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Var och hur skall vi slutförvara
det använda kärnbränslet?

Inställningen i riksdag och regering är att det använda kärnbränslet och kärnavfallet

från de svenska kärnkraftverken skall slutförvaras i Sverige. Ännu finns inget

beslut om på vilken plats i Sverige slutförvaret skall byggas. Inte heller är det

beslutat vilken metod som skall användas. Plats och metod för slutförvaret skall

väljas med hänsyn till säkerhet och miljö liksom till vårt ansvar att förhindra

spridning av sådant material som kan användas för att framställa kärnvapen.

Kärnkraftföretagen presenterade 1983, genom Svensk Kämbränslehante-

ring AB (SKB), en. metod för slutlig förvaring, KBS-3-metoden. I beslut 1984 om

laddningstillstånd för reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 uttalade rege-

ringen att denna metod - som hade granskats ingående av svenska och utländska

experter - "i sin helhet i allt väsentligt befunnits kunna godtas med hänsyn till

säkerhet och strålskydd".

I samma beslut påpekade regeringen också att ett slutligt ställningstagande

till val av metod kräver ytterligare forsknings- och utvecklingsarbete.

Vem har ansvar för att
det använda kärnbränslet tas om

hand på ett säkert sätt?
Det är kärnkraftföretagen som har det direkta ansvaret för att det använda kärn-

bränslet hanteras och slutförvaras på ett säkert sätt.

Det bakomliggande allmänna resonemanget är att den som driver en verk-

samhet har ansvar för att det görs på ett säkert sätt. Ansvaret omfattar också att ta

hand om det avfall som uppstår vid verksamheten. Dessa tankegångar kommer till

uttryck i viktiga lagar även på kärnenergiområdet, bl a kärntekniklagen (1984) och

finansieringslagen (1981).

Kärnteknik- och finansieringslagen säger att kärnkraftföretagen är skyldiga

att bedriva den forskning som behövs för att det använda kärnbränslet skall kunna

tas om hand på ett säkert sätt. Samma lagar ålägger företagen att också svara för

de kostnader som uppstår i sar and med hantering och slutförvaring av avfallet.

Det finns fyra kärnkrat jretag i vårt land: Statens vattenfallsverk, Fors-

marks Kraftgrupp AB, Sydsvenska Vämiekraft AB och OKG AB. Dessa fyra

företag äger gemensamt Svensk Kärnbränslehaiitering AB (SKB). I SKBs uppgif-

ter ingår att i praktiken genomföra det arbete inom kärnav/allsområdet som

företagen har ålagts att utföra.

Staten har det övergripande ansvaret för säkerheten kring hanteringen och

sluförvanngen. Tre myndigheter - statens kärnbränslenämnd (SKN), statens

kärnkniftinspektion (SKI) och statens strålskyddsinstitut (SSI) - svarar för olika

delar av den statliga övervakningen av kärnkraftföretagens avfallsverksamhet.

Se vidare omslagets bakre insida
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FORORD
Föreliggande studie ingår som en del i projektet "Perception
of risks of spent nuclear fuel and risk communication,"
finansierat av Statens kärnbränslenämnd (SKN). Denna
delstudie i projektet syftar till att beskriva lekmäns upp-
levelser och mönster av upplevelser i samband med omhän-
dertagande av kärnavfall. I en kommande delstudie skall
riskupplevelse bland annat relateras till geografisk pla-
cering av ett slutförvar. Vi vill härmed rikta ett stort tack
till i synnerhet Anders Biel och Ulf Dahlstrand med vilka vi
från första början ingående har diskuterat uppläggningen
av denna studie. De har också läst tidigare versioner av
denna rapport och då kommit med synpunkter och förslag
som haft stor inverkan på den slutliga utformningen av
rapporten. Vi vill också tacka Ann Boström och Ola
Svenson som läst och kommit med värdefulla synpunkter
på en tidigare version av rapporten.

Stockholm i augusti 1990
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SAMMANFATTNING
Föreliggande studie syftar till att beskriva lekmäns upplevelse av risk i
samband med omhändertagande av kärnavfall. Med hjälp av en kvalita-
tiv, tolkande ansats har ambitionen varit att så förutsättningslöst som
möjligt försöka beskriva vad riskupplevelse angående omhändertagande
av kärnavfall består i. Datainsamlingen har bestått av intervjuer. Till att
börja med genomfördes en pilotstudie med 14 personer i syfte att generera
frågeställningar som mer ingående skulle undersökas i en efterföljande
huvudstudie. Huvudstudien utgjordes av en intervjustudie med 30 perso-
ner, varav 10 var psykologstuderande, 10 studerade vid Tekniska högsko-
lan och 10 var yrkesarbetande utan akademisk bakgrund. Fem i vardera
grupp var kvinnor och 5 var män. Anledningen till att använda personer
ur dessa 3 grupper var att i någon mån variera intervjupersonernas bak-
grund. Den slutliga analysen gjordes på basis av 25 intervjupersoners
svar. Fem av de 30 intervjuade föll således bort på grund av att deras svar
var av så motsägelsefull karaktär eller så extremt vaga att inga koherenta
tolkningar var möjliga att göra.

Resultatsektionen är uppdelad i 3 avsnitt. Inledningsvis redogörs för vill-
koren för upplevelse av risk. Dessa villkor är av så allmän karaktär att de
torde vara giltiga för all slags riskupplevelse. Enligt föreliggande analys
uppkommer upplevelse av risk genom att "något man värdesätter" (t ex
liv) 'hotas av tillintetgörelse" (t ex dödsfall eller skada). I resultatsektio-
nens andra avsnitt redogörs för de olika komponenter som ingick i inter-
vjupersonernas upplevelse av risk i samband med omhändertagande av
kärnavfall. Något förenklat var de huvudsakliga komponenterna följande;
riskuppskattning (stor eller ej stor), attityd till kärnkraft (positiv eller ne-
gativ), känslouttryck (förekomst eller frånvaro av känslouttryck), inställ-
ning till relevanta personer, såsom experter, politiker, beslutsfattare
(förtroende för eller misstroende mot), antagande om att experter besitter
kunskap/ej kunskap, referensram (fokuserande, vägande, vidgande).

I resultatsektionens tredje del presenteras två huvudprofiler av riskupp-
levelse. De kan sägas vara varandras motsatser. Den ena riskprofilen
hade följande kännetecken; uppskattning av risken som stor, negativ atti-
tyd till kärnkraft, förekomst av känslouttryck, misstrcende mot relevanta
personer, antagande om att experter ej besitter tillräcklig kunskap, en fo-
kuserande alternativt en vidgande referensram. Den andra huvudprofi-
len hade följande kännetecken; uppskattning av risken som ej stor, positiv
attityd till kärnkraft, frånvaro av känslouttryck, förtroende för relevanta
personer, antagande om att experter besitter tillräcklig kunskap, en foku-
serande alternativt en vägande referensram.

Noterbart är att komponenten "förväntade konsekvenser av en olycka"
med kärnavfall inte skiljde sig åt bland de intervjuade. Komponenten
"referensram" och dess betydelse för riskupplevelse diskuteras utförligt i
rapportens avslutande diskussionsdel.



SUMMARY
This study aims at investigating laymens" experiences of risk in
connection with storage of nuclear waste. The aim of this report has been
to describe the experience of risk concerning the storage of nuclear waste
as presuppositionless as possible, through a qualitative, interpretive
approach. The data consisted of interviews. To begin with, a pilot study
was conducted using 14 subjects, with the aim of generating issues that
could be further penetrated in the main study. The main study consisted
of interviews with 30 subjects, of which 10 were students of psychology, 10
were students of technology and 10 were working in a profession with no
academic background. Five in each group were females and 5 were
males. The reason for using persons from 3 different groups was to
include subjects from a somewhat varying background. The final data
analysis was based on 25 subjects' answers to the interviews, with 5 of the
30 persons omitted due to contradictory and extremely vague answers,
making any coherent interpretation impossible.

The results section is divided into 3 parts. The first clarifies the conditions
for the possibility of experiencing risk. These conditions are so general
that they are most likely valid as conditions for any kind of risk
experience. The experience of risk presupposes the experience that
"something which is valued" (e.g. life) is "threatened by annihilation"
(e.g. death or injury). The second part of the results section consists of a
presentation and clarification of the components which made up the
subjects experiences of risk in connection with storage of nuclear waste.
Somewhat simplified, the main components were the following; risk
perception, (high or not high risk), attitude to nuclear energy (positive or
negative), expressions of emotions (presence or absence of emotional
expression), attitude to significant people, such as experts, politicians,
decision makers (trust or mistrust), assumptions concerning the experts'
possible knowledge/lack of knowledge, the frame of reference (focusing,
weighing, widening).

The third and final part of the results section consists of a presentation of
the two main profiles in the experience of risk in connection with storage
of nuclear waste. These two main profiles can be conceived of as opposites.
One of the risk profiles was constituted in the following way; a perception
of the risk as high, a negative attitude to nuclear energy, presence of
emotional expression, distrust towards significant people, an assumption
that experts lacked sufficient knowledge and a focusing or widening
frame of reference. The other main profile was constituted as follows; a
perception of the risk as not high, an absence of emotional expression,
trust towards significant people, an assumption that experts possessed
sufficient knowledge and a focusing or weighing frame of reference.

It is worth noting that the component "expected consequences from an
accident" with nuclear waste did not differ between the subjects. The
component called "frame of reference" and its significance for
experiences of risk is discussed in the discussion section.



