innebär att man snarast blir av med alla risker
för stora reaktorolyckor i Sverige. Detta skulle emellertid innebära
stora ekonomiska konsekvenser för samhället." (sid A.27)

I kap F, Hälso- och miljörisker, behandlas relativt kortfattat
utsläppsbegränsande åtgärder. I det avsnitt av utredningens
sammanfattning, som återger innehållet i detta kapitel, är
proportionerna andra. Utsläppsbegränsande åtgärder behandlas
upprepade gånger, så snart risker nämns.

Ett resonemang förs sist i pressmeddelandet (baserat på avsnittet
om strålskydds- och säkerhetsaspekter i kapitlet om Hälso- och
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miljörisker) om hur mycket antalet reaktorår och därmed olycks-
riskerna skulle minska genom snabbare avveckling. Andra faktorer
som också påverkar olycksrisken räknas upp: reaktorernas konstruk-
tion och skötsel, personalens kompetens, samt åtgärder för att
minska sannolikheten för eller utsläppen vid härdsmälta.

Analys av innehållet i de speciella utsagor, som tagits ut ur
utredningen:

Ovanstående utsagor har tagits ut, därför att de bedömts särskilt
tydligt belysa vissa tendenser i utredningen.

De två första utsagorna, varav den första redan nämnts tidigare,
belyser hur de ekonomiska resonemangen baseras på företags-
ekonomisk grund. Kostnader för samhället eller för individer, som
tillkommer av ekologiska, medicinska, psykiska eller sociala skäl
beaktas inte.

De två följande utsagorna visar en speciell tendens: Då ett
förhållande som utgör en nackdel med tidigarelagd avveckling
behandlas, nämns inte något förhållande som utgör en fördel och
som skulle kunna vägas mot detta. Däremot gäller, att då ett
förhållande som utgör en fördel med tidigarelagd avveckling
behandlas, så kan ett förhållande som utgör en nackdel tas fram och
ställas bredvid. Detta förekommer även om det senare förhållandet
också behandlas på annan plats i utredningen och inte ämnes-
mässigt hör hemma i det aktuella avsnittet.

Det som därefter nämns i detta avsnitt innehåller ingen egentlig
utsaga. Det är ett konstaterande av anmärkningsvärda proportioner
i framställningen. I kapitlet om hälso- och miljöriskerna behandlas
även utsläppsbegränsande åtgärder. När detta kapitel återges i
sammanfattningen är emellertid proportionerna förändrade såtill-
vida, att sådana åtgärder nämns i varje sammanhang, där risker
behandlas.

Slutligen nämns i detta avsnitt att pressmeddelandet avslutas med
hur mycket antalet reaktorår och därmed olycksrisken skulle
minska vid tidigarelagd avveckling, varpå man räknar upp andra sätt
att minska olycksrisken.
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Tolkning:

Den tendens som exemplifieras av de två första utsagorna är, att
traditionella företagsekonomiska resonemang framställs som den
självklara grunden för de bedömningar som görs. Dessa bedömningar
legitimeras därigenom och kommer inte att prövas mot alternativa
ekonomiska resonemang, som dem Olof Eriksson och Arne Mogren
för. Att man valt att "beskriva hur avvecklingen kan genomföras, så
att merkostnaden blir så låg som möjligt inom ramen för angivna
miljörestriktioner", innebär att man har valt bort att beskriva t ex
hur avvecklingen kan genomföras så att påfrestningen på miljön
blir så liten som möjligt.

Den tendens som exemplifieras av de två andra utsagorna är, att
förhållanden som visar nackdelar med tidigarelagd avveckling
framhävs medan sådana som visar fördelar med tidigarelagd
avveckling tonas ner.

Många ojämnheter av detta slag finns i utredningen, och de tycks
alla gå i samma riktning. Detta får till konsekvens att de negativa
effekterna av en förtida avveckling av kärnkraften systematiskt
överbetonas i förhållande till de positiva. Speciellt gäller detta vad
som stegvis lyfts fram via sammanfattning och pressmeddelande.
Kapitlet om hälso- och miljörisker, som inte präglas av denna
tendens, får den tillförd i sammanfattningen, vilket framgår av
proportionerna i behandlingen av de utsläppsbegränsande
åtgärderna.

Pressmeddelandets uppräkning av andra sätt att minska olycks-
riskerna än att tidigarelägga avvecklingen, som om det vore fråga
om att välja det ena eller det andra, ger också intrycket att man
söker alla upptänkliga sätt att argumentera mot tidig avveckling.
Resonemanget får inte denna effekt, då det behandlas i utrednings-
texten.

I samma avsnitt i utredningen återges bilder, som visar
strålnivåerna från markbeläggningen vid Tjernobylolyckan
överlagrade på kartor av de svenska reaktorlägena. Detta ger en
konkret bild av hur det skulle kunna te sig vid en svensk
reaktorolycka av samma omfattning och vid i övrigt lika



34

omständigheter. Det förekom vid behandlingen av materialet i
energirådet starka protester mot att ett sådant tydliggörande
material skulle tas med i utredningen. Så skedde emellertid, och
detta är ett exempel på att även material som verkar i motsatt
riktning mot den ovan behandlade tendensen finns i utredningen.
Tendensen att framhäva nackdelar med tidigarelagd avveckling och
tona ner fördelar dominerar dock, och den gör det i betydligt högre
grad i sammanfattningen och pressmeddelandet än i utredningens
huvudtext.

3. Ur de särskilda yttranden, som ledamöter i energirådet bifogade
utredningen, hämtas följande utsagor (efter varje ledamots namn
står vad denne representerade i energirådet):

"... tycks det mig att den slutliga konklusionen möjligen kan vara
förhastad. Man säger i sammanfattningen:

'Olyckan i Tjernobyl har inte bragt i dagen några tidigare okända
säkerhetsfrågor av teknisk eller annan natur som inte behandlats i
tidigare säkerhetsanalyser.1

Samtidigt medges att:
'Det finns fortfarande många oklarheter om detaljer i vad som

skedde när reaktorn skenade.'
Bör man då inte avvakta med de friande slutsatserna tills vi vet

vad som verkligen hände?
... oförklarliga incidenter förekommit även i Sverige. --- Absurda,
helt oförutsedda misstag kan alltid inträffa.

Av skrivningarna i rapporten kan man bibringas den uppfattningen
att prompt kriticitet inte kan inträffa i BWR och PWR. Men så är det
ju inte. Frågan är under vilka omständigheter det kan inträffa.

Vi har nu konkreta erfarenheter av markbeläggning. Det är ingen
tvekan om att vi redan före Tjernobyl kände till att möjligheten
fanns men vi trodde inte att det kunde drabba oss, åtminstone inte
utanför kärnkraftslänen. Det var en teoretisk kunskap som inte
ledde till adekvata åtgärder.

Min slutsats är att Tjernobyl förändrat situationen framförallt i
fråga om Barsebäck.
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Expertgruppens bedömningar av ny energitillförsel är en 'ekonomisk
optimering' som förutom gällande miljörestriktioner endast tar
hänsyn till produktionskostnader. Alternativa scenarier, som är
underlägsna med hänsyn till dessa begränsade lönsamhetskriterier
analyseras inte närmare även om de är överlägsna med hänsyn till
flera av våra andra allmänt accepterade kriterier. — Erikssons
och Mogrens rapport 'Ut ur återvändsgränderna' kompletterar i
viktiga avseenden expertgruppens rapport ..." (Kerstin Lindahl-
Kiessling, forskningen)

"- Exakt vad sort hände i Tjernobyl vet vi fortfarande inte. Det är
därför inte nu möjligt att ens ur teknisk synpunkt hävda att
Tjernobyl inte påverkar säkerhetsbedömningarna i Sverige. Däremot
är det uppenbart att den verkliga upplevelsen av en stor kärnkrafts-
olyckas effekter, i stället för en mycket osannolik risk för en
sådan, påtagligt förändrat den allmänna riskbedömningen och
motiverar en snabbare kärnkraftsavveckling." (Ivar Franzén,
centerpartiet)

"Expertgruppen fastslår ju också att en härdsmälta i en svensk
reaktor kan inträffa." (Oswald Söderqvist, vpk)

" ... krävs en komplettering av expertgruppens rapport.
1. En snabbare kärnkraftsavveckling ... kommer att ha betydande
ekonomiska konsekvenser. — ... endast översiktligt behandlat ...
måste ... utredas grundligare ...
2. En avveckling av kärnkraften betyder ett elproduktionsbortfall på
ca 60 TWh. — ... måste utredningen kompletteras på denna punkt."
(Rune Molin, LO, Björn Rosengren, TCO, Lars-Gunnar Larsson,
industriförbundet)

"Expertgruppen redovisar de utomordentligt stora svårigheter som
det är att i förtid avveckla svensk kärnkraft.—

Det är betryggande att notera att expertgruppen funnit att säker-
heten vid de svenska kärnkraftverken inte påverkas av olyckan i
Tjernobyl.
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Det finns mot bakgrund härav ingen anledning att forcera fram ett
snabbt avvecklingsprogram." (Per-Richard Molén, moderaterna)

"Situationen efter Tjemobyl ger omedelbar anledning att påbörja en
avställning av reaktorer så snart det överhuvudtaget är praktiskt
möjligt." (Sven Tågmark, LRF)

"Följande noteringar görs beträffande rapporten och presenterat
underlagsmaterial:
1. Elproduktionsförmågan ... utan kärnkraft (bedöms lägre än i
utredningen)

2. ... ej belyst inverkan av luftföroreningar ...

3. Jag anser det vara direkt fel att ... applicera kartan över
markbeläggning runt Tjemobyl på de svenska kärnkraftverken ...
Svenska kärnkraftverk har en helt annan och säkrare konstruktion
till skydd för radioaktiva utsläpp.

4. Jag anser att svårigheten vid en snabb avveckling av Barsebäck
måste uppmärksammas mer. — Lastbortkoppling som en metod att
klara effektbrist är otänkbart i ett normalt el-system om det ej är
ett katastrofläge." (Carl-Erik Nyqvist, Vattenfall)

"... miljöorganisationerna genomgående funnit att expertgruppens
underlag inte fått en sådan uppläggning och inriktning, så att
politikerna lätt kan korrekt bedöma konsekvenserna av olika
tillvägagångssätt och tidtabeller för kärnkraftsavvecklingen. —
Däremot är det lätt att finna tecken på en motvillighet från främst
energiverkets sida vad gäller att använda tillgängliga intellektuella
resurser och kunskaper för att servera politikerna ett fräscht
beslutsunderlag, som skulle göra det möjligt att översiktligt
bedöma framkomligheten för olika strategier och taktiker vad
gäller snabbare avveckling.

... expertgruppen egentligen inte konstruktivt ifrågasätter detta
med att 'elbehovet' skulle öka med ett par procent eller mer per år
med goda konjunkturer. Det är meningslöst att diskutera 'elbehov'
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utan att sätta detta 'behov' i relation till priser och politisk
styrning. Därför förefaller en hel del av rapportens struktur och
innehåll vara präglat av utgångspunkter som är oanvändbara för de
politiker som nu ska fatta vettiga beslut rörande kärnkrafts-
avvecklingen.

Detta tal om 'elbehov' kan ibland lättare förstås om man jämför
med narkotikapolitik. —

... kritiken från min sida mildare, så länge frågorna handlar om
just de specifikt tekniska enskildheterna (den tekniska riskbilden)
... Däremot kan läsare av expertgruppens rapport lätt förledas till
att missa två saker. Den ena är att de risker som följer av det som
vi vid våra överläggningar kallar människa-maskinfrågorna har fått
skarpare konturer till följd av Tjemobylolyckan... Det andra är det
på ett sätt paradoxala förhållandet att rapporten inte särskilt
tydligt påvisar för den vanlige läsaren att även om den tekniska
riskbilden i och för sig inte kommer i särskilt annorlunda dager till
följd av vad som utlöste Tjemobylolyckan, så kan det som hänt
mycket väl indikera att tidigare beslut om kärnkraften i Sverige
byggt på felaktiga slutsatser av kunskaper om kända risker.

Vad gäller miljökonsekvensernas behandling i rapporten har från
SNFs sida en närmare granskning gjorts, och i det väsentliga anser
vi att den delen av rapporten håller måttet. —

Tidigare beslut har grundats på ett undanträngande av den ytterst
lilla risk (jag medger att den är ytterst liten) som finns för mycket
stora utsläpp. ... väga en minimal risk för ett haveri mot storleken
på konsekvenserna vid ett svårt haveri. Den avvägningen kan inte
grundas på vare sig cost-benefit analys när de värsta effekterna är
så stora som de är, eller på någon annan regel. Just denna avvägning
kan behöva göras på nytt (omprövas) - även av politikerna och
alltså inte bara av deras väljare - när man äntligen får se hur det
kan gå vid ett haveri. Vi måste helt enkelt acceptera att männi-
skorna inom miljörörelsen genomsnittligt sett kanske varit vaknare
för möjligheterna av det som kan hända än vad flertalet politiker
och medborgare varit. Nu har också ni sett. Observationen som ni
har gjort är enligt min mening ensam fullt tillräcklig för att ni ska
kunna göra en total omvärdering av kärnkraften som energikälla,
och detta även om objektivt sett den tekniska riskbilden inte
förändrats det minsta till följd av erfarenheterna av Tjernobyl.

Detta kommer inte fram i expertgruppens rapport, —. Jag påstår
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alltså att Tjernobylolyckan mycket väl kan ha visat på att mångas
tidigare riskvärderingar varit 'felaktiga'.

Dock menar jag att Tjernobylolyckan i åtminstone tre hänseenden
dessutom visat på att tidigare riskbilder varit felaktiga. ...
spridningsmönstret för utsläppta ämnen ... Detta torde i sin tur
innebära att tidigare värderingar av tänkbara negativa effekter
underskattats. ... visat att människa-maskinproblemet är av en
annan dignitet än som tidigare har antagits ... — visat att det
finns händelseförlopp som är så storskaliga, så att vare sig det
svenska kynnet eller den svenska administrationen kan klara det. -

—Det förefaller uteslutet att vi skulle klara ett tankbrott vid en
svensk reaktor utan att landet kom i närmast oreparabelt kaos ...

Enligt den mening som förefaller omfattas av samtliga de
organisationer, med vilka jag har haft överläggningar under den
senaste tiden (detta gäller förutom Svenska Naturskyddsföreningen
Fältbiologerna, Miljöförbundet, Folkkampanjen, Jordens Vänner,
Älvräddarna och Svenska Greenpeace), måste kärnkraften avvecklas
snabbare än vad som hittills bestämts av riksdagen. —

...varje dag som inget energipolitiskt beslut fattas utgör en dags
beslut att låta utvecklingen utan nämnvärd begränsning gå vidare
mot ökat 'elberoende1.

... för varje dag som avvecklingsbesluts genomförande skjuts upp,
kommer kostnaderna för samhället att öka.

Greenpeace har låtit göra en ekonomisk utredning som leder till
slutsatsen att det skulle vara samhällsekonomiskt fördelaktigare
ju snabbare avvecklingen genomförs. —

Avvecklingen av kärnkraften ska genomföras utan vare sig
ytterligare vattenkraftsutbyggnad eller nya kondenskraftverk. —

När man funderar över ersättningsfrågor vid avvecklingen bör man
också fundera över varför någon ska ha ersättning för att denne
hindras fortsätta hota människorna i sin omgivning till liv och
hälsa." (Staffan Westerlund, miljöorganisationerna)
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Analys av innehållet i utsagorna ur de särskilda yttrandena från
energirådets ledamöter:

Representanterna för forskningen, för centerpartiet och
vänsterpartiet kommunisterna, för LRF och för miljöorganisa-
tionerna har lyft fram sådant i utredningen, som talar för en
snabbare avveckling av kärnkraften och kritiserat då man ansett att
sådana förhållanden dolts eller framställts felaktigt. Exempel på
vad man betonat är:

- Eftersom olycksförloppet inte är helt klarlagt, är det för tidigt
att påstå, att några tidigare okända säkerhetsproblem inte kommit
i dagen.

- Skillnaden mellan svenska reaktorer och Tjernobyltypen är inte
korrekt framställd.

- Oförklarliga incidenter har hänt i Sverige, och oförutsedda
misstag kan alltid inträffa.
- Olyckan har visat att den tidigare riskbilden var felaktig när det

gäller spridningsmönster (större negativa effekter av en olycka än
man trott), betydelsen av människa-maskinproblemen samt att det
finns så storskaliga händelseförlopp, att vi inte klarar av dem.
- Olyckan har genom de konkreta erfarenheterna givit ny kunskap.

Den teoretiska kunskap som fanns ledde inte till adekvata åtgärder.
Den nya erfarenheten visar att felaktiga slutsatser drogs av
tidigare kända risk r. Olyckan gjorde att väderingen av den i och för
sig oförändrade säkerheten ändrades. Tidigare beslut var grundade
på ett undanträngande av den lilla risk man visste finns. Det har
blivit nödvändigt med en omprövning av vägningen av den lilla
risken mot de oerhörda konsekvenserna.

- Analysförutsättningen "ekonomisk optimering" gör, att scenarier,
som är överlägsna i andra viktiga avseenden, inte analyseras.
Underlaget ger inte möjlighet att bedöma olika vägar för en
snabbare avveckling.

- Det är meningslöst att tala om "elbehov" utan att relatera det
till priser och politisk styrning. Jämförelse görs med om man i
narkotikapolitiken skulle anse, att ett behov som skapats måste
tillfredsställas.

- Kostnaderna ökar ju längre avvecklingen skjuts upp.
- Det finns anledning att påbörja avvecklingen så snabbt som

möjligt.
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Representanterna för fackföreningsrörelsen, moderata samlings-
partiet, industrin och kraftproducenterna har lyft fram sådant i
utredningen, som talar mot en snabbare avveckling av kärnkraften
och kritiserat då man ansett att sådana förhållanden dolts eller
framställts felaktigt. Exempel på vad man betonat är:

- Det framgår av utredningen att det är utomordentligt stora
svårigheter med att avveckla kärnkraften
- De stora ekonomiska konsekvenserna av en snabbare avveckling

har inte kommit fram tillräckligt tydligt.
- En avveckling betyder ett elproduktionsbortfall på 60 TWh.

Elproduktionsförmågan utan kärnkraft blir lägre än utredningen
anger.

- Luftföroreningarna har en betydelse som inte kommit fram.
- Det är betryggande att säkerheten vid de svenska kärnkraftverken

inte påverkats av olyckan.
- Det är fel att applicera Tjernobylkartan på de svenska

kärnkraftverken, eftersom dessa har bättre skydd för radioaktiva
utsläpp.
- Man kan inte acceptera lastbortkoppling som ett sätt att hantera

tillfällig elbrist.
- Det finns ingen anledning att forcera fram ett snabbt

avvecklingsprogram.

Tolkning:

Det helt dominerande mönstret är, att de som före olyckan varit för
avveckling av kärnkraften dels finner stöd för denna ståndpunkt i
utredningen, dels kritiserar utredningen för sådana brister, som
försvagar argumenten för en tidigarelagd avveckling, medan de som
före olyckan varit för ett bibehållande av kärnkraften dels finner
argument mot en tidigarelagd avveckling i utredningen, dels
kritiserar den för sådana brister, som försvagar argumenten mot en
tidigarelagd avveckling. Ingenting tyder på att man genom
utredningen fått en förändrad eller nyanserad syn på något.
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4. I morgonekots tidningskrönika den 24 oktober 1986, dagen efter
utredningens offentliggörande, återfinns bl a dessa uppfattningar
om vad utredningen visat:

"Statens energiverk visar i sin rapport, att det går att avveckla
kärnkraften under ordnade former, och att detta kan ske utan att
någon av de hemskheter som kärnkraftförespråkarna brukar
skrämmas med inträffar." (Skånska Dagbladet c)

"Kostnaden /för en tidigare avveckling än planerat/ är inte bara
pengar och sekundära följder som allmän turbulens i ekonomin, före-
tagsnedläggelser, lägre industritillväxt, sänkt materiell levnads-
standard, ineffektiv strukturutveckling, ökad regional obalans,
högre arbetslöshet. Kostnaden ligger också i försämrad miljö och
större hälsorisker." (Svenska Dagbladet obunden m)

Analys av innehållet i utsagorna ur tidningskrönikan:

Skånska dagbladet, som företräder det kärnkraftsfientliga
centerpartiet, har av rapporten dragit slutsatsen, att en avveckling
av kärnkraften kan ske utan några allvarligare problem. Svenska
dagbladet däremot, som - visserligen "obundet" - företräder det
kärnkraftsvänliga moderata samlingspartiet, har funnit att en
tidigarelagd avveckling skulle få fruktansvärda konsekvenser.