INLEDNING
Riskforskning är ett växande forskningsområde som sträcker sig över en
mängd discipliner, t ex; ekonomi, matematisk statistik, filosofi, psykologi,
antropologi. Ordet "risk" kan användas i flera betydelser. Hansson (1987a,
sid 1) anger två huvudsakliga och närbesläktade betydelser: (i) Risk kan
beteckna den uppskattade sannolikheten att en oönskad händelse inträf-
far, (ii) Risk kan mer allmänt beteckna en situation där det är möjligt
men inte säkert att en oönskad händelse inträffar. I en sådan definition
innefattas både sannolikheten för den oönskade händelsen (dvs. första be-
tydelsen av risk) och en bedömning av hur allvarliga eller negativa hän-
delsens konsekvenser är. Det är ofta i den andra betydelsen som riskbe-
greppet används bland tekniker och samhällsvetenskapliga forskare. De i
definitionen ingående komponenterna är således "sannolikhet" och
konsekvens." Risken är definierad som sannolikheten att något icke

önskvärt (konsekvenserna) skall inträffa. Konsekvenserna kan vara av
mycket olika slag; dödsfall, skada, sjukdom, psykiskt lidande, ekono-
miska förluster, etc. Ofta försöker man precisera sannolikhet numeriskt.
Då används förväntad frekvens av ett utfall eller trovärdighet hos en upp-
skattning som uppskattning av sannolikheten.

Även andra författare (t ex, Bradbury, 1989; Otway & Thomas, 1982) disku-
terar p l̂ka definitioner av risk. Risk kan antingen förstås som ett objektivt
fenomen minimalt beroende av subjektiva värderingar eller så fokuseras
individens subjektiva riskupplevelse. Om risk betraktas som ett objektivt
fenomen antas risken kunna förklaras och prediceras av de objektiva ve-
tenskaperna. Att istället fokusera på subjeklets riskupplevelse innebär att
människors uppfattningar uppmärksammas och analyseras, vilket kan
ske utifrån olika ansatser. Inom samhällsvetenskaperna har en sådan
ansats kommit till uttryck i form av den psykometriska traditionen. Inom
den psykometriska traditionen är riskbegreppet multidimensionellt (t ex
FischhoflT, 1979; Gardner m fl, 1982; Slovic, FischhofT& Lichtenstein, 1980,
1984). Risk beskrivs där med hjälp av en mängd dimensioner, t ex; huru-
vida risken är kontollerbar eller ej, huruvida risken är ny eller gammal,
huruvida den är frivilligt eller ofrivilligt påtagen, när effekterna av risken
kan beräknas inträffa, huruvida den är synlig eller osynlig (t ex radioak-
tiv strålning kan inte varseblivas), hur mycket kunskap man har om ris-
ken. En persons riskuppskattning kan vara beroende av vilka "värden"
personen antar på de ovan exemplifierade dimensionerna, samt många
fler. Slovic, Fischhoff & Lichtenstein (1982) har med hjälp av faktoranalys
reducerat antalet riskdimensioner till ett par, tre huvuddimensioner,
vilka är kunskap eller kännedom om riskkällan, vilken fruktan ("dread")
riskkällan vacker samt antal människor som exponeras eller utsätts för
risken. För vårt vidkommande kan det vara av intresse att uppmärk-
samma att kärnvapen är den riskkälla som erhåller högst värde på di-
mensionen "fruktan." "Kärnenergi" erhåller nästan lika högt värde vad
gäller fruktan och klassas dessutom som en mer okänd riskkälla än
kärnvapen. Denna dimensionsstruktur har visat sig giltig för både lek-
män och experter, d v s de olika riskkällorna (t ex kärnenergi) karaktäri-
seras i termer av de olika faktorerna (t ex hur okänd risken är; vilken
fruktan den väcker) på likartat sätt.



Beträffande riskuppskattning ("risk perception") kan konstateras att lek-
mäns riskuppskattning korrelerade högt med i synnerhet dimensionen
'"fruktan." Ju högre en person markerade på skalan "fruktan," desto
större uppskattades risken och desto angelägnare ansågs det vara att re-
ducera risken och att införa strikta säkerhetskrav för en dylik risk.
Kftersom kärnkraft och kärnvapen erhöll mycket höga värden på dimen-
sionen "fruktan" innebar det att lekmän uppskattade dessa riskkällor
som mycket stora. Värden på den andra dimensionen - angående hur
känd risken är - samvarierade inte så högt med lekmäns riskuppskatt-
ning. Med andra ord, en okänd risk samvarierade inte så högt med ris-
kuppskattningen. Samhällelig och personlig exponering eller utsatthet
for risken samvarierade måttligt med riskuppskattning. Experters be-
dömning och uppskattning av risk kan inte beskrivas på motsvarande
sätt, eftersom deras uppskattning av risk inte relaterade till någon av
dessa dimensioner eller däri ingående faktorer, utan framför allt korrele-
rade med tekniska bedömningar av årlig dödsfallssannolikhet.

Forskning inom den psykometriska traditionen har påvisat att experter
och lekmän ofta använder sig av olika riskbegrepp och man har varit in-
tresserad av att kartlägga hur personer, lekmän såväl som experter, upp-
skattar (pcrcipierar) risk. Som konstaterats ovan korrelerar experters
riskuppskattning starkt med tekniska bedömningar av årlig dödsfalls-
sannolikhet, medan lekmäns riskbegrepp är bredare och känsligt även
för andra faktorer, t ex hur känd risken är, hot mot framtida
generationer och möjlighet av katastrof. I anslutning till detta kan
nämnas att forskning visat att experter inom kärnkraftsområdet och
lekmän bedömer risken med kärnkraft olika. Slovic, Lichtenstein &
Fischhoff (1979) talar om en perceptionsklyfta mellan experters och
lekmäns riskbedömning av kärnkraften. En del av förklaringen till denna
perceptionsklyfta kan hänföras till s k "kognitiv tillgänglighet" hos
aspekter av kärnkraften och olyckor som inträffat. Tanken är att
information om risker bearbetas selektivt och därmed kommer att vinklas
på olika sätt. Informationens tillgänglighet spelar en viktig roll för hur en
risk bedöms. Sådan information som uppmärksammas mycket i t ex
massmedia blir kognitivt mer lättillgänglig och förefaller viktigare än
sådan information som så att säga har sjunkit undan.

Bradbury (1989) är dock kritisk mot att företrädare för den psykometriska
traditionen uppvisar tvetydighet vad gäller relationen mellan experters
och lekmäns riskbegrepp. Det finns tendenser att ge företräde åt experters
riskuppskattning och anse den som mer objektiv, sann och korrekt i jäm-
förelse med lekmäns riskuppskattning. Som kontrast till detta synsätt
presenterar Bradbury en kulturell, social-konstruktivistisk ansats till
riskforskning, där experters och lekmäns riskbegrepp är olika sätt att
konstruera och definiera företeelser som riskfyllda, utan att någon kon-
struktion är riktigare eller sannare (jmf även Douglas & Wildawsky,
1982). Bradbury förstår således en fokusering på subjektets riskuppfatt-
ning som ett beaktande av det sociala och kulturella sammanhang i vilket
risk uppfattas och hanteras. Som Lindgren (1990, s 3) påpekar blir då föl-
jande frågor relevanta: "Vem bedömer vad som är en risk? Vem bedömer
hur stor en sannolikhet är? Vem bedömer om en konsekvens är negativ?"



Ett samhälle består av ett otal riskkällor och människor utsätts dagligen
för risker. Människors olika uppskattning av risker är ett möjligt mätt pa
hur angeläget det är att eliminera olika risker, men kanske inte det enda
måttet. Vissa forskare hävdar att risker bör ses från ett beslutsfattande-
perspektiv. Det handlar då om att faställa acceptabla risknivåer. Enligt
Fischhoflfm.fi. (1980) existerar två huvudalternativ för att fastställa en
acceptabel risknivå. Ett alternativ är att med hjälp av så kallad "cost-
benefit" analys - eller lämpligare i detta sammanhang "risk-benefit"
analys - fastställa huruvida en riskkälla (t ex kärnenergi) är acceptabel
eller inte. Här jämförs således de fördelar som den aktuella riskkällan
medför (t ex billig energi vad gäller kärnkraft) med de nackdelar som
samma källa kan ge upphov till (t ex kostnader i samband med
kärnkraftsolycka). För och nackdelar vägs mot varandra och kan
jämföras med andra möjliga alternativ, t ex kan kärnkraft jämföras med
andra energislag.

Ett annat sätt att fastställa acceptabel risknivå är att utgå från besluts-
teori. Den beslutsteoretiska modellen utgår från en individs bedömning av
en risk (jmf Fischhoff, Svensson & Slovic, 1987; Svenson & Karlsson, 1989».
Här gäller det beslutsfattande under osäkerhet och där minst tvä alterna-
tiv föreligger. Varje alternativ kan representeras i två dimensioner; san-
nolikheten för att det valda alternativets konsekvenser inträffar samt vär-
det (attraktiviteten) av att dessa konsekvenser inträffar. \Tar valet står
mellan riskfyllda alternativ handlar värdet hos den inträffade händelsen
mer om hur oattraktiv den inträffade händelsen är. Utifrån den besluts-
teoretiska referensramen blir accepterandet av en viss energiform en
fråga som måste sättas i relation till andra möjliga energialternativ.
Accepterandet av en risk bedöms utifrån de alternativ som övervägs och
konsekvenserna av de olika alternativen. Som resultat av en beslutspro-
cess kan således ett alternativ med hög risk väljas därför att det bland
dess konsekvenser finns sådana företräden som kompenserar riskerna.