Tolkning:

Som framgått då innehållet i utredningen presenterades går det att
ur utredningen lyfta fram material, som ger stöd för båda
ståndpunkterna. Återigen ser vi att man lyft fram det, som stöder
den uppfattning man hade innan utredningen genomfördes.

5. Exempel på allmänna utsagor ur remissvaren på utredningen:

"... delar Expertgruppens uppfattning att en svensk kärnkraftolycka
med stora utsläpp är ytterst osannolik, men att risken inte är helt
utesluten." (SKI sid 8)

"Riskerna för en omfattande svensk kärnkraftolycka är enligt
utredningen små. ... Erfarenheten visar att de omfattande
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konsekvenser som skulle bli följden av en allvarlig olycka innebär
att normala riskbedömningar ej är relevanta." (LRF sid 5)

"Tjernobylkatastrofen illustrerar kärnkraftens risker även om den
inte i någon väsentlig mån förändrar den tekniska riskbilden." (SNF
sid 1)

"Den viktigaste slutsatsen i materialet är enligt Vattenfall att
'olyckan i Tjernobyl inte ger anledning till att ompröva den tekniska
riskbilden vad gäller haverier i svenska reaktorer' och därmed inte
heller att ompröva den svenska energipolitiken." (Vattenfall sid A:7
och 2)

"... Det inte framkommit några tekniska eller vetenskapliga nyheter
som skulle motivera en ändrad bedömning av de svenska
reaktorernas säkerhet, ..." (UHÄ sid 1)

"... riskbedömningar som tidigare var hypotetiska nu har fått en
reell innebörd." (FOA sid 1)

"Tjernobylolyckan har dramatiskt åskådliggjort följderna av en
mycket svår reaktorolycka." (SSI sid 3)

"De beslut som nu planeras rörande energipolitiken är viktiga för
vårt fortsatta välstånd. En snabbare kärnkraftavveckling än enligt
gällande beslut kommer att få betydande ekonomiska konsekvenser.
Inom vissa branscher blir effekterna betydande och leder till
sysselsättningsbortfall och svåra problem för vissa regioner. En
avveckling i ett längre perspektiv gör det möjligt att bättre
utnyttja den tekniska utvecklingen, chanserna för svensk industri
att bygga upp kunnande och kapacitet utan alltför orimliga
kostnader ökar." (Länsstyrelsen, Västerbotten sid 1)

"De beslut som nu planeras rörande energipolitiken är viktiga för
vårt fortsatta välstånd och vår överlevnad. Händelserna i Tjernobyl
har på ett påtagligt sätt visat på kärnkraftens säkerhetsmässiga
brister. Det som tidigare har ansetts som mycket osannolikt eller
överhuvudtaget inte förutsetts måste läggas till tidigare risk-
bedömningar. Hur olyckan i Tjernobyl påverkar all* levande och den
miljö vi skall verka i och leva av kan ingen idag med säkerhet
bedöma. En olycka i Sverige kan inte heller uteslutas. En plan för
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hur tidigareläggning av kärnkraftens avveckling skall utformas
måste därför snarast arbetas fram." (Länsstyrelsen, Västerbotten
Bil 1, skiljaktig mening sid 1)

"Samrr .infattning.
1. De fysikaliska principerna bakom kärnenergien är väl kända och
har in-o påverkats av Tjernobylolyckan.
2. Säxerheten hos svensk kärnkrafthantering ligger på högsta
internationella nivå. Svenska reaktorer har tekniskt sett föga
gemensamt med Tjernobyl-typen.
3. Sverige omges av ett antal stater med många kärnkraftverk ...
4. Inverkan av små doser strålning på människan är i allt väsentligt
okänd huvudsakligen därför att dessa små doser möjligen leder till
så få sjukliga förändringar att dessa ej kan identifieras i mängden
andra orsaker. Därför är det administrativa, schablonmässiga
fastställandet av alltför låga aktivitetsgränser för födoämnen
vetenskapligt omotiverad.
5. Forskningen kring radioaktiviteten och dess verkningar har
pågått ... Vår kunskap ... är betydande ... Vår kunskap om påverkan av
kemiska föroreningar av alla slag är väsentligen mindre ...
Forskning kring det senare området är sålunda av största vikt innan
man beslutar sig för ytterligare belastning i den riktningen via
ökad fossilbränsleeldning.
6.Elektricitet är en högvärdig energiform ... Man bör noga överväga
alla konsekvenser av minskad el-produktion.
7. Kärnenergien är en ung energiform. Våra reaktorer av idag
representerar första utvecklingsstadiet. Reaktorer med högre
verkningsgrad och av naturlagar bestämd allt högre säkerhet
kommer att utvecklas i världen. Svenska SECURE-projekten är i
expertkretsar välkända exempel härpå. En avveckling av någon
tillgänglig energikälla i världen med dess snabbt växande
befolkning ter sig ansvarslös för såvitt källan ej är miljömässigt
och ekonomiskt helt oacceptabel. Svensk diskussion av
snabbavveckling ter sig mycket egoistisk, förvirrad och
motsägelsefull. Vetenskaplig bakgrund härtill saknas.
8. Man bör hålla i minnet att vid normaldrift av kärnkraftverk
erbjuder dessa de facto en mycket miljövänlig form av
energiproduktion. Det som föranleder avvecklingstänkandet är
föreställningen om stora reaktorolyckor med svår spridning av
radioaktivitet, vars sannolikhet är mycket låg, ...
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Slutsats.
Objektivt sett har olyckan i Tjernobyl inte ändrat på bedömningen
av säkerheten i svenska kärnkraftverk. Allt talar för att man
mycket noga överväger alternativen och tillser att man vid
avveckling av kärnkraft har ersättning färdig att tagas i bruk.
Säkerhet och hälsa för svenska folket är motivet för avveckling.
Man bör vara säker på att man verkligen befrämjar hälsa och
säkerhet vid sådan avveckling.
... radioaktivitet från reaktorolyckor kan nå Sverige från ett stort
antal utländska reaktorer, ...

Sakliga motiv för snabbavveckling av svensk kärnkraft saknas. Man
bör tillse att inga förhastade beslut fattas i denna fråga av så
utomordentlig vikt för nationen." (K E Larsson för KVA sid 7f)

"Reaktorsäkerhet:
- Tjernobyl har handgripligt lärt oss en ny olycksrisk vid

kärnkraftverk - härdexplosion.
- Härdexplosion är en hotfull möjlighet även i svenska reaktorer.
- Konsekvenserna av härdexplosion kan bli mångdubbelt värre i

Sverige.
- Inga säkerhetsåtgärder kan undanröja risken för härdexplosion.

Strålskyddsarbete:
- Mot radioaktivitet finns inget fungerande skydd.

Förtida avveckling:
- Kärnkraften kan avvecklas omedelbart utan att det blir problem

för elförsörjningen eller samhällsekonomin.
Miljökonsekvenser:

- Omedelbar avveckling får obetydlig inverkan på försurning och
koldioxidutsläpp.

- Radioaktivitet och vapentillämpningar som följd av kärntekniken
är en ödesfråga för mänskligheten.
Dessa slutsatser talar entydigt för omedelbar avveckling. Det är
vad folkkampanjen kräver." (Folkkampanjen sid 1)

"Utredningen kommer fram till att Tjernobyl-olyckan 'inte ger
anledning till att ompröva den tekniska riskbilden vad gäller
haverier i svenska reaktorer'. På andra ställen påpekas dock att
haverier med härdsmälta 'kan inträffa i svenska kärnkrafts-
reaktorer' och att 'risken bedöms vara påtaglig för att världen får
uppleva ytterligare något svårt härdhaveri före sekelskiftet'. Vilka
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slutsatser drar man av sådana fakta? Utreda om kärnkraften
eventuellt kan avvecklas och i så fall utan större ekonomiska och
arbetsmarknadsmässiga uppoffringar!
För oss i Jordens Vänner är svaret självklart - avveckla
kärnkraften omedelbart." (Jordens Vänner sid 1)

"... olyckan har skapat en oro hos många människor ..." "... väsentligt
... att en saklig och nyanserad information ges om innebörden från
strålskyddssynpunkt av en sådan hotbild för att motverka en
obefogad överdriven oro. På längre sikt bör skolundervisningen
förbättras för att göra den stora allmänheten bättre förberedd för
att ta emot information om strålningsrisker." (SSI sid 3 och 7)

"Oron ... har ... setts som ett resultat av dåligt informations-
underlag. ...det kan med samma rätt ses som en annan värdering av
utfallen på basis av fullgod information." (FOA sid 4)

Analys av innehållet i remissvarens allmänna de!:

Många remissinstanser anser, att utredningens viktigaste slutsats
är, att inga fakta framkommit, som ger anledning att ompröva den
tekniska riskbilden vid svenska reaktorer. Detta framhålls av
Vattenfall, UHÄ, KVA. Vattenfall drar slutsatsen att anledning
därmed saknas att ompröva den svenska energipolitiken.

Risken för en stor olycka i Sverige behandlas ur olika perspektiv.
Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen betonar att utredningen
visat, att en sådan risk finns. SKI framhåller att den finns men är
osannolik. LRF menar också att den är liten, men att konsekvenserna
av en olycka skulle vara sådana, att normala riskbedömningar inte
är relevanta.

Att olyckan konkret och på ett dramatiskt sätt åskådliggjort
följderna av en stor reaktorolycka framhålls av SSI, SNF och
Folkkampanjen.

KVA menar, att en mängd tekniska och vetenskapliga skäl talar för
fortsatt användning av kärnkraften, att det inte visats att säkerhet
och hälsa skulle befrämjas av avveckling, och att sakliga skäl för
en snabb avveckling av kärnkraften saknas.

-



46

Folkkampanjen framhåller, att det inte finns något skydd mot
radioaktivitet, att avveckling är möjlig utan problem för
elförsörjningen eller samhällsekonomin, att den skulle ha obetydlig
inverkan på försurningen och koldioxidutsläppen och att det finns
starka skäl för omedelbar avveckling.

SSI anser det viktigt med ökad information för att minska
"obefogad överdriven oro". FOA menar, att oron inte behöver
innebära brist på information, utan kan vara uttryck för en
värdering, som är grundad på korrekt uppfattad information.

Länsstyrelsen i Västerbotten har givit en samlad bild av
argumenten mot en tidigarelagd avveckling. I form av en skiljaktig
mening har en motbild lagts fram.

Tolkning:

Sammanställningen av huvuddragen i remissvaren tydliggör
ytterligare, hur människors sätt att ta ut material ur utredningen
och att tolka materialet samlar sig till två bilder:

Antingen: Ingenting har framkommit som ger anledning till
omprövning, risken för olycka är ytterligt liten, kärnkraften är en
miljövänlig och jämförelsevis ofarlig energikälla, skäl att
snabbaweckla saknas, människors oro är ett problem.

Eller: Det inträffade har visat följderna av en stor olycka, risk för
en sådan finns i Sverige och det är oacceptabelt att ta en sådan
risk, avveckling medför inga allvarliga negativa konsekvenser, skäl
finns för snabb avveckling, människors oro är en adekvat reaktion
på det inträffade.

De båda bilderna uttrycks mycket klart i de båda ovan återgivna
utsagorna från länsstyrelsen i Västerbotten (sid 35).
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6. Utsagor om samhällssystemet i remissvaren och i skrivelse till
energirådet:

"... de utgångspunkter som expertgruppen själv angivit och den
analysmetod som valts. Dessa innebär i korthet att den samhälls-
organisation med ett decentraliserat beslutsfattande inom av
staten givna ramar vi idag har kommer att bestå, och att - bortsett
från förbudet mot kärnkraft - inga genomgripande förändringar i
samhällets spelregler genomförs. De invändningar och kommentarer
som lämnats kan inte i grunden förändra analysresultatet med
mindre än att väsentligt andra utgångspunkter väljs." (STEV sid 3)

"En extrem snabbavveckling på några få år är oförenlig med ett
någorlunda intakt samhälle." (Kraftverksföreningen sid 2)

"Alternativet med snabbavveckling antingen av enbart
Barsebäcksverket elier av hela kärnkraften kommer att kräva en
styrning av energianvändningen som inte har någon motsvarighet i
den industrialiserade världen." (Industriförbundet sid 7)

I en skrivelse till energirådet angående "Expertgruppens hantering
av styrmedelsfrågorna" framförs, att utredningen genom att inte
behandla möjliga styråtgärder undandragit politikerna nödvändigt
beslutsunderlag. Möjliga styrmedel räknas upp, bl a el-priser,
energi- och elbesparingsplaner för kommunerna, regler om säker-
hetskrav, om skadeståndsansvar, om krav vid bostadsbyggande, om
miljökonsekvensbedömningar vid energiutvinning, om tillåtlig el-
användning. (Staffan Westerlund)

Analys av innehållet i remissvaren om samhällssystemet:

Energiverket, Kraftverksföreningen och Industriförbundet uttrycker
här den uppfattningen, att sådana förändringar av samhällets
regelsystem, som skulle vara nödvändiga för att möjliggöra en
tidigarelagd kärnkraftsavveckling utan de negativa effekter
utredningen anger, inte är förenliga med vårt samhällssystem.
Miljörättsexperten Staffan Westerlund betraktar det i stället som
en allvarlig brist i utredningen, att man inte behandlat de
styrmedel, som han anser vara både möjliga att använda i vårt
samhälle och nödvändiga för att ett beslut skall kunna genomföras.
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Detta kan ställas samman med vad Birgitta Dahl sade den 7
september 1986: "Men skall vi genomföra omställningen av vårt
energisystem, då kan vi inte fantasilöst och fastlåst bygga vidare
på den traditionella energikulturen.

Vi måste våga ingripa i utvecklingen och mobilisera det bästa vi
har av teknik och forskning, kunskaper och yrkesskicklighet för att
hjälpa oss att förändra verkligheten, vända utvecklingen, byta
system.

Vi har många exempel på sådana stora förändringar i samhället
som drivits fram av starka folkliga krav stora sociala reformer
... skulle aldrig ha kunnat genomföras om man låtit den tradi-
tionella, mekaniska utvecklingen ha sin gång, understödd av mark-
nadskrafterna. De förutsatte medvetna brott med traditionen. -
ingrepp i utvecklingen och marknadsekonomien. — På samma sätt
bärs kraven på en omställning av energisystemet och kamp mot
miljöhoten fram av människornas personligt upplevda oro för sitt
och sina barns liv, hälsa och framtid, för en hotad miljö. Vi måste
nu se till att oron kan omsättas i handling."

Tolkning:

Här står således emot varandra å ena sidan den uppfattningen, att
vissa genomgripande förändringar i det samhälleliga regelsystemet
och funktionssättet är oförenliga med vårt samhällssystem, å andra
sidan att sådana förändringar inte bara är möjliga med det
grundläggande samhällssystemet bevarat utan också nödvändiga i
den situation, där vi nu befinner oss.

7. Spontana brev, som under tiden efter utredningens
offentliggörande kommit till miljö- och energidepartementet,
uttrycker bl a:

- Många krav från enskilda, grupper och ideella organisationer på
omedelbart stopp för kärnkraften, på omedelbar stängning av
Barsebäcksverket, på utarbetande av plan för snabbavveckling, mm,
med hänvisning till kärnkraftens risker, och ofta med namnlistor
bifogade.
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- Ett internationellt upprop med krav på stopp för vidare
kärnkraftsutbyggnad.

- Några krav från enskilda på att inte tidigarelägga avvecklingen,
för att vi behöver elen och för att kärnkraften ändå finns runtom
oss i världen.

- Krav från ordförandena i SSU och CUF på klara och entydiga
awecklingsbeslut i riksdagen.

- Krav från Fabriks, Gruv, Metall och Pappers på avveckling "med
förnuft fram till år 2010", med motivering att en snabbare
avveckling skulle skada ekonomin och industrin.

Analys och tolkning av de spontana breven:

Innehållet i de spontana breven domineras klart av krav på
tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen. Motsatta krav
förekommer också. Kraven på tidigareläggning motiveras med
kärnkraftens risker, kraven på att inte tidigarelägga med
ekonomiska skäl.

Åsikternas fördelning i breven säger ingenting om hur de fördelar
sig i befolkningen. Hur fördelningen där ser ut har opinions-
undersökningar sökt spegla. Omedelbart efter Tjernobylolyckan
dominerade kraven på snabbavveckling starkt. Under den tid denna
undersökning omfattar har en förskjutning ägt rum i riktning mot
en ganska jämn fördelning av de båda ståndpunkterna och en ökande
ändat osäkra. Den fördelning som återfinns i breven kan vara
uttryck dels för att de som vill ha en snabbare avveckling har ett
starkare engagemang i frågan, dels för att de som är engagerade i
ett längre utnyttjande av kärnkraften har större möjligheter att nå
beslutsfattarna andra vägar, och därför inte känner samma behov av
att skriva brev.
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8. Intervjuer med företrädare för riksdagspartierna. Under
r e m i s s t i d e n arbetar part ierna med mater ialet .
Partiledaröverläggningarna återupptas 5 och 12 februari 1987. De
är sekretessbelagda men kommenteras liksom utredningen i
intervjuer med de partiföreträdare, som tillsammans med parti-
ledarna deltog i överläggningarna.

Birgitta Dahl (s) säger (1987-03-04), att utredningsmaterialet inte
räcker till som underlag för beslut i avvecklingsfrågan, och att det
saknar konkreta förslag. Vidare kritiserar hon utredningen för att
blanda ihop de långsiktiga problemen med el- och energi-
försörjningen med vad som beror på kärnkraftsavvecklingen. Så
menar hon t ex att höjningen av elpriset inte, som utredningen
anger, har med kärnkraftsavvecklingen att göra. "Vissa delar av
debattörerna och industrin kräver å ena sidan fortsatt väldigt
kraftig ökning av elanvändningen och energianvändningen och
fortsatt låga priser, och det går inte. Och sen i vulgärpropagandan
säger de, att den här situationen att vi hotas av dubbla elpriser
beror på kärnkraftsavvecklingen. Det gör det inte. Det kan i och för
sig bli extra kostnader om vissa aggregat läggs ner några år
tidigare än de annars skulle ha lagts ner, men det är inte det som
ställer till med det här problemet, utan det är risken för att vi
fortsätter att öka vår elanvändning i sån takt, att vi tvingas att
bygga väldigt många nya dyra anläggningar, som driver upp elpriset.
Och vi tänker inte tillåta att man fortsätter att öka elanvändningen
i sån takt att man får fördubblade elpriser, men det har fortfarande
inte ett dugg med kärnkraftsavvecklingen att göra utan med de
mycket större långsiktiga energipolitiska problem vi har. Och det
hör till det som stör mej väldigt även i det utredningsmaterial vi
har och i de remissutlåtanden vi har, att man blandar ihop det här
på ett väldigt obegåvat sätt."

Om utredningens betydelse uttalar hon sig främst indirekt, genom
att påtala det stora behovet av kompletterande utrednings-
material. Hon anser det ha avgörande betydelse för trovärdigheten
av och möjligheterna att genomföra ett kommande beslut, att detta
konkret utsäger, hur man skall skapa förutsättningar för att ställa
av kärnkraftsreaktorerna, dvs på vilket sätt kärnkraften skall
ersättas genom hushållning och användande av miljövänlig teknik.
Det måste kunna visas, att energiförsörjningen kan klaras på
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rimliga villkor när det gäller ekonomi, miljö, sysselsättning och
fördelningsfrågor. Före ett avvecklingsbeslut måste man således
kunna visa konkret hur energifrågan skall lösas och att detta kan
ske utan oacceptabla konsekvenser för ekonomin, miljön,
sysselsättningen och värdefördelningen i samhället. Hon säger, att
man nu ser som sin uppgift att på ett ansvarsfullt sätt svara upp
mot de krav på avveckling - helst med tidigarelagd start - av
kärnkraften, som många människor uttrycker.

Birgitta Dahl utgår från socialdemokratiska partistyrelsens
uttalande, att avvecklingen skall börja tidigare än 2010. För att
kunna precisera tidpunkten anser hon sig behöva ytterligare
utredningsunderlag. Att partiledaröverläggningarna avbröts för
klarar hon med att det inte förelåg förutsättningar för en femparti-
överenskommelse. Hon säger, att man då var överens om att det inte
var meningsfullt med fortsatta fempartiöverläggningar, och några
överläggningar med andra partier pågår inte nu.

Birgitta Dahl anser, utan att precisera, att det finns de som sprider
skräckpropagande för följderna av en tidigarelagd avveckling av
kärnkraften. Bl a industrin skyller hotet om fördubblade elpriser på
kärnkraftsavvecklingen, vilket hon menar är fel. Hon framhåller, att
inte någon har lagt fram några konkreta förslag. Folkkampanjen och
VPK förnekar att det är några problem med att stänga av
kärnkraften, vilket hon också anser är fel.