Rent allmänt kan sägas att människors beredskap att acceptera risker
har visats hänga ihop med många andra faktorer, vilket är helt i linje
med den psykometriska traditionens multidimensionella riskbegrepp.
Man har funnit att en högre risknivå accepteras om risken är frivilligt
påtagen (jmf Starr, 1969; Sowby, 1965). Människor är också mer villiga att
acceptera risker förknippade med egna individuella handlingar och akti-
viter än om riskerna är av mer kollektivt, samhälleligt slag (jmf Sjöberg &
Winroth, 1986). Önskan eller behov av kontroll har visats ha betydelse för
människans riskbenägenhet (jmf Sjöberg & Magneberg, 1987). Om risken
är mycket uppmärksammad - riskens tillgänglighet är hög - finns en ten-
dens att inta en mindre accepterande attityd gentemot risken (jmf Page,
Shapiro & Dempsey, 1987; Tyler & Cook, 1984). Ytterligare exempel på en
faktor att ta i beaktande beträffande riskacceptans är könstillhörighet.
Man har funnit att kvinnor är både mindre benägna att ta risker och upp-
lever de flesta risker som större än män (jmf Brody, 1984).



Risk i samband med omhändertagande av kärnavfall

Föreliggande studie uppmärksammar upplevelse av risk i samband med
omhändertagande av kärnavfall. Sjöberg & Drottz (1988) fann i en enkät-
studie gällande attityder till kärnavfall att förökspersonerna ansåg frågan
om kärnavfall som mycket viktig. Vidare upplevde de stora egna kun-
skapsbrister och kände skepsis till experters förmåga att hantera problem
med kärnavfall. Försökspersonernas riskuppskattning uppvisade även ett
högt samband med attityd till kärnkraft.

Omhändertagande av kärnavfall är ett riskproblem som sträcker sig
mycket långt in i framtiden. Det finns undersökningar som kartlagt hur
människor har uppfattat risk i ett mycket långt framtidsperspektiv. En
fråga av intresse i detta sammanhang har varit huruvida människors
värderande av risken minskar som följd av tidens förlopp. Om t ex en
identiskt lika förödande käi nkraftsolycka är att föredra om den inträffar
om 1000 år i stället för om 1 år talar man om att riskvärdet minskats en-
dast på grund av tidsförloppet (det tekniska uttryck som då används är att
risken diskonterats) (jmf Karlsson & Svenson, 1988; Svenson, 1984;
Svenson & Karlsson, 1983, 1989; Svenson & Nilsson, 1988). Flc ra studier
har påvisat att det finns en tendens att skjuta upp negativa konsekvenser i
framtiden snarare än att ta sig an dem omedelbart (jmf Jones & Johnson,
1973; Mischel & Grusec, 1967; Mischel, Grusec & Masters, 1969; Nisan &
Minkowich, 1973). Svenson & Karlsson (1989) fann däremot att förhållan-
devis många människor (ca 30%) inte alls diskonterade negativa konse-
kvenser i samband med kärnavfall. Personer med teknisk utbildning vi-
sade dock större benägenhet att diskontera negativa konsekvenser i sam-
band med kärnavfall jämfört med personer med en mer humanistisk,
samhällsvetenskaplig bakgrund. Vad gäller engagemang i olika händel-
ser visade Ekman & Lundberg (1971) att människor är mindre engage-
rade i händelser som är avlägsna i tid och rum. Sjöberg (1989) och Sjöberg
& Drottz (1988) påtalar dock att när moraliskt ansvar finns med som en
faktor i bedömningen så vStiger engagemanget i eventuella risker långt in
i framtiden. Fenomenet radioaktivt avfall kan därför tänkas väcka stort
engagemang his människor, ett engagemang som således rör eventuella
händelser mycket långt in i framtiden.

Det är förbundet med stora svårigheter att utröna människors attityder
och uppskattningar av framtida risker när framtidsscenariot är så långt
som i fallet med kärnavfall (jm»r Karlsson & Svenson, 1988). Psykologiska
undersökningar om tid har framför allt begränsats till, i detta samman-
hang, mycket korta tidsintervall, såsom en människas livslängd (se
Svenson & Karlsson, 1983). Enligt vår mening är det av största vikt att
psykologisk forskning i större utsträckning intresserar sig for upplevelse
av långa tidsintervall.

Föreliggande studie syftar till en beskrivning av lekmäns upplevelse av
risk i samband med omhändertagande av kärnavfall.



METOD
Bearbetning av materialet har skett utifrån en kvalitativ, tolkande ansats.
Syftet har varit att genom detta, inte så vanligt förekommande angrepps-
sätt inom riskforskningen, beskriva några möjliga meningssamband be-
träffande upplevelsen av risk i samband med omhändertagande av kärn-
avfall. Den tolkande metod som använts kan beskrivas med hj& , av vissa
hermeneutiska (jmf Engdahl m fl, 1977; Howard, 1982; Palmer, 1969) så-
väl som fenomenologiska principer (jmf Bullington & Karlsson, 1984;
Husserl, 1977; Karlsson, 1987; Von Eckartsberg, 1986).

Data som analyserades i föreliggande undersökning är text i form av ut-
skrivna intervjuer, vilket gör den hermeneutiska traditionen intressant. I
detta sammanhang är den så kallade "hermeneutiska cirkeln" relevant.
Den hormeneutiska cirkeln innebär att förståelseprocessen i tolkningen
av intervjuerna/texterna sker i form av en "pendling" mellan delarna och
helheten. Helheten består av alla delar, och delarna kan bara förstås uti-
från helheten. Det är med en kontextuell, holistisk ansats som man tar
sig an intervjuerna. Ett enskilt yttrande av en intervjuperson (ip) förstås
utifrån andra yttranden i intervjun. Yttranden t ex i slutet av intervjun
kanske endast blir begripliga om man ser dem i relation till tidigare
gjorda yttranden och vice versa.

Vidare har ambitionen varit att utifrån intervjuerna upptäcka och be-
skriva intervjupersonernas (ipp:s) upplevelse så troget som möjligt.
Denna ambition överensstämmer med den fenomenologiska traditionens
betoning av öppenhet och strävan efter förutsättningslöshet, vilket inne-
bär, i detta sammanhang, atc forskaren inte använder sig av i förväg ex-
plicit uppställda hypoteser. I föreliggande unJersöKning har till exempel
forskarna inte heller introducerat termen "risk" i samband med omhän-
dertagande av kärnavfall. Intervjupersonerna var "fria" att beskriva och
konceptualisera sin upplevelse i vilka termer som helst. Först efter att ipp
själva hade konceptualiserat det aktuella fenomenet i termer av risk an-
vändes det i den fortsatta diskussionen. Målsättningen har varit att expli-
citgöra det som är väsentligt i upplevelsen av risk i samband med omhän-
dertagande av kärnavfall. De komponenter som genererats från tolk-
ningen av intervjusvaren avser att avspegla väsentliga kännetecken for
riskupplevelse i samband med kärnavfall. Dessa komponenter ligger ofta
på en mer abstrakt nivå än ipp:s direkta utsagor. Genererandet av dessa
komponenter har skett i två steg; dels genom en pilotstudie vars syfte var
att upptäcka relevanta områden och frågeställningar, och dels genoin en
efterföljande huvudundersökning i vilken de från pilotstudien formule-
rade frågeställningarna ytterligare bearbetades.
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Procedur

Pilotstudie:
I syfte att generera frågeställningar av vikt för riskupplevelse i samband
med omhändertagande av kärnavfall genomfördes en pi'otstudie. Studien
genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer där 14 personer vid
Psykologiska institutionen i Stockholm deltog (se Bilaga 1). Intervjuerna
spelades in och transkriberades. Utifrån analys av ipp:s svar formulera-
des ett antal frågeställningar att undersöka i efterföljande studie.

Huvudstudie:
I studien deltog 30 personer i en halvstrukturerad intervju (se Bilaga 2).
Av dessa 30 personer var 20 studerande varav 10 från Tekniska Högskolan
i Stockholm och 10 från Psykologiska institutionen i Stockholm. De övriga
10 var yrkesarbetande utan akademisk bakgrund. Lika många kvinnor
som män deltog i varje grupp. Även dessa intervjuer spelades in och
transkriberades. På grundval av de utskrivna intervjuerna gjordes analy-
serna i enlighet med den ovan beskrivna metoden.

Fem intervjupersoner (ipp) bortföll - 4 av dem från "tekniker-gruppen"
och en från gruppen utan akademisk bakgrund - på grund av att deras in-
tervjusvar var av så motsägelsefull och vag karaktär att tolkningar inte
var möljliga att göra. I Bilaga 3 redogörs för skälen till bortfallet for varje
enskild ip.
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RESULTAT
De resultat som presenteras nedan rör lekmäns upplevelse av risk i sam-
band med omhändertagande av kärnavfall. Resultaten visar bland annat
att intervjupersonerna kan uppdelas i två huvudgrupper. Dessa kommer
att presenteras nedan, under punkt 3.1 syfte att återge typiska resone-
mang inom två varandra motsatta grupper ges i det följande en kortfattad
illustration av respektive grupp.

Exempel 1:
Jag tycker det är något otäckt med det där avfallet. Man vet ju
ingenting om det. De har ju pratat om att gräva ner det i behållare i
urberget någonstans. Skicka det till månen har jag också hört men
det är kanske lite långsökt. Det är i alla fall viktigt att vi själva tar
hand om det och inte skickar det vidare till något u-land där de tar
emot det bara för pengarna. Men det finns ju många faror med
förvaringen. Jag tror aldrig att det går att göra riktigt säkert hur
mycket de än säger att det inte är någon risk. Man såg ju bara hur
det blev i Tjernobyl. Kärnkraften skulle ju vara så säker men så
hände det i alla fall. Nej jag tror faktiskt att vi gett oss in på något
som vi inte kan kontrollera. De som fattar beslut tänker ju mer på
pengar än på människor. Det blir ju de som kommer efter oss som
får ta hand om det. Och det är ju hemskt att tänka att om något
händer i framtiden så att folk och djur dör och hela naturen förstörs,
så är det varat fel.

Exempel 2:
Jag tror inte det är så farligt faktiskt. Visst finns det risker men det
gör det ju med allting. Det som skulle kunna orsaka en olycka är ju
en jordbävning eller så. Men i Sverige är vi ju rätt förskonade från
sådant. Jag tycker också att de som jobbar med det där kärnavfallet
verkar väldigt kunniga. De vet vad de gör och de skulle ju inte hålla
på med det om det var farligt. De blir ju i så fall lika mycket drabbade
som vi. Det är klart att man måste ha ordentliga kontroller för om det
trots allt skulle hända något får det ju stora konsekvenser. Det blir
som i Tjernobyl. Folk får mer cancer, djur och natur dör. Men risken
är ju så väldigt liten. Om man använder olja eller kol vet man ju att
det förgiftar hela tiden. Kärnkraften är absolut det bästa vi har just
nu.

Återstoden av resultatsektionen är uppdelad i tre avsnitt: (1) nödvändiga
villkor för riskupplevelse, (2) komponenter i upplevelse av risk i samband
med omhändertagande av kärnavfall, (3) profiler i upplevelse av risk i
samband med omhändertagande av kärnavfall.
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1. NÖDVÄNDIGA VILLKOR FOR RISKUPPLEVELSE

I detta avsnitt ska vi aktualisera två villkor, vilka framstår som nödvän-
diga för att uppleva och konceptualisera omhändertagande av kärnavfall
som riskfyllt. Dessa abstrakta villkor torde kunna utvidgas till att gälla
som villkor för riskbegreppet i allmänhet.

Riskupplevelsen uppkommer genom att "något man värdesätter" (t ex liv)
"hotas av tillintetgörelse" (t ex dödsfall och skada). En sida i riskupple-
vandet är således att man värdesätter något. Att värdesätta något innebär
ett känslomässigt bejakande av detta någots existens, vilket således är
riskupplevelsens ena sida. Den andra sidan är insikten om att detta vär-
desatta något hotas i sin existens. Ett hot innebär att "det" kan tillintetgö-
ras, och samtidigt möjligheten att bevara "det." Ordet tillintetgörelse skall
inte fattas i snäv bemärkelse, som förintande av liv, utan måste förstås i
en allmän bemärkelse att vissa värden inte uppfylls. En plan att t ex gå på
en fest kan tillintetgöras. Tillintetgörelse är riskbegreppets konsekvens-
sida.

Samtliga ipp upplevde och konceptualiserade omhändertagande av kärn-
avfall som riskfyllt, men i varierande grad. En ip.s upplevelse av omhän-
dertagande av kärnavfall har inspirerat oss till att göra vissa idealiserade
tolkningar för att närmare kunna konkretisera de nyss nämnda all-
männa vilkoren för riskupplevelse. För att börja med faktorn "något man
värdesätter," gjorde denna ip utalanden som kan tolkas som en likgiltig-
het för värdet av mänsklighetens existens. På frågan; "vad tanker och
känner du när jag säger omhändertagande av kärnavfall?" svarade hon
att hon hade "likgiltiga känslor," vilket motiverades med att det var
"rättvist" och "logiskt" att människan går under. Existensen av det
mänskliga värderades inte på ett sådant sätt att möjligheten av dess tillin-
tetgörelse upplevdes som ett hot och därmed konstituerade en upplevelse
av risk. Kärnavfall upplevdes ändå som en risk i och med att det hotade
förgöra djur och natur vars existens värderades högt.

Beträffande det andra villkoret för riskupplevelse, at*, något värdesatt
"hotas av tillintetgörelse," uttryckte sig denna person på ett sådant sätt att
det gränsar till att konceptualisera "omhändertagande av kärnavfall"
som något icke riskfyllt. Inte på så sätt af,t omhändertagande av kärnav-
fall inte kan tillintetgöra något (vilket ju vore ett sätt att undvika riskkon-
ceptualisering), utan precis tvärtom, nämligen att det" med nödvändig-
het kommer att tillintetgöras. Ip sade att hon tycker att det är "helt bety-
delselöst att planera någonting," hennes känsla inför framtiden var
"hopplöshet." Vid ett tillfälle under intervjur1 tillstod hon dock att hon inte
helt säkert kan säga vad som kommer att hända, "jag vet inte definitivt
vad som kommer att hända, men det (att jorden kommer att gå under un-
der hennes livstid) är ändå mycket möjligt." Poängen är alltså att för att
något skall upplevas som riskfyllt får det inte vara helt säkert att det tillin-
tetgörs, utan möjlighet till bevarande av detta "något" måste finnas.

Denna första allmänna precisering av riskbegreppet avser att fungera
som en nödvändig bakgrund till nedanstående mer preciserade kartlägg-
ning av komponenter och mönster i upplevelsen av risk i samband med
omhändertagande av kärnavfall.
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2. KOMPONENTER I UPPLEVELSE AV RISK I
SAMBAND MED OMHÄNDERTAGANDE AV
KÄRNAVFALL

Under detta avsnitt presenteras de komponenter som berördes av ipp vad
gäller resonemang omkring upplevelse av risk i föreliggande samman-
hang.

2.1 raSKUPPSKATTNING

Till att börja med kommer frågan om hur riskfyllt kärnavfall uppskattas
vara att behandlas. Denna komponent torde i hög utsträckning motsvara
det begränsade riskbegreppet där risk definieras i termer av
"sannolikhet" och "konsekvens." Efter presentation av riskens storlek
kommer ett antal aspekter att beröras som lämpligen kan sägas tillhöra
denna komponent; Förväntade konsekvenser av en olycka (2.1.3); Tiden
för olyckans inträffande (2.1.4); Sättet på vilket olyckan kan tänkas
inträffa (2.1.5).

Alla ipp ansåg att kärnavfall medför risker. Men det är stor variation på
hur riskfyllt kärnavfall ansågs vara. Ipp:s uppfattningar har indelats i
två klasser.

2.1.1 Stor risk

Denna klass består av yttranden från 12 ipp. Exempel på uppskattningen
av risken som stor är den ip som sade att "det tror jag inte är något som
eventuellt kan inträffa utan det tror jag verkligen kan ... det tror jag på
verkligen." En annan ip sade att "jag tror att risken är väldigt stor för att
någonting händer." En ip sade att riskerna är "ganska stora, om jag får
gradera det, var det ganska stor." En annan ip ansåg att "globalt över
hela världen så är riskerna relativt stora."

2.1.2 Ej stor risk

Denna klass består av yttranden från 13 ipp. Exempel på uppskattningar
av risken som "ej stor" är följande ip som sade att "jag tror inte att det är
någon större risk. Jag vet inte. Jag tycker dom överdriver mycket i mass-
media och jag känner inte att det är någon större risk med det, om man
gör det på rätt sätt." En annan ip sade, angående om han betraktade ris-
kerna som stora, att "nej det gör jag inte." Ytterligare någon ip sade att
"jag (tror) att den är rätt så liten faktiskt. För vi är rätt förskonade från
naturkatastrofer. Så att jag tror nog att det är rätt liten chans att det ska
kunna hända." Slutligen den ip som sade att "nej stor risk vill jag inte
säga, men det finns i alla fall en risk ... men nån stor risk kanske jag inte
... men det finns en risk, det gör det, det är ingen tvekan."
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2.1.3 Förväntade konsekvenser av en olycka

Svaren var mycket samstämmiga vad gäller förväntade konsekvenser av
en olycka med kärnavfall. Ipp refererade i detta sammanhang mycket
ofta till olyckan i Tjernobyl och konsekvenserna av den. Konsekvenserna
har att göra med sjukdom och död för människor och djur. En ip sade att
"det förgiftar så att det kan bli mycket högre cancerfall och hög barnadöd-
lighet eller missfall och såna där saker och det tror jag sprids på ett väl-
digt stort område." En annan ip sade att "ja det ser man ju bara vad som
hänt med det där Tjernobyl och det där Harrisburg. Det blir ju naturligt-
vis att \le som får det värst det är ju där det hände. Och sen, det sprider
sig naturligtvis. Det kan ju sprida sig hur långt som helst va." Vidare en
ip som sade att "djur och människor ja framförallt levande organismer
drabbas väl säkert av en massa sjukdomar, cancer som man har sett att
det följer på strålskador." En ip befarade "mutationer, genförändringar,
cancer." Slutligen en ip som sade att "ja något liknande som vi sett lite
grand på Tjernobyl."