Hon har kontakter med "företrädare för snart sagt alla intressen i
samhället". Inga anteckningar förs vid dessa överläggningar. Syftet
är att söka hitta en minsta gemensam nämnare. Birgitta Dahl anser
sig i denna process ha två uppgifter: dels att lyssna och försöka
uppfånga vad som är centralt för respektive grupp, dels att själv
förmedla kunskap och försöka väcka tankar, om låsningar före-
ligger. Internt arbetsmaterial, som tas fram inom departementet
under processens gång, lämnas inte ut.

Iwar Franzén (c) anser (1987-03-12), att utredningen ger en bra
redovisning av det material man haft, men att inte mycket nytt
kommit fram genom den. Han tycker att de som har vad han kallar en
traditionell syn på energibehov och energiproduktion dominerat
utredningen på bekostnad av alternativa synsätt. Han anser att
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materialet och diskussionen berikat honom, trots att utredningen
bara i mycket begränsad omfattning tillfört nytt material som
förbättrat beslutsunderlaget. Han har stärkts i sin uppfattning att
det finns inga andra långsiktiga lösningar än ett helt ekologiskt
energisystem. Alla krumsprång vi gör i andra riktningar kommer om
inte vi så våra barn mycket dyrt att få betala. Enligt hans
erfarenhet har andra påverkats i riktning mot hans ståndpunkt, men
inte tillräckligt för att påverka sina organisationer. Därför menar
han, att resultatet av utredningen kanske blev en tidsförskjutning,
som var negativ för avvecklingen av kärnkraften och försenar
förnyelse av energisystemet.

Iwar Franzén anser, att socialdemokraterna inbjudit till
partiledaröverläggningar i syfte att nå en bred uppgörelse men inte
hade något eget förslag. Centern angav en klar färdriktning men gav
inga detaljer. Socialdemokraterna och centern var överens om att
man för den politiska trovärdighetens skull borde försöka precisera
starttiden för avvecklingen. Det var därför fråga om att söka nå en
bred uppslutning om detta. Det skulle man gå hem och fundera på
efter det näst sista sammanträdet, för att se om det fanns någon
punkt där man låg så nära varann, att det kunde bli en säker grund
för den kommande propositionen. Han menar, att avvecklingen kan
börja 1987-88, och han anser, att man bör påbörja avvecklingen
mycket snart, dels för trovärdighetens skull och dels för att skapa
en marknad för utvecklande av nya metoder för energiproduktion.
Man bör då börja med att ta bort de verk, som har störst
säkerhetsproblem, dvs Barsebäck II och Ringhals I I .
Socialdemokraterna svarade, att detta inte kunde ske under 80-
talet. Folkpartiet och moderaterna klargjorde sina ståndpunkter,
men socialdemokraterna har inte givit något konkret att förhandla
om. Då ansåg centern det vara meningslöst att fortsätta.

Iwar Franzén anser, att det efter utredningen bedrivs en stark
propagande för kärnkraften, som bygger på halvsanningar, och att
både industrin och fackföreningsrörelsen ställer sig bakom denna.
När det gäller fackföreningsrörelsen menar han, att dess mål-
sättning är att få ut så hög lön som möjligt. Man vill då inte
riskera, att arbetsgivaren skal! kunna motivera lägre löner med att
fackföreningsrörelsen gått med på tidigarelagd kärnkrafts-
avveckling. Industrins motiv är, menar han, att vilja behålla en
maktposition, som bygger på att el produceras i storskaliga system.
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Man accepterar därför avveckling av kärnkraften endast om
bortfallet ersätts genom storskaliga produktionsanläggningar,
varigenom man kan behålla makten över elmarknaden. Han anser
vidare, att de som verkar inom företags-, högskole- och politiker-
världen ofta tar upp sådant, som drivs av de etablerade inom
branschen. Detta menar han motiveras av att man får ta ett större
eget ansvar för ett ev misslyckande, om man driver ett alternativt
projekt.

Per Unckf-i (m^ uttalar sig (12/3 -87) inte allmänt om utredningen.
Han säger sig ha tagit del av materialet i den utsträckning han
tycker behövs för att komma till de huvudsakliga slutsatserna men
inte av alla fakta som underbygger dessa. Han anser, att
utredningens huvuduppdrag var att utröna relationen mellan det som
hände i Tjernobyl och de svenska kärnkraftverken. Det viktigaste
utredningen visat, menar han, är att Tjernobylolyckan inte
uppenbarat något, som tidigare var okänt, dvs att ingenting
inträffat som ur säkerhetssynpunkt motiverar en förändrad stånd-
punkt. Han anser, att utredningen var viktig därför att den visar
detta. Det material som ligger till grund för denna slutsats skulle
han inte velat vara utan. Om utredningen visat något annat, skulle
han ha kunnat ompröva sin ståndpunkt.

Per Unckel anser att en förutsättning för kärnkraftverkens av-
veckling skall vara att de tjänat ut säkerhetsmässigt och ekono-
miskt. Enda skälet till att förändra detta ställningstagande skulle
vara att något inträffar, som visar att den grund han byggt det på är
felaktig. Han anser, att tidpunkten för kärnkraftens avveckling
skall vara i enlighet med folkomröstningsbeslutet. Innebörden i
folkomröstningsbeslutet är för Unckel "precis vad det säger,
nämligen att de här kärnkraftverken ska vi utnyttja". Sedan har
moderaterna en annan mening beträffande en del av innebörden än
riksdagsmajoriteten hade, nämligen årtalet 2010. Årtalet användes
första gången som ett mått på när den sista reaktorn gått de cirka
25 år, som har ansetts vara deras teknis\a och ekonomiska
livslängd, och Unckel menar att det inte finns någon logik i att låsa
sig vid detta som ett slutdatum. Reaktorerna skall stängas av, då de
inte längre fungerar säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Detta är för
honom innebörden av folkomröstningsresultatet.
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Han säger, att partiledaröverläggningarna inte egentligen kan
karakteriseras som överläggningar, efter det att Tjernobyl-
utredningen presenterades. Han tror att syftet med överlägg-
ningarna från socialdemokraternas sida var att neutralisera
energifrågan, men att de underskattat sina interna motsättningar.
Moderateraterna klargjorde sin ståndpunkt, som är att folkomröst-
ningsresultatet skall gälla tills något inträffar, som omkullkastar
förutsättningarna för omröstningen. Den viktigaste frågan gäller
om Tjernobylolyckan uppenbarat något vi inte visste tidigare, och
det har rapporten visat att den infe har. Detta ser Unckel son': det
viktigaste utredningen visat

Per Unckel vill verka för att kärnkraften utnyttjas så länge den är
ekonomiskt och tekniskt bra. Detta motiverar han dels med
ekonomiska skäl, dels med att ersättningen annars blir kol och
andra fossila bränslen, vilket vore dåligt ur miljösynpunkt. Han vill
inte bygga ut någon av de orörda älvarna. Sparap.de anser han inte
har något värde i sig, dvs om det kostar mer att spara än att
producera motsvarande mängd energi. De som formar partiets
politik är enligt hans uppfattning eniga i frågan. Detta innebär inget
förnekande av de risker som finns nieo karriKiaiten. Varje
energislag har sina risker. Det är ytterst en fråga om en värdering,
vilka risker man är beredd att acceptera och vilka man inte är
beredd att acceptera, och framför allt vilka risker som är
förknippade med alternativen till kärnkraften. Tjernobyl visade, att
"scenariot med tiotusentals döda i händelse av en kärnkraftsoiycka,
det inträffar inte ens vid en mycket svår oiycka i en reaktor med
mycket begränsade säkerhetssystem".

Unckel vill inte närmare kommentera centerns och folkpartiets
ställningstaganden. Moderaterna har känt frändskap med LO-
grupperna i de här frågorna och Unckel tror att industrin också har
gjort det. Den gemensamma grunden är "det uppenbara att får vi
inte fram billig energi, så kommer förutsättningarna att bedriva
effektiv industriproduktion att gå ner, och till följd av det också
löneökningsutrymmet för viktiga löntagargrupper". "Vi som var med
inför folkomröstningen vet ju, att inom socialdemokratin var det
många - för att inte säja alla - som då var inblandade, som sa sig
att det här med 2010, det var inte så allvarligt menat. Dvs 2010
tillkom för att ge en slags propagandistisk trovärdighet åt
avvecklingsstrategin."
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Per Unckel säger vidare, utan att specificera, att det finns de som
för fram resonemang om att Tjemobylolyckan skulle ha visat, att
kärnkraften är farligare än människor trott, och han anser att detta
är ohederligt.

Hädar Cars (fp) betonar (1987-03-12) sambandet mellan tillgången
på energi och utvecklingen av ekonomiskt välstånd. Han
understryker liksom Unckel att utredningen visat, att Tjemobyl-
olyckan inte ger anledning att ompröva synen på säkerheten vid de
svenska kärnkraftverken.

Cars anser, att det är viktigt att man genom politiska beslut anger
ramarna för energiförsörjningen, dvs statsmakternas regler vad
avser energiskatter, miljöavgifter, miljörestriktioner (ex rörande
de outbyggda älvarna), beredskapskrav, statliga insatser för
energihushållning, tidsramar för kärnkraftanvändning mm. Inom
dessa ramar skall sedan kraftföretagen som energitjänstföretag på
bästa sätt lösa sin uppgift, som är att förse Sverige med den energi
som erfordras. Självfallet påverkas energipriserna av de ramar som
statsmaktema lagt fast.

Vidare anser Cars att beslut om avstängning av reaktorer skall tas
först när anläggningar för nödvändig ersättningsproduktion finns
tillgängliga.

Han säger att avvecklingen bör ske i enlighet mad folkomröst-
ningsbeslutet, och att han anser, att man skall hålla fast vid
gällande riksdagsbeslut.

Oswald Söderqvist (vpk) anser (1987-05-06) att utredningen gjort
ett ambitiöst arbete och tagit fram viktiga fakta. Han kritiserar
den för att inte ha tagit fram alternativa scenarier och för att ha
en alltför pessimistisk bedömning av framtida elbehov och av
möjligheterna till nya produktions- och konsumtionssätt och till
sparande. Han framhäver som väsentligt dels faktaredovisningen på
miljöområdet, dels att utredningen slagit fast att en härdsmälta
kan inträffa i en svensk reaktor. Han anser dock att tillräckliga
kunskaper finns som förutsättningar för att planera en avveckling.
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Söderkvist anser att Olle Erikssons m fl bilaga utgör ett bra
underlag för att planera en avveckling.

Söderqvist framhåller, att för VPK har inställningen till kärn-
kraften, när man efter stor vånda bestämt sig, blivit en naturlig del
av partiets hela politik. Socialdemokraterna menar han har sin
vånda kvar. VPK anser inte att man kan stänga av kärnkraftverken
omedelbart, men att en planerad tidig avveckling är möjlig med
sparande och utvecklande av ny teknik och nya former av energi-
produktion, och att den tillväxt man vill ha inte hotas av detta.

Analys av intervjuerna med partiföreträdarna:

Birgitta Dahl framhåller utredningens brister: att den inte ger
tillräckligt underlag för beslut, att den saknar konkreta förslag och
att den blandar ihop långsiktiga energiförsörjningsproblem med vad
som har med kärnkraftsavvecklingen att göra.

Iwar Franzén och Oswald Söderqvist tycker att en traditionell,
pessimistisk syn på energibehov och produktionsmöjligheter
dominerat utredningen på bekostnad av alternativa synsätt och
möjligheter. Båda tycker att utredningen gjort ett ambitiöst arbete.
Franzén tycker inte att utredningen tillfört något nytt, men att han
stärkts i sin uppfattning. Dock menar han att den medfört en
tidsförskjutning, som är negativ för avvecklingen. Söderqvist anser
faktaredovisningen på miljöområdet viktig liksom att utredningen
slagit fast att en härdsmälta kan inträffa i en svensk reaktor.

Hädar Cars och Per Unckel framhåller båda som det viktigaste med
utredningen att den visat, att ingenting inträffat som ger anledning
att ompröva säkerheten vid de svenska kärnkraftverken och därmed
inte heller något om motiverar en förändrad syn på avvecklings-
frågan. Per Unckel tycker att utredningen var viktig därför att den
visar, att Tjernobylolyckan inte uppenbarat något som inte var känt
förut. Han säger sig ha tagit del av materialet i den utsträckning
han tycker behövs för att komma till de huvudsakliga slutsatserna
men inte av alla fakta som underbygger dessa.

Birgitta Dahl och Hädar Cars uttrycker olika uppfattning om hur ett
avvecklingsbeslut bör vara utformat. Dahl anser, att för att
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beslutet skall bli trovärdigt och genomföras måste det konkret
utsäga, hur man skall skapa förutsättningar för att ställa av
reaktorerna, dvs på vilket sätt kärnkraften skall ersättas. Det
måste kunna visas, att energiförsörjningen kan klaras på rimliga
villkor när det gäller ekonomi, miljö, sysselsättning och
fördelningsfrågor. Cars däremot anser att beslutet endast skall
ange vilka ramar - tidsramar, avgifts- och skatteförhållanden,
miljörestriktioner mm - som skall gälla. Planeringen skall sedan
lämnas åt företagen. Vidare anser han, att beslut om avstängning
skall tas först när anläggningar för ersättningsproduktion finns.
Oswald Söderqvist anser att tillräckliga kunskaper finns som
förutsättningar för en planderad avveckling medan Per Unckel anser
att förutsättningen för att ett kärnkraftverk skall tas ur drift är
att det tjänat ut säkerhetsmässigt och ekonomiskt.

Om tidpunkten för avvecklingen säger Birgitta Dahl, att den skall
börja före 2010, och att hon behöver ytterligare utredningsunderlag
för att precisera tidpunkten. Iwar Franzén och Oswald Söderqvist
anser att avvecklingen kan påbörjas ganska omgående medan både
Hädar Cars och Per Unckel säger att den bör ske i enlighet med
folkomröstningsbeslutet. Unckel tolkar detta till den tidpunkt, då
kärnkraftverken tjänat ut, och menar att år 2010 kom till godtyck-
ligt som ett antagande om när detta kunde inträffa.

Birgitta Dahl ser orsaken till partiledaröverläggningarnas upp-
hörande i att det visade sig inte finnas förutsättnigar för en
fempartiöverenskommelse. Bland de andra finns uppfattningen att
orsaken är interna motsättningar inom socialdemokratin.

Både Birgitta Dahl och Iwar Franzén anser att industrin sprider
sKräckpropagande om följderna av en kärnkraftsavveckling. Franzén
menar att industrins motiv är att behålla en maktposition, och att
fackföreningsrörelsen håller med för att inte få ett försämrat
förhandlingsläge vid framtida löneuppgörelser. Dahl säger att
Folkkampanjen och VPK å andra sidan förnekar att det är några
problem alls med att stänga av kärnkraften, vilket också är fel. Per
Unckel säger, att det finns de som påstår att Tjernobylolyckan
visat, att kärnkraften är farligare än man har trott, och han anser
att detta är ohederligt.Franzén menar att forskare och politiker
ofta tar upp sådant som är etablerat, då man i annat fall kan få ta
ett större ansvar för ett misslyckande.
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Som sin egen uppgift ser Birgitta Dahl nu att man skall ta fram de
konkreta förslag, som behövs för att möjliggöra avvecklingen, att
ha kontakter med företrädare för olika intressen i samhället och
försöka hitta en minsta gemensam nämnare, samt att förhindra att
elanvändningen ökar. Iwar Franzén och Oswald Söderqvist vill verka
för att kärnkraften avvecklas så fort som möjligt, Hädar Cars vill
hålla fast vid gällande riksdagsbeslut och Per Unckel vill verka för
att kärnkraften utnyttjas så länge den är ekonomiskt och tekniskt
bra. Unckel menar att frågan handlar om vilka risker man är beredd
att acceptera.

Tolkning:

Det står alltså klart, att Birgitta Dahl inte har fått det underlag för
ett avvecklingsbeslut, som hon eftersträvade med utredningen, och
att de andra partiernas företrädare genom utredi,'..\gen anser sig ha
blivit stärkta i den uppfattning de var för sig hade innan
Tjernobylolyckan inträffade.

9. Ur uttalande från socialdemokratiska partiets verkställande
utskott samt regeringens proposition 1986/87:159.

Efter en tids överläggningar uttalar statsminister Ingvar Carlsson
efter verkställande utskottets sammanträde 27 mars 1987
följande:

"Vid verkställande utskottets sammanträde idag beslutades att
följande utgångspunkter ska ligga till grund för den fortsatta hante-
ringen av energifrågan.

För det första talar ekonomiska och industriella skäl för att vi så
snabbt som möjligt sätter igång processen med att utveckla de nya
energikällorna och förbättrar hushållningen med energi. Därför ska
vi nu starta arbetet med hushållning med energi och med tillförsel
av ny energi.
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För det andra måste tiiiförsel av energi och resultaten av
hushållningen vara det som avgör när man kan ta reaktorer ur drift.
Det är viktigt för trovärdigheten i hela vår uppläggning.

För det tredje är det vår bedömning och avsikten med utvecklings-
programmet att vi i spännen mellan 1993 och 1995, med den nya
energitillförseln, skall kunna ta en reaktor ur drift. I spännet 1994-
1996 bör vi med denna tillförsel av ny energi och hushållningens
resultat ha kommit så långt att vi ska kunna ta en andra realtor ur
drift. Emellertid är det tillförseln av ny energi och hushållnings-
resultatet som avgör när avveckling av reaktorer kan påbörjas.

För det fjärde. Det arbete som nu pågår ska bedrivas så att
regeringen våren 1988 kan redovisa preciserade förslag."

Den 14 maj 1987 beslutade regeringen att följande dag förelägga
riksdagen proposition 1986/87:159 "om vissa utgångspunkter för
energisystemets omställning". Den inledande sammanfattningen
under rubriken "Propositionens huvudsakliga innehåll" överens-
stämmer helt med uttalandet från socialdemokratiska partiets
verkställande utskott. Propositionen utgår från de riktlinjer för
energipolitiken, som riksdagen antog våren 1985, enligt vilka
energiförsörjningen i största möjliga utsträckning skal! baseras på.
varaktiga, helst förnybara, inhemska energikällor, effektiv
energianvändning och hushållning skall främjas och stränga krav
skall ställas på säkerhet och omsorg om miljön. Vidare fastslås,
att kärnkraftsavvecklingen inte får ske på bekostnad av miljön
eller så att "uppställda välfärdsmål -- äventyras" eller Sveriges
konkurrenskraft försämras. Om expertgruppens rapport sägs, att
"ingenting nu har framkommit som ger anledning att ompröva den
tekniska riskbilden vad gäller haverier i svenska reaktorer", varpå
man konstaterar att "flertalet remissinstanser instämmer på denna
punkt i expertgruppens bedömning", och "de ser därmed inte heller
någon anledning att ompröva beslutet om avveckling senast år
2010". De negativa effekter på ekonomi och sysselsättning av en
tidigarelagd avveckling som expertgruppen samt i remissvaren
statens energiverk och statens industriverk dragit fram anges.
Resonemanget förs fram till att slutmålet för avvecklingen, år
2010, bör bibehållas, men att man vinner på att påbörja
utvecklingsarbetet nu och därmed utsträcka omställningsperioden.
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Ytterligare en fördel med att genomföra omställnigsprocessen
fortlöpande anges vara, att "nya erfarenheter från driften av
kärnkraftverken i Sverige och utomlands kan leda till bedömningen
att kärnkraften behöver avvecklas i en snabbare takt". När det
gäller vilka reaktorer som först skall tas ur drift anges främst
säkerhetsskäl men även regional planering. Omfattande över-
väganden rörande prissättningen på el görs. Detta avsnitt inleds
som följer: "Det är viktigt att den omställning av energisystemet
som nu förestår sker på samhällsekonomiskt rationella grunder."
Längre fram sägs: "En rationell elförsörjning förutsätter att det
görs en riktig avvägning mellan energihushållningsåtgärder och
åtgärder för energitillförsel. Hushållningsåtgärder bör vidtas så
länge kostnaden för att spara en kilowattimme är lägre än
kostnaden för att tillföra en kilowattimme." Det fastslås att
"industrin måste även i framtiden tillförsäkras den tillgång till
billig och säker energi som är nödvändig fö' den industriella
utvecklingen". Birgitta Dahl aviserar tillsättandet av en delegation
för elanvändningsfrågor och skriver: "Statliga åtgärder kommer att
behövas för att övervinna trögheter på marknaden. Målet för
åtgärderna bör vara att begränsa elanvändningen så mycket som
behövs för att vi skall kunna genomföra kärnkraftsavvecklingen
utan att andra samhällsmål hotas."

Till propositionen har som bilagor fogats sammanfattningen av
expertgruppens rapport samt en sammanställning av remissvaren.

Analys av uttalande från socialdemokratiska partiets verkställande
utskott och av proposition 1986/87:159:

Uttalandet från VU innehåller fyra punkter. Innehållet är:

1. Av ekonomiska och industriella skäl skall man snabbt börja
arbeta med hushållning och med att utveckla nya energikällor.

2. Resultatet av detta arbete avgör när man kan ta reaktorer ur
drift.

3. Målsättningen är att ta en reaktor ur drift 1993-95 och en 94-
96. Då detta sagts upprepas punkt 2.
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4. Preciserade förslag läggs fram våren 1388.

Propositionen tar sin utgångspunkt i dessa fyra punkter. Den bygger
också på de av riksdagen 1985 fastslagna riktlinjerna för
energipolitiken. Vidare markeras särskilt att kärnkrafts-
avvecklingen inte får ske på bekostnad av miljön, av välfärden eller
av landets konkurrenskraft. Ur utredningen lyfts fram att "ingenting
nu har framkommit som ger anledning att ompröva den tekniska
riskbilden vad gäller haverier i svenska reaktorer", och man säger,
att de flesta remissinstanser instämmer i detta och därmed inte
finner anledning till tidigarelagd avveckling. Negativa effekter av
tidigarelagd avveckling tas fram ur utredning och remissvar. S k
samhällsekonomiskt rationella skäl lyfts fram. Hushållnings-
åtgärder bedöms meningsfulla bara så länge en sparad kilowatt-
timme kostar mindre än en producerad. Industrin får försäkringar
om tillgång till billig och säker energi. Som motiv för att påbörja
avvecklingen tidigare anger man främst fördelar för industrin med
en lång omställningsprocess, men man tillägger att "nya erfaren-
heter från driften av kärnkraftverken i Sverige och utomlands kan
leda till bedömningen att kärnkraften behöver avvecklas i en
snabbare takt".

Tolkning

Både uttalandet från VU och propositionen domineras klart av att
det är ekonomiska och industriella skäl som både motiverar
hushållning och utvecklande av nya energikällor och avgör när
kärnkraftsreaktorer kan tas ur drift. Man ifrågasätter inte de
traditionella ekonomiska resonemangen, och man för inte in några
av de överväganden om betydelsen av andra faktorer, som finns i
utredningen, bilagorna och remissvaren. Undantaget är den
försiktiga antydan om att "nya erfarenheter från driften av
kärnkraftverken i Sverige och utomlands kan leda till bedömningen
att kärnkraften behöver avvecklas i en snabbare takt", vilket torde
syfta på möjligheten av en ny olycka.
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1Q. i radioprogrammet Kanalen samma dag propositionen lades fram
återgavs delar av ett samtal några dagar tidigare mellan fyra
medlemmar i "Stoppa nu"-rörelsen och Byggnadsarbetareförbundets
ordförande Bertil Whinberg. som också sitter i socialdemokratiska
partistyrelsen, med bisittare. "Stoppa nu"-rörelsen inleder med en
fråga. Bertil Whinberg svarar:"Har ni någon uppfattning hur en
facklig organisation arbetar och hur vår demokrati fungerar? Då bör
ni veta det, att om ni sitter här och framför synpunkter, skulle det
ju aldrig falla mig in som ordförande i förbundet att gå in och ge
sken av att jag enväldigt skulle, med anledning av era synpunkter,
förändra de ställningstaganden vi har gjort. Ni har redovisat vad ni
har och jag kommenterar såsom avrundning och sedan avgör vi om
den här diskussionen föranleder oss att ta upp vår fråca i våra
beslutande församlingar. Det är så vi jobbar." Längre fram i
samtalet säger Whinberg: "En sak ska ni ha klart för er än en gång,
vi tänker inte ge oss in på äventyrligheter, därför att det är
äventyrligheter i mycket av det som ni har sagt." Han fastslår att
avvecklingen skall ske i den takt alternativ kommer fram, och att
det enda som kan ändra det ställningstagandet är säkerhetsfrågan,
men säkerheten är enligt Byggnads god vid de Svenska kärnkraft-
verken. "Avvecklingen ska ske med bibehållen samhällsekonomisk
utveckling, där vi måste, enligt vårt förmenande, ha en ekonomisk
tillväxt i vår samhällsekonomi. Vi har också krav på att den
tillväxten ska fördelas fördelningspolitiskt försvarbart, alltså vi
ska ha en reallönetillväxt. Våra medlemmar kräver av vår fackliga
organisation att de ska kunna leva på sin lön och försörja sin familj
och det har vi full förståelse för." En i "Stoppa nu"-gruppen svarar:
"Det du säger om äventyr här tycker jag är fantastiskt. Det stora
äventyret i dagens samhälle är ju att driva våra kärnkraftverk i
hasard med alla människor som finns i Sverige och i Norge och i
Finland och i Danmark och i Tyskland. Händer det någonting i en
svensk reaktor, det är ett äventyr och det slår ut allt vad gäller
ekonomi och allt som ni har pratat om här." Efter samtalet säger
"Stoppa nu"-rörelsens representant till Kanalens reporter: "Anled-
ningen till att vi pratade med honom är inte för att vi tror att vi
ska kunna omvända honom, för han sitter nog fast i sitt 1950-
talstänkande. Det vi vill är att pröva våra argument och sedan
försöka, för har man satt sig ner på en stol och passivt tittar på
utvecklingen, då dör man olycklig. Men jag kämpar för att få min
övertygelse ut bland människor och det här är ett sätt."
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.Analys av uttalanden av Byggnadsarbetareförbundets ordförande
och av företrädare för Stoppa Nu-rörelsen:

Byggnadsarbetareförbundets ordförande klargör att han inte avser
att gå in i någon diskussion, utan dels lyssnar och tar med sig
synpunkterna till sitt förbund, om han finner dem relevanta, dels
avrundande framför sitt förbunds uppfattning. De åsikter han
framför är desamma som kommer till uttryck i propositionen.
Stoppa Nu-rörelsens krav på omedelbar avveckling avvisar han som
äventyrligheter, och han betonar att hans förbund har krav på dels
fortsatt ökad tillväxt, dels rättvis fördelning av tillväxtens
resultat.

Stoppa Nu-rörelsens representant klargör att man inte
argumenterar för att man tror sig om att kunna få Byggnads-
förbundets ordförande att ändra uppfattning, utan för att utveckla
sina egna argument och sedan fortsätta arbetet för snabb
avveckling av kärnkraften. Han avvisar fortsatt drift av
kärnkraftverken som de verkliga äventyrligheterna.

Tolkning:

Två förhållanden kommer särskilt tydligt till uttryck i detta
replikskifte. För det första visar det hur man från båda hållen går
in i ett samtal utan att förvänta sig varken att få höra något, som
ger en anledning till omprövning eller att kunna påverka motparten.
För det andra framträder de motsatta perspektiven tydligt i vad
man betraktar som klart oacceptabla äventyrligheter: å ena sidan
att ta ekonomiska risker för välfärden genom att avveckla
kärnkraften, å andra sidan att ta de risker för människors liv och
hälsa som fortsatt drift av kärnkraftverken medför.

11. Ur riksdagsmotioner.

Då propositionen förelagts riksdagen, framlades ett antal motioner,
där partiernas syn på utredningen och på kärnkraftsfrågan också
kommer till uttryck. Ur dessa återges:
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Motion nr 1986/87:30, N178 centerpartiet: (dat 29 maj 1987)

Av en utlovad opartisk och analyserande rapport blev en traditionell
utredning, vars innehåll helt anpassats efter de krav makthavarna
på den nuvarande energimarknaden ställer.

Den nu framlagda propositionen är ett eko av vad industrin och
kärnkraftvänner inom socialdemokratin står för. I propositionen
finns ingenting kvar av Birgitta Dahls uttalanden om tekniken och
alternativens möjligheter. Regeringen skall, efter att ha raserat
mångt och mycket av det stöd för effektivare energianvändning och
användning av inhemsk förnybar energi som tidigare byggts upp, "nu
starta arbetet med hushållning och tillförsel av ny energi".
Socialdemokratin har helt anslutit sig till industrins och kraft-
bolagens syn.

Den "elbrist" som nu varnas för vid en avveckling av kärnkraften är
mer ett exempel på en felaktig användning av tillgängliga resurser
än någon verklig brist på el.

Utgångspunkten för våra förslag är att avvecklingen av kärnkraften
bör genomföras på ett sådant sätt att en övergång till ett
elförsörjningssystem baserat på effektivare energianvändning och i
huvudsak inhemsk förnybar och miljövänlig energi kan ske direkt
och utan en ökad användning av kol och olja med de påfrestningar på
miljö och samhällsekonomi detta innebär.

Motion N176, VPK»: (dat 1 juni 1987)

Det bestående värdet av energirådets arbete är rapporten från
Statens Kärnkraftsinspektion (SKI), om hur det kan gå till när en
härdsmälta inträffar, och konstaterandet att en sådan olycka inte
kan uteslutas i de svenska reaktorerna. Vidare beskrivningen av
verkningarna i den omedelbara närheten av reaktorn och de globala
följderna, som vi ju i Sverige fått ett åskådligt exempel på.

Regeringen har inte ens nått fram till de slutsatser och fakta, som
redan inför folkomröstningen redovisades av kärnkrafts-
motståndarna. Fakta om de stora möjligheterna med ny teknik, både
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på produktions- och konsumtionssidan. Fakta om att hela kärn-
kraftens produktion av elektricitet långtifrån behöver ersättas med
nya anläggningar. Fakta om att det är det stora el-beroendet med
åtföljande överlastning av distributionssystemet som är det stora
hotet vid toppbelastningar och fakta om /att/ det är dumpningen av
el till internationellt sett fantasilåga priser, som effektivt
förhindrar sparande och uppbyggnad av ett alternativt energisystem
i Sverige.

Den /propositionen/ visar brist på vilja och handlingskraft,
eftergifter åt kraftbolagen och ett förhalande av de nödvändiga
beslut som kan ge det nya energisystem Sverige behöver.

Motion N181, folkpartiet: (dat 1 juni 1987)

Som också påpekas i propositionen kom expertgruppen fram till;
"att ingenting framkommit som ger anledning att ompröva den
tekniska riskbilden vad gäller haverier i svenska reaktorer.
Flertalet remissinstanser instämmer på denna punkt i
expertgruppens bedömning. De ser därmed inte heller någon
anledning att ompröva beslutet om avveckling senast år 2010."
Remissomgången visar också att det numera föreligger en bred
enighet om att kärnkraften bör vara avvecklad till år 2010.

Tillägg:
Den nu starka uppslutningen kring kravet att kärnkraften skall
avvecklas till senast år 2010 finner vi i Folkpartiet mycket
glädjande. Inom Folkpartiet har det länge funnits en medvetenhet
om kärnkraftens problem.

Mot bakgrund av vad vi framhållit inledningsvis kan vi instämma i
propositionens konstaterande "att inget avgörande kommit fram
som ger anledning att tidigarelägga den tidpunkt när kärnkraft-
avvecklingen skall vara helt genomförd." Vi kan också instämma i
att effekterna för samhället i hög grad blir beroende av den takt
med vilken avvecklingen sker.

Det måste dock betonas att ju tidigare man väljer att påbörja
avvecklingen ju högre blir de samhällsekonomiska kostnaderna. —
Det är mot den bakgrunden häpnadsväckande att föredraganden i
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propositionen hävdar, att ekonomiska skäl talar för att
avvecklingsplanen utsträcks.

Folkpartiets grundläggande inställning är att verka för god
hushållning genom en väl fungerande marknadsekonomi. Vi har
därför ingenting att invända mot den i propositionen angivna
utgångspunkten för prisbildningen på elmarknaden; ...

Vid en snabb avveckling av kärnkraften skulle därför anläggningar
för ny kraftproduktion i allt väsentligt behöva baseras på befintlig
teknik. Denna uppfyller inte de höga miljökrav som vi i Folkpartiet
vill ställa på anläggningar som skall vara i bruk in på 2020-talet.

Nuvarande kärnkraftskapacitet är knappt 66 Twh per år. Det är
ställt utom allt tvivel att en betydande del av avvecklingen måste
klaras med nya kraftverk för basproduktion. Vägledande för arbetet
med nya kraftverk skall vara miljö och ekonomi.

Motion N177, moderata samlingspartiet: (dat 1 juni 1987)

Vi har inom moderata samlingspartiet noga följt de resultat som
framkommit vid dessa utvärderingar och kan konstatera att dessa
inte ger anledning till en förändrad säkerhetsbedömning av de
svenska kärnkraftsreaktorerna.

... regeringen försöker föra en energipolitik som i första hand är
avsedd för att hålla ihop den socialdemokratiska rörelsen. Sveriges
intressen får stå tillbaka för partiets behov.

I propositionen säger sig regeringen instämma i expertgruppens
slutsats: "Av expertgruppens rapport framgår att ingenting nu har
framkommit som ger anledning att ompröva den tekniska riskbilden
vad gäller haverier i svenska reaktorer." Trots detta anför
regeringen i samma proposition att två kärnkraftsreaktorer
förutsätts läggas ner fram till 1996.
—Sverige har behov av mer elkraft - inte att avveckla kraftverk.

Kärnkraftverken ger inte upphov till några luft- eller
vattenföroreningar. Det sker inga utsläpp av svaveldioxid,
kväveoxid eller ens koldioxid. Kärnkraften är en ren energikälla.
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Beträffande problemen med slutförvaringen av utbränt bränsle har
energiministern konstaterat att dessa nu är lösta. De alternativ
som nu nämns i stället för kärnkraft är alla kraftkällor som innebär
betydande miljöpåverkan.

MODERAT ENERGIPOLITIK
Att beskriva ett kärnkraftverk och än mer effekterna av lågaktiv
strålning är besvärligt. Forskare, politiker och massmedia har inte
tillräckligt väl förmått förklara orsakssammanhang och konse-
kvenser för allmänheten. Vi har därfär förståelse för att många
medborgare blivit oroade av vad som hände i Tjernobyl. Olyckan
ställer därför ännu större krav på framförallt politiker och
massmedia när det gäller att till allmänheten förmedla en
vederhäftig bild av kärnkraftens och andra energikällors för- och
nackdelar i stället för att underblåsa den oro som var en naturlig
följd av Tjernobyl-katastrofen. Om så sker kommer, enligt vår
mening, allmänhetens kunskap efterhand att öka och därmed också
förståelsen för behovet av att bibehålla kärnkraften.

Politikerna måste i sista hand göra en avvägning mellan för- och
nackdelar med olika energikällor. För vår del har vi funnit att
konsekvenserna av en förtida kärnkraftsavveckling, från såväl
miljö- som kostnadssynpunkt, är så allvarliga att sådan avveckling
vore orimlig.

Vi har många gånger tidigare framhållit att det inte finns någon
anledning att fastställa när de nuvarande kärnkraftverken skall tas
ur drift. Detta bör ske med hänsyn till dessa kärnkraftverks
säkerhet.

Vi har också påpekat att folkomröstningen gällde kärnkrafts-
reaktorer. Framtidens teknik berördes inte. En intressant teknisk
lösning är mindre kämvärmeverk enligt den s k SECURE-modellen.
— Vi anser att denna nya teknik förutsättningslöst måste
utvärderas.

När våra nuvarande kärnkraftverk avvecklas är det nödvändigt att
dessa ersätts med kraftkällor som är både miljövänliga och säkra.
Vi kan inte idag peka ut någon sådan energikälla. Detta är
anledningen till att man bör vänta så länge som möjligt med ett
avvecklingsbeslut. De svenska kärnkraftverken bör tas ur drift när
de inte uppfyller säkerhetskraven. Tills dess är det mest fördel-
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aktiga för både miljön och ekonomin att de nyttjas. Om bara en del
av kostnaderna för att ta kärnkraftsreaktorerna ur drift kunde
satsas på att undanröja de verkliga miljöproblemen - luft- och
vattenföroreningar - skulle mycket kunna göras för att förbättra
miljön i Sverige. Att avveckla kärnkraften minskar möjligheterna
att förbättra vår miljö. Inställningen att avveckla senast 2010
innebär dessutom att regeringen redan bundit sig vid ett handlande
som kommer att medföra stora merkostnader för det svenska
folkhushållet.

Analys av parti motionerna:

Centerpartiet uttrycker uppfattningen, att utredningen inte ger en
opartisk analys av de förhållanden den skall utreda, utan att dess
innehåll anpassats efter "makthavarna på den nuvarande energi-
marknaden". Propositionen anser man har anpa^oats till industrin
och till kämkraftsanhängarna inom socialdemokratin. Man efter-
lyser Birgitta Dahls tidigare uttalanden om tekniken och om
alternativen till kärnkraften, och man ironiserar över att rege
ringen nu vill börja arbeta med hushållning och nya energiformer
efter att ha raserat det som gjorts tidigare. Centerpartiet vill ha
en direkt övergång till inhemska, miljövänliga energikällor utan att
gå över ökad användning av olja och kol.

VPK ser som positivt med utredningen att man dels slagit fast att
en härdsmälta kan inträffa i svenska kärnkraftverk och vad som då
händer, dels beskrivit verkningarna av en olycka både lokalt och
globalt. I propositionen saknar man fakta om möjligheterna med ny
teknik, om att inte all kärnkraft behöver ersättas, om att hotet vid
toppbelastningar utgörs av elberoendet och om att det som
förhindrar sparande och utvecklande av ny teknik är de orimligt
låga elpriserna. Man ser propositionen som en eftergift för
kraftbolagen och efterlyser vilja och handlingskraft.

Folkpartiet tar sin utgångspunkt i det som sägs i propositionen om
att ingenting framkommit som ger anledning att ompröva den
tekniska riskbilden för svenska reaktorer. Man välkomnar
inriktningen på avveckling till år 2010 och säger sig alltid ha varit
medvetna om problemen med kärnkraften. Man ansluter sig också
till propositionens marknadsekonomiska resonemang men ställer
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sig mot den bakgrunden kritisk till att propositionen förespråkar en
utdragen avvecklingstid. Man anser det bevisat att en stor del av
kärnkraftselen måste ersättas med ny basproduktion och menar, att
skall kärnkraften avvecklas snabbt kan denna ersättning inte bli av
det miljövänliga slag folkpartiet vill ha.

Även moderata samlingspartiet utgår från bedömningen att
ingenting framkommit som förändrar synen på säkerheten vid de
svenska kärnkraftverken. Att propositionen trots detta föreslår
avveckling av två kärnkraftverk före 1996 ser man som ett uttryck
för att regeringen främst är angelägen om att hålla ihop den
socialdemokratiska rörelsen. Moderata samlingspartiet anser att
elbehovet är mycket stort och framhäver vikten av att detta
tillgodoses. Man ser kärnkraften som en miljövänlig energikälla och
anser att den bör utnyttjas så länge den är säker och ekonomisk.
Avfallsproblemen anser man lösta. En förtida avveckling anser man
varken ekonomiskt eller miljömässigt försvarbar. Man framhåller
information till allmänheten som viktig. Man vill alltså inte
fastställa varken starttid eller sluttid för avvecklingen. Vidare
menar man att folkomröstningen bara gällde sådana reaktorer som
nu är i drift och inte ny kärnteknik.

Tolkning:
Både centerpartiet och VPK är kritiska till såväl utredningen som
propositionen, som man ser som anpassade till industrin i
allmänhet och kraftbolagen i synnerhet. Man efterlyser de
kunskaper och erfarenheter om hushållning och ny teknik, som redan
finns och man saknar den inriktning Birgitta Dahl tidigare uttryckt.

VPK lyfter fram att utredningen klargjort, att en härdsmälta kan
inträffa i Sverige och vad det skulle innebära.

Folkpartiet och moderata samlingspartiet är båda belåtna med att
utredningen, som man anser, visat att det inte finns anledning att
ompröva synen på säkerheten vid svenska kärnkraftverk och därmed
inte heller att tidigarelägga avvecklingen, och med att
propositionen tagit fasta på detta. Båda är dock kritiska till att
propositionen föreslår avvecklingsstart redan i mitten av 90-talet,
och vill skjuta avvecklingsstarten så långt fram som möjligt av
såväl ekonomiska som miljömässiga skäl. Folkpartiet vill bibehålla
2010 som slutar, medan moderata samlingspartiet vill låta
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säkerhet och ekonomi avgöra hur länge man skall utnyttja
kärnkraften och förespråkar att man skall utnyttja den så länge
som möjligt. De vill också hålla öppet för att pröva ny kärnteknik,
och de anser det viktigt med information till allmänheten.

Moderata samlingspartiet ser propositionens förslag om tidpunkt
för avvecklingsstart som uttryck för att regeringens strävan att
hålla samman den socialdemokratiska rörelsen.