2.1.4 Tiden för olyckans inträffande

När i tiden kan olyckan tänkas ske? Alltifrån nu (i stort sett omedelbart)
till oändligt långt in i framtiden gavs som svar. Självfallet kan en och
samma person uppleva att det negativa värdet inträffar både i nutid och
framtid. Vad som menas med nutid går inte att precisera exakt och när
det rör sig om "framtiden" har vi här att göra med olika långa
framtidshorisonter. Det kan röra sig om alltifrån ganska nära
förestående till väldigt långt in i framtiden. En ip sade att de behållare i
vilka avfallet förvaras kommer att gå sönder "någon gång längre fram,
det är inte mindre viktigt men det är i framtiden ändå." En ip sade att "ja
jag är pessimistisk jag tror det läcker hela tiden." Ytterligare en annan
sade att "det är framtiden och det kan vara i morgon och det kan vara om
hundra år." En ip talade om risken att inga lagringsutrymmen kommer
att finnas i framtiden, "i dagsläget är det ju inga otroliga mängder, men
det har jag funderat över att om man fortsätter med kärnkraftverken, till
sist blir det ju sådana mängder så att det blir en fråga om var har man
möjlighet att förvara allting, efter hundra, två hundra år till exempel. I
dagsläget går det kanske bra, men hur blir det för kommande
generationer."

2.1.5 Sättet på vilket olyckan kan tänkas inträfla

Man kan fråga sig; "vad föreställer sig ipp inte fungerar och därmed or-
sakar en olycka?" Faktorerna kan antingen vara av icke-mänskligt slag
och av mänskligt slag. En och samma person kan självfallet hysa fruktan
att såväl icke-mänskliga som mänskliga faktorer kommer att orsaka en
eventuell olycka. Med icke-mänskliga faktorer avses naturen och tekni-
ken. Ett exempel på en faktor i naturen är t ex risken för "jordbävning."
Till brister hos tekniken hör den allmänna uppfattningen om "brister i
tekniken." Det finns många exempel där man kan förmoda att ipp avsåg
framför allt faktorer i naturen, men där man ändå inte kan utesluta att
obalans eller rubbningar i naturen uppstått som ett resultat av teknik. Låt
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oss konkretisera detta med några exempel; "sprickbildningar i berget,"
"strålning ... ätas ut ur berget," "sipprar ut från berggrunden,"
"bergrummen rämnar." De mänskliga faktorerna handlar om att
mänskligt handlande kan frambringa de negativa konsekvenserna, vilka
kan ske antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Exempel på avsiktligt fram-
bringade orsaker är; "avfallet kommer i orätta händer," "möjligheten att
göra kärnvapen," "användas av terrorister." Exempel på oavsiktligt
frambringade orsaker är; "hamna på vatten, grundstöta." Uttalanden av
ipp där det är svårare att avgöra huruvida det är avsiktligt eller
oavsiktligt är följande; "handskas fel med avfallet," "att transporten av
avfall går snett."

22 ATTITYD TILL KÄRNKRAFT

Det var mycket vanligt att ipp associerade till kärnkraft i sina resone-
mang omkring tankar och känslor gällande omhändertagande av kärn-
avfall. Attityden till kärnkraft blev därmed en betydelsefull komponent i
riskupplevelsen. Ipp:s yttranden har indelats i två klasser.

2.2.1 Positiv attityd tiU kärnkraft

Denna klass består av yttranden från 12 ipp. Exempel på en positiv attityd
till kärnkraft är följande citat; "jag tycker att kärnkraft är det som är
renast och bäst just nu och det som är billigast," "jag vill absolut inte av-
skaffa kärnkraften" och "personligen så har jag ingenting emot kärn-
kraft."

2.2.2 Negativ attityd till kärnkraft

Denna klass består av yttranden från 13 ipp. Exempel på en negativ attityd
till kärnkraft är; "jag är mycket emot all kärnkraftsenergi,' "jag har
alltid varit emot kärnkraft,' och "den (kärnkraften) skulle inte behövas
överhuvudtaget, den typen av energi."

2.3 KÄNSLOUTTRYCK

På grundval av intervjuns inledande fråga (och i vissa fall direkt uppföl-
jande frågor) har vi uppmärksammat huruvida ipp använde känslout-
tryck eller inte. Den inledande frågan löd: "Vad tänker och känner du när
jag säger omhändertagande av kärnavfall?" Ipp:s yttranden har indelats
i två klasser.

2.3.1 Förekomst av känslouttryck

Denna klass består av yttranden från 12 ipp. Exempel på känslouttryck
är; "man mår jävligt dåligt av det,' "ja, då tycker jag att det är något
otäckt" och "det är väl lite oro".
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2.3.2 Frånvaro av kansloutiryek

Denna klass består av yttranden från 13 ipp. Några typiska svar där från-
varon av känslouttryck är tydlig är följande; "ja, jag tänker ju att man
måste försöka förvara det så säkert som möjligt," "jag tror inte att det är
någon större risk. Jag vet inte, jag tycker de överdriver mycket i massme-
dia och jag känner inte att det är någon större risk om man gör det på rätt
sätt" och slutligen "ja då tänker jag väl på leveranser hit och dit och ner
packande i berg och sånt där vad de nu har."

2.4 INSTÄLLNING TILL RELEVANTA PERSONER

Denna komponent handlar om ipp:s ställningstagande vad gäller förtro-
ende/misstroende gentemot relevanta personer. Med relevanta personer
åsyftas experter, beslutsfattare, politiker, olika myndighetspersoner och
företrädare för kärnkraftsindustrin. Beträffande denna komponent har
ipp:s yttranden indelats i tre klasser.

2.4.1 Förtroende för relevanta personer

Denna klass består av yttranden från 6 ipp. Exempel på uttalanden av för-
troende för relevanta personer är följande; "jag tror att det är en väldigt
kompetent personal i de här myndigheterna ... SKI och så den här andra
som jag inte kommer ihåg vad den heter ... kärnbränslehanteringen." En
annan ip menade att "jag tror inte man kan säga: Vi dumpar det i
Östersjön i stället för det blir billigare. Det är jag mycket tveksam till. Jag
tror att man är ganska medveten om farorna och man gör som man ska."
En ip svarade helt kort "mmm jo" på frågan huruvida han har tillit till
de som ansvarar för omhändertagandet.

2.4.2 Varken entydigt förtroende för eller entydigt misstroende mot
relevanta personer

Denna mellanklass består av yttranden från 8 ipp. En ip sade sig på det
stora hela ha tillit till experter "medans politikerna det är ju ... jag menar
det skiftar ju. Jag menar det är väldigt dyrt att satsa på forskning så kan-
ske man försöker få opinionen att tycka att det viktigaste är att man blir av
med det fastän det kanske djupast inne i en själv inte känns att det är det
som är riktigt rätt, utan att det bara är så att man försöker göra någon
slags övertygelse om ... eller övertyga andra om att det är det allra bästa
att göra. Men nej jag tror inte riktigt på politikerna." En annan ip sade att
han inte direkt hyser misstro mot experter men att "experter och experter
det är lätt att vara expert när det aldrig har hänt något va." Angående po-
litiker sade denna ip att "det vet jag inte om jag känner misstro men inte
är det något som man tar en politiker i handen och går in i ett kärnkraft-
verk." En ip sade angående förtroende för experter att han hyser "både
och ... vissa uttalanden hyser jag väl förtroende och vissa mindre förtro-
ende för naturligtvis. Inte så att jag går och misstror för att dom försöker
säkert göra så gott dom kan, men problemet är att dom kanske kan vara
styrda av ägarna till kärnkraftverken. Det kan väl vara en sak att ägarna
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vill ju utnyttja dom så länge som möjligt, man kan ju alltid köpa folk.
Men det är väl att misstänka för mycket."

2.4.3 Misstroende mot relevanta personer

Denna klass består av yttranden från 11 ipp. Exempel på yttranden är den
ip som talade om att obehaglig information tystas ner då någon olycka
händer "de får säkert mycket order om att inte lämna ut för braskande
data om det där," vars syftet skulle vara att "bevara Sveriges husfrid."
Vidare menade någon att "jag vet inte, jag har ingen större tilltro till nå-
gon av dem." En ip sade ångande politiker att de är "inte förankrade i
verkligheten" och angående beslutsfattare sade denna ip att "nej jag kän-
ner inte förtroende för dem."

2.5 ANTAGANDEN OM EXPERTERS KUNSKAP/EJ KUNSKAP

Denna komponent berör ipp:s antaganden om huruvida experter besitter
tillräcklig kunskap om omhändertagande av kärnavfall. Ipp:s uttalanden
rörande experters eventuella kunskap har också indelats i tre olika klas-
ser.

2.5.1 Experter besitter tillräcklig kunskap

Denna klass består av yttranden från 7 ipp. Här följer exempel på utta-
landen vars innebörd är att experter besitter tillräcklig kunskap om om-
händertagande av kärnavfall: En ip "tror" att "dom som är utbildade på
området" har kunskap. En annan ip sade att "jag tror överhuvudtaget att
i Sverige finns ett väldigt stort tekniskt kunnande." Ytterligare en ip vars
svar hör till denna klass sade "jag har i alla fall intrycket att de är väldigt
kompetenta och vet vad de gör."