12. Utsagor ur andra intervjuer:

Rune Molin. LOs representant i energirådet (intervju 19/5 1987),
var ordförande i den grupp som sysslade med energiförsörjnings-
frågorna inom LO på 70-taiet. Då betraktade man inom LO
kärnkraften som en oproblematiskt bra energikälla. Även utanför LO
var ifrågasättandet litet innan Fälldin tog upp frågan.

Harrisburgsolyckan innebar för Molin att det experterna försäkrat
inte kunde hända inträffat. Ifrågasättanden fanns även inom LO.
Molin anser att folkomröstningen var bra politiskt, för att der.
förde en besvärlig partiskiljande fråga åt sidan. Han talar om det
som en känslomässig fråga.

Tjernobyl-olyckan betydde för Molin en oerhöru konkretisering av
de risker man hade talat om. Det innebar en höjning av medvetandet
överhuvudtaget om vilka risker som fanns. Han har hela tiden haft
beredskapen att ompröva frågan om avvecklingstakten, om det
skulle visa sig vara farligare än man trott. Efter Tjernobyl hade han
den inställnigen, att något nytt kommit in i bilden som inte funnits
tidigare både beträffande riskerna med produktionen och spridnings-
förhållandena. Så från början hade han en stark motivation för att
ompröva frågan. Men när man sedan anaiyserade det visade det sig
att det var en rad faktorer som var litet exceptionella, och där vårt
system har en helt annan uppbyggnad när det gäller teknik och
säkerhet. Att vi skulle avveckla förstärktes av det som hänt, men
ju mer man fick veta om det, desto mindre skäl framstod för att
ändra planen för avvecklingen. Detta ledde till omprövning, men
enligt Molin visade sedan de analyser som gjordes, att förhållan-
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dena var så annorlunda i Sverige, att man inte behövde göra något
drastiskt här, utan kunde avveckla i den takt man planerat. Vid
folkomröstningen fanns det olika meningar inom LO. Tjernobyl ledde
till att man på nytt slog fast att kärnkraften skall avvecklas, och i
oförändrad takt.

Molin uppfattar energirådets uppgift som diffus och i fråga om
utredningen meningslös, eftersom man inte lägger förslag. Han
tycker att de ekonomiska förhållandena blev för dåligt belysta i
utredningen. Han tror att Olle Eriksson m fl underskattar de
ekonomiska problemen, och beträffande de alternativa energi-
slagens möjligheter anser han, att de som producerar energi måste
bedöma dessa.

För Molin är ställningstagandet i kärnkraftsfrågan i stor utsträck-
ning en trovärdighetsfråga. "För en lekman är det inte en sakpröv-
ning utan mer en trovärdighetsfråga, tycker jag." "När man försöker
skaffa sig en egen uppfattning i det där, så tycker jag man försöker
ta litet av båda delarnas uppfattning. Jag har aldrig ifrågasatt att
det finns risker och jag har inte velat underskatta det. Vi har ju
fått bevis flera gånger på att det kan hända. Å andra sidan måste
man ju då göra en bedömning av hur stora riskerna är - vad det är
som kan inträffa. Så det blir nån sorts riskbedömning på grundval
av båda sidornas synpunkter." Trovärdigheten hos dem han lyssnar
på får då stor betydelse. Han ser två ytterligheter: å ena sidan
industrin, som han menar bara ser till pengar och marknadskrafter,
å andra sidan kärnkraftsmotståndarna, som han menar betonar det
känslomässiga i sin argumentering. När det gäller möjligheterna att
åstadkomma förändring konstaterar Molin, att det skulle gå att
tvinga fram snabbare sparande och omställningar genom att
drastiskt höja elpriset, men att det skulle få konsekvenser för
konkurrenskraft och sysselsättning. Det gäller då att avväga dessa
olika intressen mot varandra, "om det inte är så att risken är så
oerhört stor att man måste göra saker och ting, då är man ju beredd
att ta på sig kostnaden".

Det är stor en'nghet inom LO-förbunden om att den riskbedömning
som gjorts är rimlig och att man därför kan hålla fast vid den
avvecklingsplan man haft. För Molin är huvudskälet tili att man
skall avveckla kärnkraften inte riskerna utan människors oro samt
det förhållandet att man använder en ändlig naturresurs, som det
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kan bli brist på. Han anser att man bör försöka använda sig av
sådant som är förnyelsebart, småskaligt och bestående.

Lars-Gunnar Larsson, som arbetar med energi- och miljöfrågor på
Industriförbundet och är dess representant i energirådet, säger
(intervju 19/5 1987) att energifrågorna har utretts om och om igen
utan att det kommer fram något nytt. Inga nya argument kommer
fram. Han håller på med att arbeta fram ett offensivt miljöprogram
för industrin, och han menar, att det är industrin som kan dessa
frågor bäst och som skall lösa dem.

Lars-Gunnar Larsson har arbetat länge med kärnkraften. Han har
inte känt någon tveksamhet till att på det viset använda
kärnkraften för fredliga ändamål. Riskerna har man känt till och
därför kontinuerligt arbetat med säkerheten. Det fanns ett ifråga-
sättande redan vid tiden för Ågestareaktorn i form av en liten
aktionsgrupp, men det blev mer utbrett först då centern tog upp
frågan. Larsson menar att man inom industrin då gjorde ett misstag
genom att avvisa motståndet som okunnigt i stället för att bemöta
det sakinnehåll som fanns.

Harrisburgolyckan ledde till en grundlig omprövning för Larsson.
Hans slutsats blev att man kan klara av att hantera kärnkraftens
risker, under förutsättning att man har ett samhälle som det
svenska med öppen debatt och med en industri som tar ansvar för
säkerheten. Tjernobylolyckan ledde inte till en liknande ompröv-
ning, eftersom han menar att den saknar relevans för oss. detta
konstaterade också energirådet. Ingenting förändrades, eftersom
man redan visste att en olycka med lika stora utsläpp kan inträffa
här. Att säga att detta blev upplevd verklighet genom olyckan anser
han meningslöst, och i övrigt är förhållandena annorlunda här. Han
tror inte att en olycka kommer utan förebud, varför man har
möjlighet att förebygga.

Larsson anser att det är industrins uppgift att använda sina
kunskaper till att lösa miljöproblemen och säkerhetsproblemen, och
att de har motiv till att göra detta för att slippa de regleringar,
som annars skulle införas, och som vore sämre. Man har regleringar
på områden där man inte skött sig, menar han, och om industrin inte
tar ansvar för miljöeffekterna av det man gör, kommer miljöfrågan
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att sätta stopp för den industriella expansion man vill ha. Både den
synpunkten, att man kan inte rena längre än att produktionen blir
lönsam, och den att man kan inte släppa ut mer än naturen tål ser
Larsson som relevant. Man kan inte begära av industrin att gå
utanför sina spelregler och göra miljöinvesteringar som gör att
företaget går i konkurs. Miljöskyddslagen kräver avvägning mellan
vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt, och det arbetar man efter. Motsättningen mellan miljön och
sysselsättning/lönsamhet ser Larsson som något förgånget.

Larsson är ytterst besviken på propositionen, som han menar borde
hållit fast vid att ingenting förändrats efter Tjemobyl och att man
därför skulle stå kvar vid den planerade avvecklingen. Han har själv
varit mycket kritisk mot de delar av industrin, som inte ville
acceptera folkomröstningsresultatet, och han ser det som viktigt
att industrin nu accepterar en avveckling till 2010 som ett
politiskt faktum. Han menar att man nu hade haft en historisk chans
till bred enighet, som man missat genom den tidigareläggning
propositionen anger. Denna kommer inte industrin att acceptera.
Dessutom menar han att årtalet 2010 är mindre trovärdigt nu än
förut, eftersom man sagt dels att händelser kan påverka tidpunkten,
dels att avvecklingen är avhängig utvecklingen av alternativ och av
hushållningen. Också av respekt för dem som vill avveckla snabbare
tycker han att propositionen är otillfredsställande, eftersom man
gör avvecklingen beroende av tillförseln av ny energi och av
hushållningen. Larsson ser propositionen som den sämsta formen av
kompromiss. Han anmärker också på att man säger att avvecklingen
inte får ske på bekostnad av det och det i stället för att tala
klartext om vilka avägningar som blir nödvändiga, att man inte
behandlar styrmedlen och att man inte anger kostnaden, så att man
kan diskutera alternativ användning av dessa pengar.

Intervju med Gilbert Ossbahr. företrädare för Folkkampanjen mot
kärnkraft-kärnvapen. (12/1 1988). Gilbert Ossbahr är tekniker och
forskare vid Universitetet i Linköping. Från att ha varit övertygad
om det omöjliga i att snabbavveckla kärnkraften med bibehållen
energiförsörjning och därför kritisk till miljörörelsens krav
"Stoppa Nu" kom han genom att sätta sig in i fakta till motsatt
uppfattning. Han h^r medverkat vid utformningen av Folkkampanjens
remissvar på bl a Tjemobylutredningen.
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Ossbahr menar att det efter Tjernobyl fanns ett starkt engagemang
för avveckling av kärnkraften, men han ser flera skäl till att detta
inte kanaliserades i handling. Dels menar han att känslorna var mer
sorg och förvirring än ilska. Dels menar han att man genom Birgitta
Dahls och Ingvar Carlssons kraftfulla uttalanden och genom att
utredningen tillsattes förleddes att tro, att man kunde förvänta sig
handling. Utredningens slutsats att det inte fanns anledning att
ompröva riskbilden vid svenska kärnkraftverk kom sedan som en
chock. Ossbahr betraktar den som en lögn, eftersom den företeelse
som ledde till olyckan kan inträffa i alla reaktorer och detta inte
varit utrett och omtalat förut. Ossbahr tror att Birgitta Dahl ville
få fram underlag för avveckling, men att energietablissemanget
genomdrev sina synpunkter och att en chans att påbörja
avvecklingen därigenom missades.

Folkkampanjen valde att inte delta i energirådet, då man var
osäker på dess roll och inte ville bli delaktig i några
kompromissbeslut. Man framförde sin uppfattning genom Staffan
Westerlund. Ossbahr är misstrogen mot försök till dialog med
energietablissemanget och till det slags arbete som denna
undersökning utgör. Han menar att dessa grupper inte är
intresserade av dialog utan av kunskap som kan användas mot
motståndarna, och att man då genom att medverka här kan ge dem
gratisinformation. Han menar också, att endast de som har pengar
har möjlighet att använda sig av en sådan här rapport. Det skulle
vara en fördel om man kan finna en metod för att klä av lögnerna
eller de onda avsikterna deras slöjor. Men om resultatet i stället
blir, att företagen lär sig den form att framställa saker som
miljörörelsen har, då är det en nackdel.

Intervju med Staffan Westerlund. docent i miljörätt och
företrädare för miljörörelsen i eneroirådet. (12/1 1988).

Staffan Westerlund representerar i energirådet formellt Svenska
naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Miljöförbundet, medan
Jordens Vänner och Folkkampanjen bett honom framföra deras
synpunkter. Han är djupt besviken på resultatet av energirådets
verksamhet. Han tyckte arbetet där kändes meningsfullt, men han
konstaterar att inte en enda sak av det som framfördes av
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miljörörelsen avspeglas i de förslag som kommit.

När utredningsuppdraget kom till uppfattade Westerlund det som
ett uppdrag till energirådet att ta upp vissa frågor, som väcktes av
Tjernobylhändelsen. Sedan har han intrycket att rådets roll
successivt minskades och uppdraget övertogs av myndigheterna. Vid
det första rådsmötet efter Tjernobyl uppfattade han att flera av
rådsmedlemmarna, bl a Birgitta Dahl och Rune Molin var omskakade
och inställda på omprövning. Sedan menar han att rådsarbetet
urartade till "en intressant fars", och att rådsmedlemmarna slutade
ta ställning. Själv lade han ner mycket arbete på att skriftligt
framföra miljörörelsens synpunkter. Många inom rörelsen uppfat-
tade honom som naiv, och han tycker själv att det var ganska
meningslöst, när rådet fick den roll det fick. Han tänker dock
fortsätta att vara med, dels för att motsatsen skulle användas
emot dem, dels därför att "nån gång kanske tom politiker blir
hederliga". Han anser att politiker blir deformerade av sitt arbete
och saknar känsla för rent spel, och att opinionen är maktlös.

Birgitta Dahl uppfattar han som hederlig men naiv, och han tror att
hon har en svag ställning i regeringen. Bl a tillsättandet av det
vetenskapliga rådet ser han som tecken på att hon hade ett gott
uppsåt med utredningen. Hon är naiv i den meningen att hon tror, att
man kan bygga på människors goda vilja och tala människor till klok
elanvändning eller lägre hastigheter på vägarna. I stället behövs det
genomförbarhetspnalys på de åtgärder man föreslår och kraftfulla
styrmedel. Westerlund tror, att om man bara tar bort det
ekonomiska skyddet för kärnkraftsindustrin, vilket han föreslagit,
så skulle den självdö. Han framhåller också, att då man inte genom
lagstiftning tvingas jämföra miljökonsekvenserna av olika
energilösningar, ser man inte vad en kilowattimme kostar i miljö.

Westerlund har intrycket att man efter utredningen försöker dra
frågan i långbänk, för att det skall bli så få beslut som möjligt men
se så handlingskraftigt ut som möjligt. Han ser det som en viktig
uppgift för miljöorganisationerna att "klä av politikerna". Man bör
påvisa vad som gjorts av det Birgitta Dahl lovat och vad som har
gjorts av andra statsråd i strid med vad hon lovat. Ett folk som
accepterar sådana politiker som säger, att vi skall avveckla
kärnkraften men först bygga ut den, har de politiker det förtjänar,
säger han.
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Intervju med Peter Larsson, sakkunnig vid miljö- och
energidepartementet. (27/1 1988).

Peter Larsson har arbetat med miljöfrågor ca 15-20 år, varit
ordförande i Miljöförbundet och engagerad i linje 3 i folkomröst-
ningen. Han säger sig pendla mellan hopplöshet och optimism.
Samma frågor kommer igen, men positionerna flyttas fram och fr a
är mycket fler engagerade nu. Det sista anser han bl a hänger
samman med att miljöproblemen även börjar bli ett ekonomiskt hot
mot produktionsintressena.

En svårighet när det gäller att få gehör för miljöfrågorna ser han i
att det inte handlar om att producera nyttigheter i det korta
perspektivet utan om att skydda och bevara i ett längre perspektiv,
vilket kan upplevas bromsande. Han ser också att det är svårare att
engagera människor att arbeta för sparande och hushållning än för
att skapa nya, effektivare produktionsmöjligheter.

Larsson förnekar först konflikt mellan ekonomi och ekologi, då båda
behöver vara goda för levnadsstandardens skull. Konflikten är
konstruerad och aldrig analyserad till sitt innehåll. Han menar att
det pågår en tyngdpunktsförskjutning när det gäller frågan om
huruvida lönsamheten eller vad naturen tål skall sätta gränserna
för människans verksamhet. Den ekonomiska begränsnings-
kungörelsen borde motsvaras av en ekologisk, som satte gränser för
vilka åtgärder som får vidtas.

Larsson menar att politikerna och departementet har en viktig roll
som opinionsbildare, och att man kan påverka människor genom
argumentering och genom att uppmuntra deras självlänsla.
Lagstiftningen skall ge ett grundskydd, men sedan skall man
uppmuntra människor både enskilt och i organisationer och företag
till att handla på ett ännu bättre sätt. Det är viktigt att påverka
attityderna och att skapa generella styrinstrument, t ex genom
ekonomiska styrmedel, som på flera sätt kan påverka konkurrens-
situation och inriktning.

I kärnkraftsfrågan anser Larsson, att man måste sträva efter att
finna en lösning som alla kan ställa upp på och som är inriktad på
en långsiktigt hållbar utveckling i Brundtlandkommissionens
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anda.Som hinder ser han svåra låsningar i tekniska frågor. Många
framför samma ståndpunkter som för femton år sedan. Kärnkraften
fick, när den startade, av olika skäl ett positivt arbetsklimat. En
förutsättning är att hushållningen och de alternativa energislagen
får samma arbetsklimat.

Birgitta Dahls syfte med utredningen var både att hantera den
uppkomna situationen och att skaffa ett underlag för att få till
stånd en tidigarelagd avveckling. Men utredningen blev i stället en
traditionell energiutredning. Den tog för lång tid, och detta fick då
också till effekt att opinionen lugnades. Larsson beklagar dessa
förhållanden, men han menar att ett snabbt avvecklingsbeslut utan
föregående utredning kunde ha givit andra problem när det gäller
genomförandet.

Larsson anser emellertid, att det Tjernobylolyckan har betytt för
Sverige är att det nu är helt klart att kärnkraften kommer att
avvecklas. Utan Tjernobyl hade detta troligen inte skett. Då man
före olyckan från departementet gav signaler om att avvecklingen
skulle genomföras, ledde det till starka reaktioner från industrin
och fackföreningsrörelsen.

Analys av intervjuerna med Rune Molin. Lars-Gunnar Larsson.
Gilbert Ossbahr. Staffan Westerlund och Peter Larsson:

De fem intervjuade företräder LO och Industriförbundet, som båda
motsätter sig en tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen, Folk-
kampanjen och Naturskyddsföreningen, som båda verkar för en
sådan, samt miljö- och energidepartementet.

Samtliga har sysslat med frågan under lång tid. Det har hela tiden
funnits ett motstånd mot användandet av kärnkraften, men det har
uppfattats som obetydligt tills centerpartiet tog upp frågan.

Alla utom Gilbert Ossbahr synes i stort sett ha haft samma
inställning till frågan hela tiden. Ossbahr trodde från början inte
att det skulle vara möjligt att avveckla kärnkraften på kort tid, och
han var kritisk till miljörörelsen. Då han som tekniker satte sig in i
frågan, ändrade han uppfattning. Tjernobylolyckan ledde till
känslor av sorg och förvirring i stället för till en vrede, som kunde
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ge handlingskraft. Vidare menar han, att uttalandena från
regeringen och tillsättandet av utredningen gav förhoppningar om
handling som inte infriades. Han kände sig lurad och uppfattade
utredningens slutsats att det inte fanns anledning till omprövning
som en lögn, då det som ledde till olyckan kan hända i alla reaktorer
och inte utretts och beskrivits förut.

Både Rune Molin och Lars-Gunnar Larsson har vid olika tidpunkter
skakats i och omprövat sin inställning till kärnkraften. Molin säger
att kärnkraften ifrågasattes efter Harrisburgolyckan. Själv var han
dock inte särskilt engagerad i folkomröstningen, och han tyckte den
var bra främst därför att frågan fördes undan politiskt. Däremot
blev han personligen skakad efter Tjernobylolyckan, som han menar
förde in något nytt i bilden genom att konkretisera risken.
Riskmedvetandet höjdes allmänt, och Molin var beredd att ompröva
sin inställning. Han blev emellertid övertygad av de analyser han
tog del av att det inte fanns skäl att tidigarelägga avvecklingen.
Som skäl för att alls avveckla ser han främst människors oro samt
det förhållandet att kärnkraften använder sig av en ändlig resurs,
som det kan bli brist på.

LG Larsson skakades djupt av Harrisburgolyckan och omprövade då
sin inställning till kärnkraften. Han kom dock till övertygelsen att
det var försvarbart att fortsätta med kärnkraften i ett sådant
samhälle som Sverige, med öppen debatt och en industri som tar
ansvar för säkerheten. Tjernobylolyckan ledde för hans del inte till
en motsvarande omprövning, eftersom han redan kände till de
risker, som gjorde den möjlig, och menar att förhållandena är så
annorlunda i vårt land att en jämförelse inte är relevant.

För Staffan Westerlund och Peter Larsson, som båda har ett
förflutet inom miljörörelsen och anti-kärnkraftsrörelsen, har
olyckorna givetvis inte givit någon anledning till omprövning.
Westerlund tog olyckan till anledning att föra fram miljörörelsens
synpunkter. Han menar att olyckan borde gjort det möjligt för
människor att se det miljörörelsen redan innan insett, men han fann
att ingenting av miljörörelsens synpunkter avspeglades i förslagen.
P Larsson anser den viktiga effekten av olyckan för Sverige vara att
kärnkraften faktiskt kommer att avvecklas. Dessförinnan menar han
att varken industrin eller fackföreningsrörelsen var inställda på
detta, och att det då inte hade varit möjligt att genomföra.
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Både LG Larsson och P Larsson anser, att frågorna behandlas om och
om utan att nya argument kommer fram. P Larsson menar dock, att
engagemanget för frågorna ökar, och en orsak till det är att miljö-
problemen håller på att bli ett hot mot produktionsintressena. LG
Larsson bekräftar detta då han säger, att industrin både kan och har
skäl till att lösa miljöproblemen, eftersom dessa annars sätter
stopp för industrins expansion. Försummelser från industrins sida
leder också till regleringar, som är negativa för verksamheten.

När det gäller regleringar och andra styrmedel finns det olika
uppfattningar bland de intervjuade. P Larsson anser, att man bör
eftersträva att lösa kärnkraftsfrågan i så bred enighet som möjligt
och med inriktning på långsiktigt hållbara lösningar. Som hinder ser
han dels låsta attityder, dels att kärnkraften haft ett positivt
klimat, som alternativen och hushållningen saknar, dels att det är
lättare att få människor att verka för nyskapande och expansion än
för bevarande och sparande. Man måste ha vissa generella styrmedel
som ger en inriktning och påverkar attityderna. Men han menar att
opinionsbildningen är viktig, och att man skall bygga på människors
goda vilja och stötta deras självkänsla. Westerlund anser detta
naivt och menar, att man måste ta ställning och sedan införa
kraftfulla styrmedel, om man skall kunna få utvecklingen att gå i
en önskad riktning. Man borde också tvingas väga in
miljökonsekvenserna i de ekonomiska kalkylerna. Också LG Larsson
efterlyser klara ställningstaganden och redogörelse för styrmedel.

En motsvarande skillnad finns också i inställningen till dialog med
dem som har andra uppfattningar. Ossbahr uttrycker djup misstro
mot samtal med företrädare för kraftindustrin, som han anser
endast vill utnyttja och lura. Han är också misstrogen mot en
rapport som denna, som han menar att industrin men inte
miljörörelsen har resurser att utnyttja. Han efterlyser medel att
avslöja lögn och onda avsikter. Även Westerlund uttycker misstro
och besvikelse. Han har gått in seriöst för arbetet i energirådet,
men upplever att detta devalverats till en meningslös fars och att
politikerna är ohederliga och opinionen maktlös. Det som nu sker
ser han som ett försök att samtidigt förhala frågan och verka
handlingskraftig. Han anser att en uppgift för miljörörelsen är att
klä av politikerna och visa vad som faktiskt sker.
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Även Molin har • y.jievt energirådets roll som meningslös, när det
gäller utredninr; I övrigt anser han dock dialogen viktig för sitt
eget staling, lagande. Han har vägt kärnkraftens risker mot
riskerna fö konkurrenskraften och för sysselsättningen, och då
sakfrår j r a är svåra att sätta sig in i menar han att det i hög grad
blir '• - Irovärdighetsfråga. När han talar om de två sidor, som står
er. varandra i kärnkraftsfrågan, säger han om industrin att den

.a styrs av pengar och av marknaden. Ändå förlitar han sig på
•ieras bedömning, när det gäller möjligheterna att producera energi.
Betydelsen av hans egna värderingar visar sig i att han bedömer de
ekonomiska faktorerna som viktiga och anser dem för dåligt belysta
i utredningen, och att han talar om argumenten från
kärnkraftsmotståndarna som känslomässiga.

Både LG Larsson och P Larsson förnekar eller tonar ner konflikten
mellan ekonomi och ekologi. De framhåller att såväl eonomin som
ekologin måste tillgodoses, och att man inom industrin resp
departementet arbetar på sådana lösningar. LG Larsson medger
dock, att en industri inte kan frångå sina spelregler och göra
miljöinvesteringar i sådan utsträckning, att man går i konkurs. Och
P Larsson menar att man borde sätta gränser för möjlig verksamhet
på ekologisk grund.

Ossbahr, Westerlund och P Larsson uttrycker alla den
uppfattningen, att Birgitta Dahl var ärlig i sitt uppsåt med
utredningen och inriktad på att få fram ett allsidigt besluts-
underlag, men att hon hindrades från detta.

Två av de intervjuade talar om en missad chans. Ossbahr säger att
man missade en chans till avveckling genom att kraftbolagen
förhindrade att ett användbart underlagsmaterial för ett
avvecklingsbeslut togs fram. LG Larsson uttrycker djup besvikelse
över propositionen, som han menar utgör den sämsta formen av
kompromiss, dålig både för kärnkraftsanhängare och för kärnkrafts-
motståndare. Man hade, menar han, haft en historisk chans att nå
bred enighet om ett fasthållande vid avveckling till år 2010 utan
någon tidigareläggning.



81

Tolkning:

Fem personer, som dels representerar olika bakgrunder och
tillhörigheter, dels var och en är en unik människa med känslor och
tankar, värderingar och intentioner, har samtalat med mig om sin
oro och sin strävan, sina förhoppningar och besvikelser, sin tro och
sitt kunnande. Att göra dem rättvisa här är omöjligt. Jag skall
försöka lyfta fram några mönster, som framträder i materialet.

Alla utom Rune Molin uttrycker besvikelse. Man har upplevt
ohederlighet och feghet, och man tycker att en chans att göra något
bra gått förlorad. Alla har varit och är starkt engagerade i
kärnkraftsfrågan och har på olika sätt berörts djupt personligt av
den vid olika tidpunkter. De som från början varit kärnkraftsvänliga
har kommit att allvarligt ompröva sin inställning. En av dem har
ändrat ståndpunkt, de andra har bibehållit sin. De båda som från
början varit kärnkraftsmotståndare har stärkts i sin uppfattning,
men de har dragit olika konsekvenser för sitt eget handlande ur
folkomröstning och olyckor. Den ene ser möjligheterna i de
utomparlamentariska organisationerna, den andre har valt att
övergå till de politiska kompromissernas verksamhet inom
regeringskansliet.

Birgitta Dahl har en central ställning i hanterandet av
kärnkraftsfrågan. Mitt i det politikerförakt som uttrycks finns det
bland kärnkraftsmotståndarna en enighet om att hon haft ett ärligt
uppsåt att genom utredningen få fram ett allsidigt besluts-
underlag, och att krafter som hon inte rådde på förhindrade detta.
De andra båda uttalar sig inte om henne, men Larsson är besviken
över att regeringen inte står emot dem som vill ha tidigarelagd
avveckling, medan Molin är nöjd med det propositionen föreslår.

Vad bygger man då sin övertygelse på? Här talas om människors
oro. Samma person som kallar oron för förändringar i människans
arvsanlag och för möjligheterna till liv för kommande generationer
för känslomässiga betraktar oron för försämrad konkurrenskraft
och för arbetslöshet som sakliga skäl. För kärnkraftsmotstAndarna
har de inträffade olyckorna och utredningens konstaterande av att
en olycka med lika stora konsekvenser kan inträffa i Sverige visat,
att oron för kärnkraftens risker är just sakligt grundad.
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Som icke sakkunnig uttrycker Rune Molin betydelsen av vilken
trovärdighet man tillskriver dem som framlägger fakta och
bedömningar. Här tangeras frågan om vilka som i vårt samhälle
tillerkänns tolkningsföreträde och vilka kanaler och handlingsvägar
som därmed står öppna för olika deltagare i samhällsdialogen. De
båda som företräder kärnkraftsmotståndet uttrycker känslor av
maktlöshet och av att inte kunna göra sig hörda.

Vad Tjernobylolyckan betytt för de olika intervjupersonerna
belyser på ett intressant sätt problematiken. För LG Larsson, som
kände till de risker den demonstrerade och anser att vi har helt
andra förutsättningar att förebygga dem här, förändrade den inte
hans uppfattning att man saknar anledning att avveckla kärnkraften
tidigare än till år 2010. För Molin innebar den en allvarlig
omprövning, där han lyssnade till olika parter och kom till
övertygelsen att man kan hantera riskerna, och att hotet mot vår
konkurrenskraft och mot sysselsättningen vid tidigarelagd
avveckling är allvarligt, varför han återgick till sin syn på
kärnkraften. För P Larsson har olyckan inneburit att kärnkraften
faktiskt kommer att avvecklas, vilket han annars tror varit
omöjligt. För Westerlund och Ossbahr betydde den ett tragiskt bevis
på att de hela tiden haft rätt, och de tycker att det nu borde vara
uppenbart för alla att kärnkraften är en oacceptabel energikälla.

Några speciella motsättningar framträder. Det finns en tro på att
människor kan övertygas om vad som gynnar det gemensamma bästa
och handla i enlighet med det. Mot den står övertygelsen att då man
utrett vad som är nödvändigt för det man vill uppnå, måste man
genom styrmedel förmå människor att handla i enlighet med detta.
Här tangeras också den grundläggande skillnaden mellan ett
harmoniperspektiv och ett konfliktperspektiv på samhället. Mer
specifikt berörs denna motsättning när det gäller frågan om de
ekonomiska och de ekologiska kraven står i konflikt med varandra
eller ej. Det finns en tendens att med hänvisning till att på lång
sikt måste båda på något sätt tillgodoses undvika att ta ställning
till konflikt i nuet.

Från två av de intervjuade uttrycks en klar misstro mot dialog med
dem som har motsatt uppfattning och som upplevs genom sin
position och sina resurser kunna missbruka en sådan. Den ene har
valt att gå in i dialogen och blivit besviken, de andre deltar
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avvaktande från sidan. Båda misstror en rapport som denna, som
strävar att ge insyn i vad som sker i dialogen. Från de andra
uttrycks inte samma misstro, men inte från något håll finns
exempel på att man tagit intryck av varandras argument.

13. Prognoser inför beslutet om att ta två kärnkraftreaktorer ur
drift vid mitten av 1990-talet:

KRAFTSAM, som på Birgitta Dahls uppdrag utrett förutsättningarna,
kor.imer fram till att ett fullt utnyttjande av de produktions-
resurser som nu finns kommer att behövas vid mitten av 90-talet.
Man har då utgått från höjda el-priser och därav föranlett sparande
samt minskat el-behov i el-intensiva branscher. En nedläggning av
två kärnkraftsaggregat förutsätter därför nyproduktion motsva-
rande 10TWh. Förutom kraftvärmeverk och möjlig vattenkraft-
utbyggnad blir det nödvändigt att bygga kondensverk, eldade med
kol med höggradig rening samt möjligen med gas. Ersättningskraft
kan finnas tillgänglig tidigast 1997. (Pressmeddelande från
KRAFTSAM 1987-12-09 samt artikel av Vattenfalls generaldirektör
Carl-Eric Nyquist i Vi i Vattenfall 8/87)

Björn Karlsson, professor i energisystem vid Universitetet i
Linköping, som säger sig vara emot avveckling av kärnkraften, har i
sin forskning kommit fram till att det utan bekymmer går att spara
och effektivisera bort två kärnkrafireaktorer till mitten av 1990-
talet. (Ny Teknik 1988:8)

Den 25 september 1986 behandlade radions Vetandets värld under
rubriken "Spelet om energin" det förhållandet, att man från olika
håll kommer fram till olika bedömningar av framtida behov och
möjligheter på energiområdet. Industriförbundets Lars-Gunnar
Larsson och Folkkampanjens expert Gilbert Ossbahr utgår båda från
att svensk industri skall fortsätta att utvecklas och öka sin
produktion. Men Larsson menar att entydiga beräkningar visar, att
detta kräver ökad tillgång på energi, medan Osbahrs beräkningar
visar, att kärnkraftverken kan stängas inom ett till tre år beroende
på vilka antaganden man gör utan att det leder till problem med
energiförsörjningen. Forskaren Peter Steen vid FOA framhåller, att
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prognoser inte handlar om att gissa mest rätt om en förutsägbar
framtid, utan om en möjlig planering av en påverkbar framtid. Han
tror att Industriförbundet och Folkkampanjen har helt olika syften
med sina prognoser.

Analys och tolkning av de skiljaktiga prognoserna:

Det återgivna innehållet i de båda prognoserna liksom uttalandena i
Vetandets värld visar, att kunniga, insatta personer kan dra helt
olika slutsatser av det faktamaterial de har tillgång till, rörande
det framtida elbehovet. Prognoser utgör således inte några
förutsättningslösa extrapoleringar ur ett entydigt faktamaterial,
som man kan basera framtidsplaneringen på. I stället synes de vara
uttryck för olika bedömningar av det underlagsmaterial som finns
och för skillnader i värderingar och intentioner.

14. Ur remissvaren på den sk tvåreaktorutredningen. energiverkets
utredning om förutsättningarna för att ta två reaktorer ur drift
under mitten av 1990-ta!et återges:

"Kraftverksföreningen avråder från tankarna att avveckla två
reaktorer redan vid mitten av 1990-talet. Ur samhällsekonomisk
synvinkel bör avvecklingen inledas så sent som möjligt. Det bör ske
efter det att sparande och effektivisering av energianvändningen
gett konkreta resultat samt att ny teknik för elproduktion har
utvecklats. — Kraftföretagen som är ansvariga för landets
kraftförsörjning måste räkna med större säkerhetsmarginaler för
att samhällets krav på en tryggad elförsörjning skall kunna
mötas.En förtida start av kärnkraftavvecklingen utan nya
krafttillskott är äventyrlig." (Kraftordet, Extra, 1987)

"Förutsättningarna för att man i praktiken skall hinna omsätta FoU-
resultat samt vidareutveckla och introducera ny elteknik i samband
med kärnkraftsavvecklingen förbättras - enligt Efn - om
avvecklingen inleds i början av 1990-talet. Oetta gäller såväl
tekniken för elproduktion som för elhushållning. Efn räknar med att
det inte bara tar tid för själva teknikförnyelsen utan även for att
olika incitament skall slå igenom och nya aktörer etableras."
(Pressmeddelande från Energiforskningsnämnden 1988-01-20)
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Analys och tolkning av remissvaren på tvåreaktorutredningen:

Remissvaren på tvåreaktorutredningen har en tydlig uppdelning i
"först skapa förutsättningar för avveckling, sedan besluta om den"
respektive "besluta om avveckling, så kommer detta att driva fram
förutsättningarna".

15.Reaktioner på förslaget om avveckling av två utpekade reaktorer

Följande är exempel på reaktioner då det står klart att regeringen
kommer att besluta föreslå avveckling av en reaktor i vardera
Barsebäcks- och Ringhalsverket:

Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1988-02-24: "Säkert tillfreds-
ställer beslutet en högröstad antikärnkraftsopinion, men det går
emot praktiskt taget all sakkunnig expertis och det åsamkar det
svenska samhället kostnader i storleksordningen 30 miljarder.

En stängning av en Barsebäcksreaktor kan inte ersättas med
någonting annat än kolkondensverk som då omedelbart måste börja
byggas för att stå klara i mitten av 1990-talet. Det innebär med
dagens teknik ytterligare luftföroreningar och försurning.
Förmodligen krävs också kompletterande elimport från danska kol-
och oljekraftverk och att gamla reservanläggningar sätts i
kontinuerlig drift med ökad risk för produktionsstörningar som
följd."

Dagens Nyheter 1988-02-25: "Den senaste tiden har
kärnkraftsförespråkarna anlagt en massiv eldgivning. Den
skräckpropagande som de brukar beskylla kärnkraftsmotståndarna
för har anammats av dem själva. Det är ingen hejd på vad som
kommer att drabba Sverige, naturen, industrin och oss alla, om två
kärnkraftverk avvecklas enligt regeringens planer. — Då kan man
ju börja med att tänka på att Sverige den kalla vinterns år 1987
hade en nettoexport av el som motsvarade produktionen av ett
Baresbäcksverk, cirka fyra terawattimmar. Och vad är det man
först ska försöka ersätta om inte spetskraften? Här finns just
utrymme för nytänkande och experiment.



86

Men om man som Sydkraft ännu i mars 1987 deklarerar att det inte
finns några som helst planer för att ersätta kärnkraften, eftersom
det inte lönar sig att planera för något så orimligt (Veckans
Affärer, 11/87), så kommer nog andra, mindre sturska konkurrenter
på energiområdet att ta över. Det finns nämligen marknadskrafter.
— dess lagar gäller först när de blir tvingande, dvs när verkliga
förändringar sker."

Analys av reaktionerna på förslaget om avveckling av två utpekade
reaktorer:

Den ena tidningen väljer att utgå från en statisk bedömning och
fastslår, att den föreslagna avvecklingen kommer att kosta 30
miljarder, och att den enligt tidningen nödvändiga ersättningen
bara kan åstadkommas genom kolkondens och därför måste leda till
ökade luftföroreningar m fl negativa konsekvenser. Kärnkrafts-
motståndarna kallar man "högröstad antikärnkraftsopinion" och dem
man stöder sig på "praktiskt taget all sakkunnig expertis".

Den andra tidningen väljer att utgå från ett dynamiskt marknads-
perspektiv och fastslår att det nu finns utrymme för utveckling av
nya pioduktionsmöjligheter, och att när ett beslut klargör att
efterfrågan kommer att finnas, då kommer också utvecklingen till
stånd. Man anser att kärnkraftsförespråkarna sprider
"skräckpropaganda" och kallar företrädare för kärnkraftsindustrin
"sturska".

Tolkning:

Dessa utsagor visar samma motsättning som de i föregående
avsnitt. De tydliggör hur perspektiv, förväntningar och intentioner
påverkar bedömningarna. De uttryck man använder för att
karakterisera motparten är talande. En opinion man inte gillar, och
som på alla sätt försöker föra fram sitt budskap, kallar man
"högröstad", vilket ger associationer till skrän utan innehåll. Den
expertis man stöder sig på kallar man "saklig", vilket antyder att
den expertis, som kommit till andra slutsatser inte gjort det på
saklig grund. Den andra tidningen vänder uttrycket
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"skräckpropaganda", som kärnkraftsanhängarna brukar använda mot
motståndarna, mot dem själva, vilket kan ha till effekt att väcka
eftertanke. De som uttalat tänker gå emot folkomröstningsbeslutet
karakteriserar man som "sturska", ett uttryck som för tanken till
självtillräcklighet och hänsynslöshet.

16. Uttalanden om kostnader för avveckling:

"Energiverket beräknar kostnaden för en tidigarelagd avveckling av
två reaktorer med endast fem år. Den verkliga kostnaden, beräknad
som merkostnaden för annan kraftproduktion under hela den
återstående brukbarhetstiden för reaktorerna, rör sig om 25
miljarder kronor. Detta belopp kommer att ligga till grund för
kraftföretagens ersättningsanspråk. Kostnaderna måste slutligen
bäras av aiia medborgare i iandet. Dessa pengar kunde i stället
disponeras för andra angelägnare ändamål." (Ur uttalande av
Kraftverksföreningen, återgivet i Kraftordet, Extra, 1987)

"De svenska kärnkraftverken sägs skola avvecklas till 2010. Detta
är ett märkligt språkbruk. Med ett mer klargörande språk bör man i
stället säga: Ett kärnkraftsaggregat kan förväntas hålla i 15-20 år.
Det finns alltså skäl att tro att det sista aggregatet står inför
skrotning år 2010.

I detta perspektiv kan den svenska 'avvecklingen' ses som en
välsignelse för kraftbolagen. Varför?

Den svenska kärnkraften har blivit en usel affär för kraftbolagen
och i än högre grad för svenska folket. Endast tack vare statligt
stöd och vinster från vattenkraft kan kärnkraften hållas på fötter.

Låt oss i fortsättningen slippa höra om de kostnader som
kärnkraftsavvecklingen innebär för svenska folket. Istället bör
klargöras vad kärnkraftsäventyret kostat svenska folket i form av
minskad materiell välfärd och onödiga risker nu och i framtiden."
(Professorn i oceanografi Gösta Walin i Greenpeace 1/88)
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Analys och tolkning av uttalandena om kostnader för avvecklingen:

Uttalandena visar exempel på rakt motsatta sakbedömningar.
Företrädare för kraftindustrin påstår, att en tidigarelagd
avveckling av två reaktorer kommer att kosta kraftbolagen 25
miljarder kronor, vilket i sin tur måste betalas av svenska folket
Professor Walin påstår, att kärnkraften är en dålig affär för
kraftbolagen, hållits igång genom stöd och vinster från
vattenkraften och därigenom kostat svenska forlket både välfärd
och risker.

17. Kärnkraftens risker jämförda med de risker förbränning av
fossila bränslen medför.

"Förbränning av fossila bränslen innebär enorma utsläpp av
koldioxid och andra gaser i atmosfären. Detta leder till en
förändring i atmosfärens sammansättning som i sin tur leder till en
ökad absorbtion av solstrålning, med en stegring av jordens
medeltemperatur som följd. Redan mycket måttliga temperatur-
ökningar på omkring 2 grader kommer att få konsekvenser för
klimatet.
I en rapport från World Resources Institute (WRI) redogör man för

några olika utvecklingsscenarier. I ett scenario har man räknat ut
konsekvenserna av accelererad användning av bl a fossila bränslen
på det sätt som nu planeras i Sverige. Om denna politik blev global
kommer vi sannolikt att kunna konstatera allvarliga klimat-
förändringar redan före 2010. Om vår omvärld beter sig mer
ansvarsfullt än vad Sverige planerar att göra, då inträffar
motsvarande klimatstörningar före 2025.