2.5.2 Osäkerhet om experter besitter tillräcklig kunskap

Denna mellanklass består av yttranden från 9 ipp. Osäkerheten i uttalan-
dena gäller (1) om tillräcklig kunskap finns, (2) om tillräcklig kunskap
kommer att finnas om något händer och (3) ståndpunkten att kunskap
finns om vissa saker men inte om andra. Kär följer ett axplock av exem-
pel ur denna klass: En ip ansåg att kunskap finns men att man inte tän-
ker tillräckligt långsiktigt och sade att "jag tror att det finns många som
har kunskap men inte tänker." En var tveksam till om kunskap finns om
en olycka skulle hända och sade att "ja man får ju verkligen hoppas att de
vet vad de sysslar med och i så fall skulle det inte vara så farligt. Men jag
tycker ju att det här är ju så stort, det är ju ingen som egentligen vet nå-
gonting om det här." På frågan huruvida kunskap om omhändertagandet
finns svarade en ip att "jag tror dom har en mycket stor kunskap, men är
den tillräcklig för att lösa problemet med ett hundraprocentigt förvarande
av avfallet?"
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2.5.3 Experter besitter ej tillräcklig kunskap

Denna klass består av yttranden från 9 ipp. Här återfinns de ipp som an-
såg att experter inte besitter tillräcklig kunskap, fin variant på detta är ett
principiellt ställningstagande att man omöjligen kan ha kunskap om en
företeelse som vi har så lite erfarenhet av eller som sträcker sig så långt
in i framtiden. Exempel på uttalanden där det betonas att experter ej
besitter tillräcklig kunskap är den ip som angående "specialister" sade att
"jag tror inte (de) kan så mycket mer än mig faktiskt, eller jag kan inte
förstå ... i så fall borde dom ha kunnat övertyga oss bättre. Jag förstår inte
hur dom (specialisterna) kan veta det, det verkar helt omöjligt med tanke
på hur saker förändras." En ip sade att "jag tror inte att man kan ha
tillräckligt mycket kunskap eftersom det är så pass nytt egentligen, man
vet ju inte vad som händer om ett par hundra år, det kan dom ju inte ha
sett än, det är ju bara antaganden." Slutligen en ip som sade att "jag tror
inte att de ljuger medvetet men jag tror inte att de har kunskaper."

2.6 REFERENSRAM I UPPLEVELSE AV RISK I SAMBAND
MED OMHÄNDERTAGANDE AV KÄRNAVFALL

Denna komponent avser att belysa den referensram som ip utgick från i
sin upplevelse av risk i samband med omhändertagande av kärnavfall.
På grundval av intervjusvaren indelades denna komponent i tre klasser.

2.6.1 Fokuserande referensram

Denna klass består av yttranden från 13 ipp. En fokuserande referensram
innebär att ip uteslutande är inriktad på risken av kärnavfall i sig. Med
andra ord kärnavfall eller produktion av kärnenergi betraktades isolerat
vid upplevelsen av risk i samband med omhändertagande av kärnavfall.
Det hör till sakens natur att några korta belysande exempel inte kan åter-
ges eftersom hela resonomanget är knutet till just kärnavfall.

2.6.2 Vägande referensram

Denna klass består av yttranden från 4 ipp. En vägande referensram in-
nebär att kärnavfall jämförs med andra energislag och konsekvenser av
dessa. Exempel på en sådan referensram är den ip som sade att "jag
tycker att kärnkraft är det som är renast och bäst just nu och det som är
billigast. Om vi tar kol och olja förstör (vi) ju så mycket, så otroligt mycket
hela tiden" och samma ip sade senare att "jag tycker att kol och borra na-
turgas, olja är så pass dåliga (alternativ) och så pass otillförlitliga." En ip
sade att "jag är ju ingen expert på slutförvaring av kärnbränsle men jag
tänker mig att det inte är något farligt, sen ska man ju sätta det här, man
måste ju ha energi, måste man ju sätta i proportion till andra energifor-
mer," och senare "det finns ju risker i det, men jag säger att den är liten,
den måste ju ställas i proportion till andra energiformer." En annan ip
sade att "man måste ju ha energi också, det är både fördelar och nackde-
lar, jag menar det är väldigt farligt och så, där men olja och kol och

19



allting är ju också farligt, det är en evighetslång debatt som inte har
något sant och falskt liksom, det är en avvägning med risker där."

2.6.3 Vidgande referensram

Denna klass består av yttranden från 8 ipp. En vidgande referensram in-
nebär att resonemanget gällande kärnavfall skedde på basis av faktorer
som ligger utanför själva energifrågan i snäv mening. Här kommer
samhälleliga och existensiella hänsynstagande in på ett uttalat sätt.
Exempel på vidgande referensram är en ip som sade att "människan är
ändå inte iika mycket värd, det ar ju pengarna först" och senare sade
denna ip att "det är de (politikerna) som bestämmer plus många av de här
företagen, de ser bara kortsiktiga vinster, de vill bara göra pengar på det,
de tänker inte lika mycket på vad det är de håller på med. Jag tror inte de
vet vad radioaktivt avfall innebär egentligen. De ser det bara som ytterli-
gare en produkt att tjäna pengar på." En ip menade att kärnkraftspro-
blematiken handlar om en idé om vad samhällsutveckling är och sade att
"det finns inga resonemang och det handlar egentligen inte om vinst utan
det är en tro på en idé och en tro på en idé vad samhällsutveckling är" och
vidare ja det är en kombination av kapitalistisk syn, det här samhället
som ett högteknologiskt rationellt, EG-vänligt framåtskridande där man
hela tiden tror att kapitalismens självläkande krafter ska lösa alla pro-
blem." En annan ip sade att "här på psykologen (utbildningen som ip gar
på), miljöpsykologen pratas det ofta så här deterministiskt, kärnkraften
kan förstärka det ännu mer i och med att den fråntar oss kontrollen och vi
har börjat acceptera det, inte bara när det gäller kärnkraften, utan över-
huvud taget." En ip ansåg att det oroande med kärnavfall i första hand är
det sätt på vilket man sköter frågan och sade att "sättet att hantera frågan
då, det är att man skjuter det framför sig hela tiden. Det är nån jävla
egoism också tycker jag, oss drabbar det inte men få se om kanske tusen
år då kanske berget spricker."
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3. PROFILER I UPPLEVELSE AV RISK I SAMBAND
MED OMHÄNDERTAGANDE AV KÄRNAVFALL

Av ovanstående komponenter, vilka har genererats ur ipp:s svar gällande
omhändertagande av kärnavfall, visade sig några komponenter särskilja
ipp:s olika riskupplevelser. I figur 1 då komponenterna betraktas som en
helhet framträder några olika riskprofiler eller mönster.

E b
i! 5

11

1
II
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I tabell 1 redogörs för varje riskprofil och hur många ipp som ingår i den.

Tabell 1 Antal intervjupersoner och typ av mönster
Stor risk - Negativ attityd till kärnkraft - Förekomst av känslouttryck - Misstro mot
relevanta personer - Experter besitter ej tillräcklig kunskap - Vidgande referensram
4 ipp

Stor risk - Negativ attityd till kärnkraft - Förekomst av känslouttryck - Misstro mot
relevanta personer - Experter besitter ej tillräcklig kunskap - Fokuserande
referensram
2 ipp

Stor risk - Negativ attityd till kärnkraft - Frånvaro av känslouttryck - Misstro mot
relevanta personer - Experter besitter ej tillräcklig kunskap - Fokuserande
referensram
2 ipp

Stor risk - Negativ attityd till kärnkraft - Förekomst av känslouttryck - (Förtroende)
Mellan - (Kunskap) Mellan - Vidgande referensram
Up

Stor risk - Negativ attityd till kärnkraft - Förekomst av känslouttryck - Misstro mot
relevanta personer - (Kunskap) Mellan - Vidgande referensram
1 ip

Stor risk - Negativ attityd till kärnkraft Förekomst av känslouttryck - (Förtroende)
Mellan - Experter besitter ej tillräcklig kunskap - Fokuserande referensram
1ip

Stor risk - Positiv attityd till kärnkraft - Frånvaro av känslouttryck - (Förtroende) Mellan
- (Kunskap) Mellan - Vägande referensram
1ip

Ej stor risk - Positiv attityd till kärnkraft - Frånvaro av känslouttryck - Förtroende för
relevanta personer - Experter besitter tillräcklig kunskap - Fokuserande referensram
4 ipp

Ej stor risk - Positiv attityd till kärnkraft - Frånvaro av känslouttryck - Förtroende för
relevanta personer - Experter besitter tillräcklig kunskap - Vägande referensram
2 ipp

Ej stor risk - Positiv attityd till kärnkraft - Frånvaro av känslouttryck - (Förtroende)
Mellan - (Kunskap) Mellan - Fokuserande referensram
3 ipp

Ej stor risk - Positiv attityd till kärnkraft - Förekomst av känslouttryck - (Förtroende)
Mellan - (Kunskap) Mellan - Vägande referensram
1ip

Ej stor risk - Positiv attityd till kärnkraft - Förekomst av känslouttryck - (Förtroende)
Mellan - (Kunskap) Mellan - Fokuserande referensram
1ip

Ej stor risk - Negativ attityd till kärnkraft - Förekomst av känslouttryck - Misstro mot
relevanta personer - (Kunskap) Mellan - Vidgande referensram
Up

Ej stor risk - Negativ attityd till kärnkraft - Frånvaro av känslouttryck - Misstro mot
relevanta personer - Experter besitter tillräcklig kunskap - Vidgande referensram
Up
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Det bör påpekas att de, i riskprofilerna, ingående komponenterna inte
står i orsaksrelation till varandra, utan att komponenterna sammantaget
utgör ett mönster i upplevelsen av risk i samband med kärnavfall.