Med sina måttliga risker hotar inte kärnkraften hela det ekologiska
systemet på samma sätt som den fossila energin. Om man skall
kunna förhindra allvarliga klimatstörningar bör man ersätta fossil
energi med kärnkraft i stabila, högutvecklade länder tills man har
fått fram ekonomiskt acceptabla alternativa lösningar som är
miljömässigt bättre." (Lars Bern, Ångpanneföreningen, Svenska
Dagbladet 21/1 -88)
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"Professorerna Ericsson, Kullander och Larsson (EKL) argumenterar
i SvD 22/5 mot en kärnkraftsavveckling genom att måla upp de
negativa miljöeffekterna av fossila bränslen: framför allt
försurningen och risken för klimatförändringar. De glömmer dock
att tala om att dessa miljöproblem kommer vi att ha kvar i nästan
samma omfattning vare sig vi har kärnkraft eller inte.

För att kärnkraften skall kunna bidra väsentligt till en minskning
av användningen av fossila bränslen på jorden fordras ett
kärnkraftsprogram som är minst 10 gånger större än nuvarnade.

Till skillnad från EKL menar vi att riskerna med både fossila
bränslen och kärnkraft måste tas på stort allvar. Vi måste styra
fritt från såväl kärnkraftens Charybdis som de fossila bränslenas
Skylla och snarast finna en väg mot förnyelsebara energikällor i ett
samhälle baserat på avsevärt mer effektiv energianvändning. Denna
omställning kan komma att kräva vad som på sina håll uppfattas
som uppoffringar i vår materiella välfärd. Vi måste ändå lära oss
att acceptera detta. Rädslan för Skylla får inte skrämma oss till
Charybdis, lika litet som tvärtom." (Henning Rodhe och Bert Bolin,
professorer vid meteorologiska inst, Stockholms Universitet,
Svenska Dagbladet 2/6 -88)

"I Svenska Dagbladet 22/5 (prof:a Ericsson, Kullander och Larsson)
och 2/6 (prof:a Bolin och Rodhe) har faran för att vår atmosfär
skall skadas genom utsläppen från förbränning av fossila bränslen
diskuterats.

Den sämsta vägen för att nå en hälso- och miljövänlig
energiproduktion torde vara att avveckla den miljövänliga
kärnkraften och i stället fortsätta släppa ut koldioxid och andra
farliga ämnen till atmosfären. Enligt Bolin och Rodhe är
kärnkraftens bidrag till världens energiförsörjning försumbart,
uppskattningsvis 3-4%. Till år 2000 kommer dock genom de 100-
talet nya reaktorer som är under byggnad denna siffra öka till 6-7%.
Det viktigaste är dock färdriktningen och varje minskad
fossilförbränning är viktig." (Lars Persson, sekreterare i KASAM
och byråchef vid SSI, Dalademokraten 21/6 -88)

"För en kärnkraftsmotståndare är tongångarna i naturvårdsverkets
rapport 'Miljökonsekvenser av förtida avveckling av kärnkraften i
Sverige' som ljuv musik.
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Man räknar med att medeltemperaturen på jorden på grund av olika
utsläpp kommer att stiga 1,5 grad fram till år 2025. Om all svensk
kärnkraft ersätts med oljeeldning, kommer denna höjning på 1,5 pro-
cent att inträffa elva dagar tidigare. (En minskning av den svenska
freonanvändningen med 50 procent skulle helt kunna motverka
detta.)

Antag att mängden kärnkraft i världen ökar fem gånger till år
2025, från 375 reaktorer idag till ca 1 800. Om man i stället produ-
cerar hela denna mängd energi i kolkraft, skulle jordens medeltem-
peratur öka med ca 0,1 grad extra. Det innebär att den beräknade
höjningen på 1,5 grad skulle inträffa år 2022 i stället för år 2025.

Därmed är kraftindustrins skrämselpropaganda vederlagd på denna
punkt. Tack, naturvårdsverket, för draghjälpen i kampen mot en av
vår tids stora vansinnigheter - kärnkraften.

Därmed inte sagt att det är kol, olja och fortsatt energislöseri
som ska lösa våra energiproblem!" (Birgitta Johansson,
Folkkampanjen, Dagens Nyheter ? -88)

Analys och tolkning av jämförelserna mellan kärnkraftens risker
och de risker förbränningen av fossila biänslen medför:

Här tas den allmänt erkända insikten om de risker förbränningen av
fossila bränslen medför för försurning och för klimatförändring på
jorden till utgångspunkt för motstridiga resonemang. A ena sidan
används det som argument för fortsatt kärnkraftdrift, å andra sidan
uppges att frågan om kärnkraftens användande saknar betydelse för
lösandet av dessa problem. Generella påståenden som att varje
minskning av fossileldningen är viktig ställs emot att vi kommer
att ha dessa miljöproblem i nästan samma omfattning vare sig vi
använder kärnkraften eller inte.

Exempel på hur man väljer det material man stöder sina slutsatser
på är följande båda resonemang: Om andra länder ökar sin
fossilförbränning så som Sverige planerar, kommer allvarliga
klimatförändringar att inträffa före 2010, men om omvärlden
handlar mer ansvarsfullt inträffar dessa före 2025. Om all svensk
kärnkraft ersätts med oljeeldning kommer den höjning av jordens
medeltemperatur på 1,5 grad, som förväntas fram till år 2025, att
inträffa elva dagar tidigare.
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18. Två beskrivningar av följderna av Tjernobylolyckan

"All energiproduktion är förenad med vissa faror så även
kärnkraften. I Tjernobyl dog 31 personer vid olyckan. I Västtyskland
dog nyligen 50 personer i en kolgruva. I Sverige beräknas ca 500
personer /år få cancer från utsläppen av fossila bränslen och någon
eller några från kärnkraftsutsläppen (ind. Tjernobyl) enligt
expertbedömningar (Prof. L. Ehrenberg och Strålskyddsinstitutet)."
(Lars Persson, KASAM och SSI, Dalademokraten 21/6 -88)

"De 135 000 människor, vilka evakuerats för överskådlig tid från
sina hem inom en radie av 30 km från Tjernobyl, delar nog inte
uppfattningen att olyckan var en bagatell. Vid ett besök i Tjernobyl
nyligen gjorde den övergivna spökstaden Pripyat (50 000 inv) ett
särskilt starkt intryck. Att 100 000 hektar åkerjord förstörts för
lång tid framöver kan verkligen inte heller betraktas som en
försumbar effekt." (Henning Rodhe och Bert Bolin, SU, Svenska
Dagbladet 2/6 -88)

Analys och tolkning av uttalandena om följderna av
Tjernobylolyckan:

Uttalandena visar drastiskt hur man kan skapa två helt motstridiga
bilder av konsekvenserna av en företeelse, i det här fallet
kärnkraftsolyckan i Tjernbyl, genom vad man väljer att återge. Den
ena bilden byggs upp genom att man endast återger antalet dödade
vid själva olyckan och jämför den siffran med antalet döda vid en
gruvolycka, samt att man nämner en bedömning av antal cancerfall i
Sverige orsakade av fossileldning resp kärnkraften. Den andra
bilden byggs upp av antalet för överskådlig tid evakuerade
människor, den övergivna staden och den förstörda åkerjorden.
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19. Exempel ur dialogerna vid Vattenfalls symposium
"Kommunikation mellan olika intressenter i energifrågor". Ågesta 2-
3 nov 1987. (Ur minnesanteckningar.)

Företrädare för miljörörelsen (M): Vårt sätt att förhålla oss till
miljön kan liknas vid en familj, där barnen svälter. Då sociala
myndigheter påpekar, att barnen måste tillförsäkras vissa resurser
för att överleva svarar föräldrarna, att resurserna går åt till TV,
bil, resor, osv, som år nödvändig standard. Det blir inga pengar över
till barnen. Miljön kan jämföras med barnen i exemplet. Vi låter
miljön, dvs framtiden ta stryk.
Företrädare för kraftindustrin (K): Jag tror att vi kommer att vända
den här utvecklingen. Civilingenjörerna måste få utbildning i
ekologi.

M.: I det nuvarande livssättet och produktionssättet slås människor
ut i ökande utsträckning.
K: De som blir utslagna har inte kunnat anpassa sig till sina
förutsättningar. Det beror på arv, miljö och personlig vilja.

K_. Kraftindustrin har att ta till vara kundernas intressen, dvs att
kunderna inte skall få betala för mycket för att naturen inte skall
ta stryk. Det är slutanvändarna som får betala både om man gör ett
misstag som skadar naturen och om man kostar på för mycket för
rening.

K.: Tekniken för att komma till rätta med miljöproblemen finns.
Problemet är moroten - att få användaren att använda tekniken.

Analys och tolkning av utsagorna från Ågestasymposiet:

Företrädarna för kraftindustrin uttrycker att det är tekniken som
skall lösa problemen och att människan skall anpassas. Sitt eget
ansvar ser man i relation till de människor som är ens kunder, vilka
kan få betala om naturen skadas men inte bör behöva betala mer än
nödvändigt för att skydda naturen. Företrädare för miljörörelsen
utrycker att naturen måste skyddas för mänsklighetens överlevnad
och framtid och att människor måste skyddas mot att slås ut.
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20. Den 7 juni 1988 ventileras i riksdagen proposition nr
1987/88:90 om energipolitik inför 1990-talet.

Propositionen knyter an till den förändring av energisystemet man
tidigare beslutat om och konstaterar dels att "kärnkrafts-
avvecklingen har en central betydelse i omställningsprocessen",
dels att "avvecklingen skall genomföras utan att landets energi-
försörjning äventyras och utan att samhällsekonomiska, sociala
eller miljöpolitiska mål riskeras". Man föreslår att en reaktor tas
ur drift 1995 och en 1996, och att det skall gälla en reaktor i
Ringhalsverket och en i Barsebäcksverket.

Vidare föreslås ett program för effektivare användning och
ersättning av el, samt vissa åtgärder i anslutning till detta.
Miljökrav och åtgärder för att de försurande utsläppen inte skall
öka aviseras liksom en informationsgrupp för personal- och
kompetensfrågor på kärnenergiområdet. En avstämning av
utvecklingen skall göras 1990.

I riksdagsdebatten återkommer de argument, som förekommit under
hela den tid frågan diskuterats, och som återfinns ovan. Jag väljer
här att återge följande:

Per-Richard Molén (m) ser förslaget som uttryck för splittring
inom socialdemokratin. Han framhåller att riksdagen just beslutat
om tak för koldioxidutsläppen och ifrågasätter vilka alternativen
till kärnkraften då är. Han betonar elektricitetens betydelse för den
enskilde och för industrin.

Hädar Cars (fp) anser att man kan gå på fyra olika linjer i
kärnkraftsfrågan, och att tre av dem är respektabla. Dessa tre är
moderaternas, innebärande att kärnkraften inte utgör något problem
utan kan drivas vidare, folkpartiets, innebärande att man ser
nackdelarna (avfallet, restriskerna) och vill att kärnkraften skall
bli en parentes och att man skall utveckla något bättre, samt den c,
vpk och mp står för, innebärande att kärnkraften är det värsta onda
och skall läggas ner så fort som möjligt. Som en fjärde linje ser
han den som den socialdemokratiska regeringen för fram i
propositionen. Han betraktar denna linje som opportunistisk och
valtaktiskt betingad, och han anser att den saknar trovärdighet, då
den gör gällande att avvecklingen kan ske utan att det kräver några
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uppoffringar.

Även Ivar Franzén (c) menar att socialdemokratins trovärdighet på
saklig grund kan ifrågasättas. Han ser överensstämmelser mellan
centerns energipolitik och vad socialdemokraterna för fram som
mål och inriktning, men en klyfta när det gäller förslag till
handling. Han uttycker sympati för den politik Birgitta Dahl fört
fram i sitt tal, men menar att hon i handling för en moderat politik.

Oswald Söderqvist (vpk) säger, att socialdemokratins företrädare i
näringsutskottet på flera punkter förenat sig med moderaterna och
"knäppt Birgitta Dahl på näsan", och han säger att det innan
Tjernobylolyckan inträffade förelåg en socialdemokratisk motion
om att kärnkraften inte skulle avvecklas.

Lennart Pettersson (s) avvisar beskyllningen för taktik och säger,
att förslaget är uttryck för hänsynstagande till människors oro.
Sedan lägger han tonvikten vid att det aktuella förslaget innebär
mycket liten förändring i förhånande tiii riksdagsbeslutet efter
folkomröstningen, och främst tjänar till att markera, att folk-
omröstningsbeslutet skall fullföljas.

Birgitta Dahl startar i energipolitiken som symbol för "den
befogade protesten mot industrisamhällets avarter och miljö-
problem". Hon knyter an till den sk Brundtlandrapporten, där de
stora hoten mot livet på jorden och nödvändigheten av att hushålla
med resurserna behandlas. Hon lägger stor tonvikt vid dels att de
problem som aktualiseras i anslutning till kärnkraftsfrågan är
gemensamma för alla och måste lösas i samverkan, dels att
lösningen skall vara sådan, att både kärnkraft och fossileldning
undviks.

Birgitta Dahl framhåller splittringen mellan de borgerliga
partierna, och till centern säger hon: "ni har verkligen inte någon-
ting att berömma er av när det gäller att i praktisk politik få det
genomfört som ni har lovat väljarna". Om preciseringen av avveck-
lingens start till 1995 och 96 säger hon, att Linje 2 vid folkomröst-
ningen redovisade, att avvecklingen skall inledas under 90-talet. I
en replik fastslår hon, att trots att avvecklingen på sikt är riktig
även ur ekonomisk synpunkt, så kommer omställningen att kosta
pengar.
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Hon tycker att de oroliga människomas rädsla för svek är viktig och
menar att de är nöjda med den lösning propositionen anger, och att
då tar hon gärna kritik från dem, som hoppats att hon skulle
manövrera så, att de oroliga lugnats men avvecklingen ändå kunnat
avstyras.

Siste talare är Birger Rosqvist (s). Han anser, att innebörden i det
riksdagsbeslut som togs efter folkomröstningen var, 'At
kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn
till sysselsättning och miljö, och han säger att det inte finns
anledning att tidigare avveckla en välfungerande kärnkraft. Han
kräver att man lägger fram klara alternativ till den kärnkraft som
skall avvecklas, och att man gör en analys av avvecklingens
effekter. Utskottet har gjort tillägg och satt villkor, som
tillgodoser dessa krav, vilka kommer från LO, TCO och
producenterna.

Analys av proposition 1987/88:90 och av riksdagsdebaten 1988-06-
QJL

Huvudinnehållet i propositionen är:
- två kärnkraftsreaktorer, en i vardera Ringhals- och Barsebäcks-
verket, skall stängas av 1995 och 1996,
- anknytning görs till tidigare energipolitiska beslut och
kärnkraftsavvecklingen framställs som en central del i den
omställningsprocess man då beslutat om,
- negativa effekter av avvecklingen för energiförsörjningen,
samhällsekonomin, de sociala förhållandena eller miljön får inte
uppkomma; åtgärder för att säkra detta föreslås.

Huvudinnehållet i riksdagsdebatten är från alla
oppositionspartierna kritik mot regeringen för opportunism, taktik
och bristande trovärdighet. Man ser motsättningar inom
socialdemokratin som avgörande för förslagets utformning. Birgitta
Dahl kvitterar med att framhålla splittringen mellan de borgerliga
partierna.

Lennart Pettersson och Birgitta Dahl, som försvarar propositionen,
betonar båda att förslaget syftar till att ta hänsyn till människors
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oro för kärnkraftens risker. Det framhålls att skillnaden i
förhållande till det tidigare avvecklingsbeslutet är obetydlig, men
att den utgör en markering av att avvecklingen skall komma till
stånd och en precisering av startpunkten.

Birgitta Dahl betonar det gemensamma ansvaret för att lösa
problemen. I hennes anförande återkommer det som var
huvudbudskapet i hennes uttalanden tiden närmast efter Tjernobyl-
olyckan (jfr sid 8ff). En replik till centern, där hon kritiserar dem
för att inte ha kunnat genomföra det de ställt i utsikt, antyder att
hon upplever sig vara i en sådan situation.

Slutligen framförs även socialdemokratisk kritik mot propositionen
av innebörden att man av hänsyn till sysselsättning och miljö inte
bör avveckla kärnkraften för tidigt, samt att man bör presentera
alternativ och analysera effekter.

Tolkning:

Propositionen och de som talar för denna synes uttrycka följande
budskap:
- kärnkraften skall avvecklas,
- ett huvudskäl till att markera detta är hänsynstagande till
människors oro,
- avvecklingen innebär ingen intressekonflikt och kommer inte att
medföra några negativa effekter på något samhällsområde,
- tidpunkten för avvecklingens start innebär ingen förändring i
förhållande till riksdagsbeslutet efter folkomröstningen utan en
precisering.

Kritik mot propositionen uttrycks både från de partier, som
motsätter sig en tidigarelagd avvecklingsstart och från dem som
vill ha starten tidigare än propositionen föreslår. Förutom de
argument som funnits tidigare i debatten och som jag därför inte
återger här, ser man från båda hållen propositionen som uttryck för
opportunism, taktik och bristande trovärdighet. Dessutom
återkommer inifrån socialdemokratin argumenten från
fackföreningsrörelsen och producenterna mot tidigarelagd
avveckling.
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Debatten visar, att motsättningar både inom socialdemokratin och
mellan de borgerliga partierna leder till ett beslut, som de flesta
är missnöjda med. I Birgitta Dahls huvudanförande återkommer de
ställningstaganden hon så kraftfullt uttalade gång på gång då
Tjemobylolyckan inträffat. Hennes replik till centern: "ni har
verkligen inte någonting att berömma er av när det gäller att i
praktisk politik få det genomfört som ni lovat väljarna" antyder,
att hon inte fått möjlighet att genomföra sina intentioner.
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IV Undersökningsresultat.

Svar på frågeställningarna.

Då Tjernobylolyckan inträffat och blivit känd i Sverige framförs
krav på att de svenska kärnkraftsreaktorerna omedelbart skall
stoppas.

Miljö- och energiminister Birgitta Dahl gör kraftfulla uttalanden av
innebörden, att kärnkraftens risker måste tas på allvar och att
sådan teknik, som hotar grundvalarna för livet, måste överges. Hon
anlägger ett consensusperspektiv: man skall eliminera kärnkraftens
risker och samtidigt trygga energiförsörjningen, man skall söka
avveckla kärnkraften tidigare än planerat och samtidigt trygga
miljö och sysselsättning.

Regeringen tillsätter en utredning med direktiv att klarlägga
olyckans orsaker och effekter och hur den påverkar bedömningen av
säkerheten vid de svenska kärnkraftverken samt föreslå åtgärder
för ökad säkerhet vid framtida olyckor. Birgitta Dahl ger tilläggs-
direktiven att konsekvenserna av en tidigareläggning av
kärnkraftsavvecklingen skall klarläggas. Utredarna lägger ner stor
möda på att ta fram ett så fullständigt och rättvisande
utredningsmaterial man utifrån sina perspektiv kan, och ett
vetenskapligt råd följer arbetet och tillför synpunkter.

Utredningen "Efter Tjernobyl" utsäger klart, att i Sverige "vissa
händelseförlopp med mycket låg sannolikhet /.../ kan leda till
utsläpp av liknande omfattning som i Tjernobyl". Man konstaterar
att de sk restriskerna är "mycket svåra att uttrycka i siffror. Det
gäller särskilt mänskligt felhandlande."

Efter olyckan i Harrisburg 1979 har man i det svenska
säkerhetsarbetet tagit hänsyn till sådana förlopp, främst
härdhaveriförlopp, som tidigare ansetts så osannolika att de
betraktats som restrisker. Tjernobylolyckan leder inte till
ytterligare förändringar i säkerhetsprogrammet, varför man i
utredningen slår fast att "olyckan i Tjernobyl inte ger anledning till
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någon omprövning av bedömnigen av den tekniska riskbilden vid
reaktorer av den typ vi har i Sverige". Återstående tänkbara
restrisker anses främst bestå i en kombination av tekniska fel och
mänskligt felhandlande.

Tjernobylolyckans effekter av olika slag redovisas men med en
tendens att lyfta fram sådana uppgifter, som är ägnade att lugna
människor. Människors oro - men inte reaktioner av förnekande -
behandlas som problem.

Konsekvenserna av en tidigarelagd avveckling bedöms utifrån
sådana premisser, att fördelarna med sen avveckling och
nackdelarna med tidigareläggning lyfts fram medan fördelarna med
tidigareläggning och nackdelarna med sen avveckling definieras
bort eller tonas ner. Traditionella ekonomiska resonemang utgör en
grund som inte ifrågasätts eller motiveras. Det visas dock att
miljökonsekvenserna av en tidigareläggning skulle bli obetydliga.

Den proposition regeringen lägger fram i maj 1987 prioriterar klart
industrins konkurrenskraft, ekonomi i traditionell mening och den
sk "välfärden". Om dessa inte hotas har man "målsättningen" att
påbörja avvecklingen med två reaktorer i mitten av 90-talet. Som
slutar kvarstår 2010.

I den proposition som läggs fram i februari 1988 slår man fast dels
att två utpekade reaktorer skall stängas 1995 och -96, dels att
inga som helst negativa effekter får uppkomma som följd av detta.

Beslutsprocesserna i vår form av representativ demokrati studeras
främst utifrån statsvetenskapliga och sociologiska perspektiv.
Denna undersökning syftar till att belysa psykologiska faktorers
betydelse i en beslutsprocess. Jag hade som en av medlemmarna i
det vetenskapliga rådet följt framtagandet av det omfattande
utredningsmaterial, som skulle utgöra grund för beslut i fråga om
avvecklingen av kärnkraften. Jag ställde frågan: Hur kommer denna
text att användas?

För många människor är frågan om kärnkraftens
användning/avveckling av stor betydelse. Den är det på olika sätt,
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mot bakgrund av olika livserfarenheter och villkor, intressen och
värderingar. Några av dem som berörs av frågan har jag samtalat
med. Jag har läst uttalanden i remissvar, brev och tidningsartiklar.
Urvalet ger inte underlag för generaliseringar. Det syftar till att
genom exempel belysa ett skeende och därigenom öka möjligheterna
att förstå vad som händer i en beslutsprocess av detta slag.

Om undersökningens frågeställning formuleras: "Vad har
utredningen betytt för människors ställningstaganden?", är svaret:
INGENTING.

Har utredningen använts? Ja, de som före olyckan hade en
uppfattning i frågan har i utredningen undantagslöst funnit stöd för
denna och argument mot dem som har en annan 'jppfattning.

En del personer anser, att utredningen inte tillfört något av
betydelse. Andra tillmäter den stor betydelse just för att den
stärkt ens uppfattning. Hade den visat något annat skulle man ha
omprövat sin inställning. Men inte någon antyder, att en enda
uppgift förvånat eller lett till osäkerhet eller omprövning.

Undersökningens huvudfrågeställning har brutits ner i fem
delfrågor (jfr sid 6):

1. Vad väljer olika aktörer ut ur utredningen och anknytande
material och vad bortser de ifrån?

Svaret är att man väljer det som bekräftar den uppfattning man
redan har och bortser från sådant som, om man såg det, skulle
föranleda en att ompröva sin uppfattning.

2. Hur tolkar de det material de använder? Hur använder de det? Hur
tolkar de andras budskap under processen och hur förhåller de sig
till dem?

Sådant material, som inte är omedelbart förenligt med ens
uppfattning, och som man inte lyckas bortse ifrån, tolkas så att det
kan fås att harmoniera med ens grundsyn på frågan.

Argument framförs sorr1 ren*»i i S'tnationer, där man inte behöver
möta oc'< ho*- -»ra notprp ,rr,c.n* n<» j^rci'ment sorn frän motsatt hå!!
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framförs på samma sätt negligeras i allmänhet. I annat fall
avfärdas de som osakliga eller motiven misstänkliggörs. Någon
argumentering där motstridiga sakargument ställs bredvid varandra
och analyseras förekommer inte.

3. Var uppstår hinder för kommunikation och var öppnas
möjligheter?

Det står klart att hindren för kommunikation var starkt befästa
sedan tidigare. Det finns uttalanden som tyder på att vissa
möjligheter till kommunikation öppnades tiden närmast efter
olyckan. Vissa personer visade då en benägenhet att ifrågasätta sin
inställning till kärnkraften och en beredvillighet till att tala med
och lyssna på dem som förestpråkade avveckling. Denna öppenhet
minskade successivt under utredningstidens gång.

4 och 5. Varför uppstår/övervinnes låsningar - hur kan man förstå
det som sker? Vad i kommunikationsprocessen kan visas ha haft
betydelse för beslutets innehåll och form?

Undersökningen ger inget underlag för svar på dessa frågor. Inga
tecken finns på att låsningar övervunnits. Birgitta Dahls tal om
gemensamt ansvar och breda lösningar låter alltmer som
besvärjelser. Människor står bredvid varandra och ropar ut sitt
budskap, uppenbarligen i förhoppning att övertyga genom att skrika
högst. Om någon kommunikation förekommit inom det
socialdemokratiska partiets verkställande utskott eller parallella
monologer och styrkemätning gällt även där har jag inte underlag
att uttala mig om, då överläggningarna är sekretessbelagda. Jag
saknar på samma sätt insyn i andra grupperingars interna
överläggningar.

Efter denna icke-kommunikationsprocess tar riksdagen den 7 juni
1988 ett beslut, som inte tillfredsställer någon. Moderaterna,
folkpartiet och industrin hade inte velat ha beslut om starttidpunkt
för avvecklingen. Centern, vpk och folkkampanjen hade önskat en
betydligt snabbare avveckling. Och inom socialdemokratin hade
Birgitta Dahl av allt att döma önskat ett mer långtgående
avvecklingsbeslut, medan företrädare för LO inte velat ha beslut om
starttid. Hur kan detta förstås?
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Olika perspektiv.

Inledningsvis (sid 1) presenterade jag begreppen ekologiskt och
instrumentelit perspektiv (ep och ip). Dessa perspektiv avser synen
på människans förhållande till naturen i övrigt. I det förra anses
människan vara en del i ett samspel, som påverkas - ibland på ett
irreversibelt sätt - av vad hon gör (ekologi). I det senare anses
människan kunna ställa sig utanför naturen i övrigt och använda den
för sina syften (instrumentellt) och sedan åtgärda effekterna av
sina ingrepp om så visar sig nödvändigt. Ur ett ekologiskt
perspektiv sätts gränserna för människans möjlighet att använda
naturen av vad naturen tål utan att ta irreparabel skada. Ur ett
instrumentellt perspektiv sätts gränserna för hänsynstagandet till
naturen av vad som är möjligt utan att det ger ekonomisk förlust.

Dessa båda perspektiv finns representerade och uttryckta bland
dem som argumenterar i kärnkraftfrågan, men de sammanfaller inte
entydigt med de två motsatta ståndpunkterna i denna fråga. Här
gäller det i stället vilken art av framtida konsekvenser av ett
beslut, som är acceptabla respektive oacceptabla. Den ena
ståndpunkten innebär, att konsekvenserna av en möjlig olycka är av
sådan art, att det inte är acceptabelt att använda kärnkraften. Den
andra ståndpunkten innebär, att de ekonomiska konsekvenserna av
att avstå från att använda kärnkraften är av sådan betydelse, att
det inte är acceptabelt att avveckla den. Det första hotet är hotet
att utplånas, förgöras. Det andra hotet är hotet att förlora
kontrollen, makten, autonomin. På den ena sidan finns en
övertygelse om att kärnkraftens användande innebär möjliga
framtidsförhållanden, som är oförutsägbara och därmed omöjliga
att planera för. Att de möjliga konsekvenserna, oberoende av varje
sannolikhetsberäkning, är oacceptabla. På den andra sidan finns en
pseudorationell tro på att om man kan kontrollera olika i ett
förlopp ingående delar, så kan man också kontrollera helheten. Att
möjliga framtida konsekvenser av användandet av kärnkraften med
teknikens hjälp kommer att kunna hanteras.

Dessa båda synsätt kan kallas kaosperspektivet och
kontrollperspektivet. I kaosperspektivet ser man kaos som en
möjlig och oacceptabel konsekvens av vissa val. De valalternativ,
som har kaos som möjlig konsekvens, blir därmed oacceptabla och
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kan inte vägas mot andra eller viktas. Man får välja det bästa av de
alternativ, som sedan finns, och ta de nödvändiga konsekvenserna, t
ex ekonomiska, av detta. I kontrollperspektivet ser man människan
som förmögen att med förnuftets och teknikens hjälp kontrollera de
processer man väljer att använda. Kaos blir en möjlighet bara om
man ger upp kontrollen.

Detta är den grundläggande motsättning i synsätt, som skiljer dem
som har motsatta stånpunkter i avvecklingsfrågan. Inom dessa båda
heterogena grupperingar framträder två andra motsättningar av
betydelse för frågans behandling. Frågan kan ses ur ett harmoni-
perspektiv eller ett konfliktperspektiv. I harmoni- eller consensus-
perspektivet ser man det som möjligt att nå fram till en lösning på
kärnkraftsfrågan, som människor av olika bakgrund och med olika
intressen, livsvillkor och värderingar är överens om och som är till
allas bästa. Konfliktperspektivet däremot innebär att det finns
viktiga intressekonflikter som gör, att ett slutligt ställnings-
tagande med nödvändighet måste gå emot vissa gruppers intressen.

Vidare finns det en motsättning mellan ett dialogperspektiv och ett
konfrontationsperspektiv. Den gäller synen på möjligheten och
önskvärdheten av kommunikation mellan dem, som har olika syn på
kärnkraftsfrågan. I dialogperspektivet ser man det som önskvärt
att de som har olika ståndpunkt i frågan öppet redovisar sina skäl
och lyssnar på varandra, och att de försöker se hur frågan ter sig ur
motpartens perspektiv. I konfrontationsperspektivet ser man sådan
öppenhet som farlig för den egna saken, då det slutliga avgörandet
är beroende av vem som är starkast och har de bästa resurserna,
och en öppenhet kan utnyttjas av motparten.

De personer som engagerar sig i kärnkraftfrågan kan således i sina
ställningstaganden återfinnas utmed tre olika dimensioner. Den
första gäller accepterande eller icke accepterande av att kärn-
kraften används för energiframställning, den andra gäller om den
lösning man förespråkar är i allas intresse eller inte och den tredje
gäller om det är önskvärt eller icke önskvärt med öppenhet och
dialog. Exempel på personer, som ger uttryck för olika kombina-
tioner av ställningstaganden återfinns i undersökningsmaterialet.
Sålunda uttrycker Birgitta Dahl i sina uttalanden ett harmoni- och
dialogperspektiv, men hon beklagar att hon är förhindrad att
tillföra undersökningen information om vare sig det som avhandlats
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under partiledaröverläggningarna eller inom det socialdemokratiska
partiets verkställande utskott. Dialogen mellan Byggnadsarbetare-
förbundets ordförande och företrädare för Stoppa Nu-rörelsen visar
att man varken öppnar sig för eller förväntar sig något av en dialog.
Staffan We-terlund anser intressemotsättningar ofrånkomliga och
dialog meningslös och ser kraftiga styrmedel som nödvändiga. För
Lars-Gunnar Larsson är den öppna dialogen i samhället en garanti
för att man kan klara av att använda kärnkraften, och han förnekar
konflikt mellan ekonomi och ekologi. Gilbert Ossbahr misstror
öppenheten och väntar sig bedrägeri och utnyttjande från dem som
har intressen i kärnkraften. Fler exempel kan lyftas fram ur
materialet.

Utgångspunkten för denna undersökning är ett dialogperspektiv. Det
är övertygelsen att en nödvändig förutsättning för konstruktiva och
bestående lösningar av viktiga samhällsproblem är öppenhet och
fullständighet i redovisningen av olika möjliga alternativ och
dessas konsekvenser av olika slag. För att en konstuktiv dialog om
de olika alternativen skall bli möjlig krävs att man lyssnar med
respekt på dem som har en annan uppfattning och strävar att se hur
frågan ter sig från deras perspektiv. Detta betyder inte att
förekommande reella motsättningar förnekas eller täcks över.
Däremot ger det möjlighet att nå fram till lösningar i så stor
enighet som möjligt, där förutsättningar för sådana lösningar
föreligger. I de fall val mellan oförenliga alternativ är nödvändiga
kan dessa göras öppet i medvetande om vad man väljer och vad man
väljer bort. Detta är av avgörande betydelse för möjligheterna att
genomföra och följa upp fattade beslut.

I den beslutsprocess, som denna undersökning speglar, saknas dessa
förutsättningar. I stället synes människor under intryck av de hot
de upplever sluta sig samman i grupper, som skapar sig sin bild av
frågan, sitt eget språk och sina stereotypa föreställningar om
motparten. Besvikelse, sorg, vrede och misstro uttrycks från båda
håll. Motpartens argument ogiltigförklaras genom att man
nedvärderar dem som uttalar dem eller misstänkliggör deras motiv.

Ett bidrag till förståelsen av den brist på kommunikation och den
synbara irrationalitet, som präglar den här speglade processen ger
en artikel av Nils Brunsson (professor i företagsekonomi) om
beslutsprocesser. Han menar, att i denna typ av process handlar det
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inte om att nå fram till och fatta beslut, utan om att implementera
beslut, som redan fattats inom respektive grupp. Argumentering och
agerande kan bli begripligt mot bakgrund av att man inte inom
någotdera lägret efter Tjernobylolyckan överhuvudtaget under-
kastade frågan ny sakprövning. I stället använde man det inträffade
och det material som togs fram för att ytterligare arbeta för att
genomdriva det man beslutat verka för.

Detta förhållande kan i sin tur förstås på det sättet, att det skulle
ha inneburit ett så stort hot för människor att öppna sig för
argument från motparten, att man valde att sluta sig samman och
försvara en redan intagen ståndpunkt.

Är "människors oro" befogad?

Upplevelse av oro är en signal på fara, en hjälp för människan när
det gäller att avvärja eller skydda sig mot sådant som hotar henne.
Oro som är grundad på en hallucination, en psykologisk villfarelse
eller en paranoid vanföreställning utgör ett problem, då den förmår
människor att agera i relation till en fara, som inte existerar.

I ett sådant fall utgör förnekande av fara en sund och realistisk
reaktion. I en situation då fara hotar utgör emellertid förnekande av
denna ett problem som kan få ödesdigra konsekvenser. Förnekandet
kan då vara en psykologisk avvärjningsmekanism, som skyddar en
från att se och tvingas ta hänsyn till en fara, om detta på annat
sätt utgör ett hot för en.

I undersökningen har visats, att människors oro för kärnkraften
genomgående behandlas som ett problem, medan reaktioner av
förnekande inte görs synliga. Detta gäller både dem som
förespråkar viss fortsatt användning av kärnkraften, och talesmän
för regeringsförslaget, såsom Birgitta Dahl och Rune Molin, som
motiverar avvecklingen med hänsynstagande till "människors oro".

Tjernobylolyckan har inträffat. Den har fått svåra konsekvenser
lokalt och lett till allvarliga problem även i Sverige. Utredningen
"Efter Tjernobyl" slår fast, att en olycka med lika stora
konsekvenser kan inträffa i Sverige, och att riskerna för detta
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bedöms vara små men är svåra att uppskatta i siffror. Därmed står
det klart att en oro för konsekvenserna av fortsatt användning av
kärnkraften inte saknar grund.

Bland dem som förespråkar viss fortsatt användning av kärnkraften
finns det många som vidgår denna risk men anser den värd att tas.
Andra förnekar att någon risk värd att räkna med existerar. Detta
förnekande utgör ett problem. Det synes i sin tur vara grundat på
oro - oro för minskad konkurrenskraft, sänkt levnadsstandard och
arbetslöshet. Har denna oro reell grund? Olika framtidsscenarier
ger olika svar på den frågan.

Kvar står att de möjliga konsekvenserna av en möjlig
kärnkraftsoiycka kan vara ett inte hanterbart kaos, medan de
möjliga konsekvenserna av en avveckling av kärnkraften går att
förutse, förebygga och/eller åtgärda.

Möjlig framtid?

Undersökningens resultat ger en dyster bild av våra möjligheter att
konstruktivt lösa svåra samhällsproblem. Den visar fram en
skrämmande brist på kommunikation, lyhördhet och respekt. I
stället för konstruktiva försök att ställa bredvid varandra, se och
hantera de olika sidorna av samhällsproblemen framträder ökande
polarisering och brist på kommunikation. Man sluter sig samman i
grupper, tillskriver varandra (projicerar på varandra) de negativa
tankar, känslor och reaktioner, som man inte står ut med hos sig
själv, och bekämpar varandra.

Finns det då någon motbild, som kan inge hopp för framtiden? Ja,
jag vill lyfta fram en sådan.

I november 1986 hölls ett symposium på Ågestagården i södra
utkanten av Stockholm. Initiativet till detta togs av författaren till
denna rapport tillsammans med professorn vid pedagogiska
institutionen vid Stockholms Universitet Åke W Edfeldt. Till
symposiet inbjöds företrädare för kraftindustrin, naturvårds- och
miljöorganisationer, forskare som på olika sätt arbetat med den
aktuella problematiken samt beslutsfattare. Intresset var mycket
stort från de tre första kategoriernas sida. Syftet var det enkla att
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man faktiskt skulle samtala med varandra kring
energiförsörjningsfrågorna. Till grund för de två dagarnas arbete
lades författarens tidigare nämnda rapporter: Intressekonflikter
och opinionsbildning... och Låna varandras glasögon samt Edfeldts
redan 1969 publicerade rapport Kvicksilvergäddan, vilka på olika
sätt belyser kommunikationsproblemen i samhället.

Efter några korta inledningsanföranden fördes diskussioner i
grupper sammansatta av deltagare från de olika kategorierna.
Instruktionen till grupperna löd:

Välj ur inledningsanförandena någon fråga, som förefaller
Er särskilt viktig. Alternativt formulera en frågeställning
som syntetiserar något viktigt ur de tre inledningarna.
Motivera valet av frågeställning och lyssna på de
motargument som framförs.

Eftersom det inte i första hand är fråga om att komma
fram till en lösning på en fråga, utan själva diskussions-
elementet mellan personer, som representerar olika
bakgrund och inställningar är mål i sig, är det viktigt att
Ni väljer en inriktning på diskussionen, som känns
fruktbar för gruppen.

Diskutera sedan denna fråga. Försök att formulera den
andres uppfattning så att denne godtar framställningen,
innan Du polemiserar mot honom. Sök gemensamt i
gruppen upptäcka var och hur hinder för kommunika-
tionen uppstår.

Välj en "rapportör" i gruppen, som kan föredra vad Ni
diskuterat och vilka erfarenheter Ni gjort och även lämna
en skriftlig sammanfattning på detta. Försäkra Er om att
Ni är överens om innehållet.

Kom ihåg: Syftet är inte att lyckas övertyga eller låta sig
övertygas utan att lyckas höra och göra sig hörd, och att
därmed få frågan allsidigt belyst och uppfatta alla dess
nyanser.

De samtal som här fördes upplevdes i all sin enkelhet av deltagarna
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som betydelsefulla. Både från kraftindustrisidan och från miljö-
sidan framfördes sådana uppfattningar, scm att detta var första
gången man talat med varandra och därmed historiskt. Man hade
också på båda sidor till sin förvåning blivit övertygade om att de
andra faktiskt menar vad de säger och är övertygade om sin
uppfattning.

Att symposiet av deltagarna uppfattades som viktigt och
betydelsefullt framgår också av att Vattenfall ett år senare
anordnade ett lika välbesökt symposium av samma slag. Denna gång
deltog också några politiker. Ytterligare ett symposium i
miljörörelsens regi har varit på tal.

Kanske är det detta slag av mänskliga möten, som kan erbjuda en
början på ett i verklig mening demokratiskt samtal mellan
människor med olika livssituation, värderingar, intressen och
behov. Det kommer inte att eliminera konflikter och svåra beslut.
Men det kan bidra till att förebygga destruktiva lösningar och
upptrappning av explosiva motsättningar.

Om våra barn och barnbarn skall ha en framtid, måste vi stanna upp
och lyssna på varandra och på motsättningarna inom oss själva. Vi
måste stå ut med att vi inom oss själva härbergerar både kärlek
och hat, både altruism och egoism. Då kan vi också se både positiva
och negativa sidor av de företeelser, som möter oss, och vi kan ta
emot och besvara andra människors uppfattningar och värderingar
utan att tillskriva dem de sidor vi inte står ut med hos oss själva.
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FÖRKORTNINGAR

CUF = Centerns Ungdomsförbund
Fabriks = Svenska Fabriksarbetareförbundet
FOA = Försvarets forskningsanstalt
Folkkampanjen (mot kärnkraft/kärnvapen)
Gruv - Svenska Gruvindustriarbetareförbundet
KVA = Kungliga Vetenskapsakademin
LRF = Lantbrukarnas Riksförbund
LO = Landsorganisationen i Sverige
Metall = Svenska Metallindustriarbetareförbundet
Pappers » Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
SKI « Statens Kärnkraftinspektion
SNF = Svenska Naturskyddsföreningen
SSI • Statens Strålskyddsinstitut
SSU = Socialdemokratiska Ungdomsförbundet
STEV = Statens energiverk
UHÄ = Universitets- och Högskoleämbetet
Vattenfall = Statens Vattenfallsverk.
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