Här nedan exemplifieras två huvudprofiler. Två alternativa referens-
ramar har inkluderats i varje profil.

3.1 Stor risk -Negativ attityd till kärnkraft - Förekomst av känslo-
uttryck - Misstro mot relevanta personer - Experter besitter ej
tillräcklig kunskap - Fokuserande/Vidgande referensram

Denna profil uppvisas av 6 ipp, varav 2 ipp har en fokuserande referens-
ram och 4 ipp en vidgande.

Ipp ansåg risken som stor. En ip (A) uttryckte det som att "jag tror att ris-
ken är väldigt stor att något händer med avfallet." Ip A menade att vi al-
drig borde ha ställts inför problemet med avfallet. Han sade att "jag tycker
inte om det. Jag har alltid varit emot kärnkraft och jag tycker inte det är
tillfredsställande på något sätt." Han kände även en "viss oro." En annan
ip (B) sade angående risken "jag tror personligen att risken är ganska
stor for olyckor." Ip B hade en negativ attityd till kärnkraft och menade att
"vi klarar inte av det." Ip B kände även "oro." Ipp uttalade misstro mot re-
levanta personer. Ip A uttryckte det som att "det är lite dubbelt. Å ena si-
dan är det industrin och å andra sidan är det politikerna. Jag vet inte, jag
har ingen större tilltro till någon av dem." Ip B misstänkte att det finns
folk som sitter inne med kunskap men inte redovisar den därför att "det
är bekvämt att skjuta på problemet i tusen år for då kan det inte ifrågasät-
tas." Ipp uttalade att experter inte besitter tillräcklig kunskap. Ip A sade
att "det (kunskap) tror jag inte de har faktiskt. Jag tror inte de har den
kunskap de vill ge sken av faktiskt." Ip B sade att "det tycks inte vara nå-
gon som vet vad som kommer att hända med kärnavfallet." Angående re-
ferensram hade ip A en fokuserande referensram. En vidgande referens-
ram exemplifieras med ip B som sade att förfaringssättet med avfallet är
"omoraliskt" i och med att man lämnar över problemet till framtida gene-
rationer. Ip B sade också angående hela kärnavfallsproblemet att "det är
mer det moraliska som jag tycker är oroande."

3.2 Ej stor risk -Positiv attityd till kärnkraft • Frånvaro av känslo-
uttryck • Förtroende för relevanta personer • Experter besitter
tillräcklig kunskap - Fokuserande/Vägande referensram

Denna profil uppvisas av 6 ipp, varav 4 ipp har en fokuserande och 2 ipp
en vägande referensram.

Ipp uppskattade risken som liten. En ip (C) ansåg inte avfallet som
"särskilt farligt." Ip C hade en positiv attityd till kärnkraft som han me-
nade inte "skitar och smutsar ner." Ip C gav inte uttryck för några käns-
lor utan svarade på den inledande frågan att han tänkte på "lagring av en
biprodukt." En annan ip (D) sade angående risken att "jag tror inte det är
så farligt ändå därför at1 de människor som handskas med det vet ju vad
det handlar om så de är försiktiga." Ip D uttryckte en positiv attityd till
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kärnkraft och sade att "personligen så har jag ingenting emot kärnkraft."
Ip D sade, som svar på den inledande frågan att han tänkte på "dom där
fartygen typ Sigyn som brukar åka runt." Ip D uttryckte sitt förtroende för
relevanta personer som att "de tjänar ju inte heller på att det går dåligt
va. Det är ju liksom inte att de sitter i sitt skyddsrum och vi andra drabbas
utan de är ju lika intresserade, nästan mer intresserade än vad vi ar att
allting går rätt till." Beträffande experters kunskap framhöll ip C att han
tror att "i Sverige finns ett väldigt stort tekniskt kunnande." Ip D hade
"fått intrycket att de är väldigt kompetenta och vet vad de gör." Denna pro-
fil bestod av ipp som hade en fokuserande respektive en vägande referens-
ram. Ett exempel på vägande referensram är ip C:s uttalande att "jag är
ju ingen expert på slutförvaring av kärnbränsle men jag tänker mig att
det inte är något farligt, sen ska man sätta det här, inan måste ju ha
energi, måste man ju sätta i proportion till andra energiformer."

Här nedan följer en redogörelse över samband som kan vara av värde att
uppmärksamma. Endast 1 av de 12 ipp som uppskattade risken som
"stor" vägde i sitt resonemang energislag mot vara.-.dra. Denna enda ip
•/ar också ensam om att ha en positiv attityd till kärnkraft i denna grupp.
Av övriga 11 ipp använde 6 en vidgande referensram och 5 ipp en fokuse-
rande referensram. Av de 13 ipp som uppskattade risken som "ej stor."
använde 3 ipp en vägande referensram, medan 8 använde en fokuserande
och 2 ipp en vidgande referensram. De 2 ipp med en vidgande referens-
ram skiljer sig från gruppen som ansåg risken som "ej stor" i det att de
ensamma har en negativ attityd till kärnkraft och hyser misstro mot rele-
vanta personer. Om man i ovanstående grupper (de som uppskattade ris-
ken som "stor" respektive "ej stor") för in komponenterna "inställning till
relevanta personer" och "antaganden om experters kunskap/ej kunskap"
visade sig 9 ipp misstro relevanta personer och 9 ipp antog att experter
saknar kunskap av de sammanlagt 12 ipp som uppskattade risken med
kärnavfall som stor. Av de 13 ipp som uppskattade risken som "ej stor" ut-
talade 2 ipp misstro mot relevanta personer och ingen antog att experter
saknar kunskap. Slutligen kan konstatera? att av de 12 ipp som uppskc t-
tade risken som stor använde 9 ipp känslouttryck, medan enbart 3 ipp av
de 13 ipp som uppskattade risken som "ej stor" använde känslouttryck.
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DISKUSSION
Syftet med föreliggande studie har varit att beskriva ipp:s riskupplevelse,
eller mer precist; att återge strukturen i den subjektiva riskupplevelsen
angående omhändertagande av kärnavfall. Ambitionen har varit att vara
så trogen ipp:s upplevelser som möjligt, dvs beskrivningarna av de aktu-
ella riskstrukturerna är framtagna på grundval av ipp:s upplevelser så
som de återgavs vid intervjutillfallet. Vår uppgift som forskare har dock
inte begränsats till att direkt återge det som ipp berättade i intervjuerna.
Ambitionen har varit att fånga de väsentliga komponenterna i upplevel-
sen, vilket innebär att forskarens resultat har en mer abstrakt karaktär
än ipp:s konkreta redogörelse av sina upplevelser.

Låt oss kort säga något om hur man ska förstå de profiler eller riskmön-
ster som presenterades under punkt 3. En ip:s profil kan sägas bestå av
olika värden på de sex, i profilen, ingående komponenterna; riskupp-
skattning (stor/ej stor risk), attityd till kärnkraft (positiv/negativ), käns-
louttryck (förekomst/frånvaro), inställning till relevanta personer
(förtroende för/misstroende mot), antaganden om att experter besitter
kunskap/ej kunskap, referensram (fokuserande/vägande/vidgande). Att
det handlar om en "profil" eller "mönster" innebär att komponenterna
hör ihop på ett meningsfullt sätt. Med andra ord, en profil utgör en me-
ningsfull helhet. Att komponenterna hänger ihop med varandra på ett
meningsfullt sätt innebär dock inte att de logiskt implicerar varandra.
Om så vore fallet skulle ett värde, t ex stor risk, (logiskt) implicera ett an-
nat, t ex vidgande utgångspunkt. En profil skall i stället förstås som en
empiriskt meningsfull helhet som återger en eller flera ipp.s upplevelse
av risk i samband med omhändertagande av kärnavfall.

Innebörden i begreppet risk är föremål för diskussion bland riskforskare.
Många forskare, vilket framgår av artikelns inledning, åberopar ett mer
utvidgat riskbegrepp framför att enbart betrakta risk som produkten av
"sannolikheten * konsekvensen av att något icke önskvärt inträffar." Den
psykometriska traditionens multidimensionella riskbegrepp är en variant
på ett utvidgat riskbegreppet. Den socialkonstruktivistiska ansatsen
(Bradbury, 1989; Douglas & Wildawsky, 1982) rör sig med ett riskbegrepp
som är ännu bredare.

Resultaten från denna undersökning tyder på att för förståelse av lek-
mäns upplevelse av risk i samband med omhändertagande av kärnavfall
krävs en bred ansats. Enligt redovisade resultat utgör riskuppskattning
en komponent i en större upplevelsestruktur gällande risk i samband
med omhändertagande av kärnavfall. Som framhållits i resultaten under
punkt 3 fann vi ett par huvudprofiler för upplevelsen av risk i samband
med omhändertagande av kärnavfall (se 3.1 och 3.2). Låt oss kort upprepa
dessa två riskprofiler som är varandras motsatser. Den ena riskprofilen
är att uppskatta risken som stor, ha negativ attityd till kärnkraft,
använda känslouttryck, hysa misstroende mot relevanta personer (t ex
politiker, beslutsfattare), anta att experter ej besitter tillräcklig kunskap
samt att antingen använda sig av en fokuserande eller vidgande
referensram. Den andra riskprofilen är att uppskatta risken som " ej
stor," ha positiv attityd till kärnkraft, ej använda känslouttryck, hysa
förtroende för relevanta personer, anta att experter har tillräcklig
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kunskap samt att antingen använda sig av en fokuserande eller en
vägande referensram.

Vi skall nu kommentera enskilda komponenter samt specifika samband
mellan komponenter. Överensstämmelsen mellan att uppskatta risken
med kärnavfall som stor och att inta en negativ attityd till kärnkraft är
slående i denna undersökning (jmf Sjöberg & Drottz, 1988). Ofta gled ipp
över till att tala om kärnkraft i stället för om kärnavfall. Möjligen görs
detta på grund av att kärnkraft upplevdes som något bekant och konkret
medan kärnavfall upplevdes som overkligt och diffust. Tolv ipp uppskat-
tade risken som stor och av dessa intog 11 ipp en negativ attityd till kärn-
kraft. Den ip:s svar som trots en uppskattning av risken som stor ändå in-
tog en positiv attityd till kärnkraft, kan förstås i ljuset av att denna ip an-
vände sig av en vägande referensram, dvs kärnkraften framstår ändå
som bäst i jämförelse med andra energislag. Tretton ipp uppskattade ris-
ken som "ej stor" och av dessa intog alla utom två en positiv attityd till
kärnkraft. De två ipp som uppskattade risken som "ej stor" men ändå var
negativa till kärnkraft bör också framför allt ses i ljuset av vilken refe-
rensram de använde sig av. Båda dessa ipp använde sig av en vidgande
referensram, vilket i de aktuella fallen innebar att kärnkraften dömdes ut
på grund av att kärnkraften lierades med ett, för dessa ipp, orättfärdigt
ekonomiskt system (en vidgande referensram).

Framför allt är det således de ipp som hade en negativ attityd till kärn-
kraft som intog en vidgande referensram. Man kan inte utesluta att de
ipp som var positiva till kärnkraft ändå implicit resonerade utifrån en
vidgande referensram, men att perspektivet i sådana fall var av positivt
slag (t ex kärnkraft existerar i ett moraliskt gott och välfungerande
samhälle). Provisoriskt tycks man kunna sluta sig till att en negativ
inställning till kärnkraft ofta hänger samman med en kritisk
samhällssyn samt en större benägenhet att placera in frågan i ett globalt
perspektiv behäftat med moraliska aspekter. Att flera ipp intog en
vidgande referensram i form av att man var kritisk till att det i dagens
samhälle finns och produceras kärnavfall och därmed problem som
sträcker sig tusentals år framåt tycks gå stick i stäv med antagandet att
riskviljan ökar ju längre in i framtiden de negativa konsekvenserna kan
tänkas inträffa (jmf Jones & Johnson, 1973; Mischel & Grusec, 1967;
Mischel, Grusec & Masters, 1969; Nisan & Minkowich, 1973).

Existensen av den komponent som vi kallat "referensram" och kanske i
synnerhet värdet "vidgande referensram" är speciellt intressant med
tanke på att många forskare ger uttryck för åsikten att en moralisk faktor
bör inkluderas i riskforskning, utan att man har kunnat precisera inne-
börden i denna åsikt (jmf Karlsson & Svenson, 1988, Svenson & Karlsson,
1989, Sjöberg & Drottz, 1988).

Som framgår av resultatsektionens punkt 1, är ett villkor för att uppleva
risk att något värdesatt hotas, dvs konsekvensen av en händelse kan bli att
det värdesatta tillintetgörs. Några skillnader i föreställningar av konse-
kvenser vid en kärnavfallsolycka kunde inte noteras mellan de olika risk-
profilerna. Detta överensstämmer med ett av de resultat som Otway,
Maurer och Thomas (1978) erhållit, nämligen att skillnader mellan, i de-
ras fall, förespråkare för kärnkraft respektive motståndare inte berodde
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på olika uppskattningar av allvaret gällande konsekvenser av en olycka
utan på sannolikheten att de aversiva konsekvenserna skulle inträffa.

Vid ett så tekniskt och komplext fenomen som omhändertagande av
kärnavfall kan man inte annat än förvänta sig att allmänheten upplever
stor bristande kunskap. Det är därför av stor vikt huruvida man vet eller
tror att experter har tillräcklig kunskap. Detta är ett problem som bör ut-
forskas ytterligare, bland annat angående det sätt på vilket information
om omhändertagande av kärnavfall uppfattas av personer med olika an-
tagande om experters kunskap. Intressant nog motiverades ofta tron på
att experter har tillräcklig kunskap med allmänt generella antaganden;
"det måste man tro." Antagandet att experter inte hade tillräcklig
kunskap kunde också motiveras utifrån allmänna ståndpunkter, såsom
en allmän missstänksamhet mot expertis. Föreliggande undersökning
har inte penetrerat tillräckligt djupt i denna problematik för att utveckla
denna aspekt.

Beträffande komponenterna förtroende/misstroende och "kunskap/ej
kunskap" är det slående hur dessa komponenter särskiljer ipp i fråga om
riskupplevelse. Vi har kunnat se att ett uppskattande av risken som stor
så gott som alltid innebär en negativ inställning till relevanta personer
samt ett antagande om att experter ej besitter tillräcklig kunskap. I
konsekvens med detta visade det sig att ett uppskattande av risken sorti "ej
stor, innebar en positiv inställning till relevanta personer samt ett
antagande att experter besitter tillräcklig kunskap.

I ljuset av ovanstående diskussion framträder två konsistenta, omfat-
tande och särskiljande synsätt bland de intervjuade ipp. Att anse risken
som stor eller ej tycks avspegla två olika värderings- och erfarenhetssys-
tem. Wynne (1980) uttrycker i en artikel liknande ståndpunkter. Han på-
pekar att social identifikation med och tillit till de beslutsfattande institu-
tionerna och de värderingar de förkroppsligar är av stor vikt vid upple-
velse av risk. Han skriver:

The lay public responds to risks in the entirely rational way of
asking not only what are the benefits, but also, what element of
uncertainty is there in the statements of risk given to me by "the
experts"? Furhermore, who controls the scale, distribution and
reversability of the risk - is it an agent I understand, and trust?
What is the meaning of the proposed risk and the nature of
alternative courses of action? (Wynne, 1980, s. 190)

Wynne uppfattar inte teknologi som ett neutralt faktum förknippat med
vissa risker, utan som ett socialt fenomen vilket är med och reglerar mel-
lanmänsklig samvaro. I ett sådant perspektiv kan de olika referensra-
marna (fokuserande, vägande, vidgande) i vårt material uppfattas i ter-
mer av identifikation med och inställning till de sociala förändringar som
kan tänkas impliceras av kärnkraftens vara eller icke vara. Detta bland
annat genom att tillgången till en viss mängd (billig) energi både skapar
och tillfredsställer behov vilkas vikt kan upplevas och värderas olika och
komma att avspegla sig i olika riskupplevelser. Detta kan illustreras dels
genom en ip som ansåg "primitivt liv" bättre i jämförelse med en strävan
efter ökad konsumtion och dels genom en ip som var rädd att ett avskaf-
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fande av kärnkraft skulle innebära att neonljus försvinner och levnads-
standarden sänks. Sistnämnda ip var positiv till kärnkraft och ansåg ris-
ken som ej stor medan förstnämnda ip hade motsatt inställning.

Vi har även undersökt huruvida känslouttryck används som svar på den
inledande frågan om vad personen tänker och känner när intervjuleda-
ren säger "omhändertagande av kärnavfall." Även om några undantag
förekommer i de bägge grupperna så använder de som anser risken med
kärnkraft som stor oftare känslouttryck jämfört med de som inte anser
risken som stor. Det kan givetvis vara svårt att veta om känslor som inte
uttrycks i ord förekommer. Resultatet tyder dock på att de som har en
riskprofil i vilken ingår en uppskattning av att risken med kärnavfall är
stor, också använder ett mer känslomässigt språkbruk. Att förekomst av
känslouttryck är mycket vanligare bland de som anser risken som stor ar
intressant mot bakgrund av att Slovic, Fischhoff & Lichtenstein (1982)
fann att "fruktan" - vilket ju är en typisk känsloterm - är den
riskdimension som i hög grad samvarierar med lekmäns riskupp-
skattning.

I resultatsektionen redovisas ett antal faktorer (se; 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5) där vi
inte funnit några skillnader mellan de olika huvudsakliga riskprofilerna.
Inte heller tycks några avgörande skillnader föreligga i riskupplevelse
mellan de tre, i undersökningen ingående, intervjugrupperna
(psykologstuderande, teknisstuderande, en grupp yrkesarbetande med
icke-akademisk bakgrund). Noterbart är dock att bortfallet var klart större
bland de "teknikstuderande."

Omhändertagande av kärnavfall är ett riskfyllt samhälleligt projekt. Med
utgångspunkt från denna undersökning kan det vara av intresse att av-
slutningsvis nämna något om vissa - som vi anser villkor för en rationell
diskussion om dylika samhälleliga riskfenomen. En första grundläg-
gande förutsättning för att kunna föra en rationell diskussion om risk bör
vara att agenterna så långt som möjligt explicitgör vad de menar med
risk (jmf. Ackoff, 1974, Bradbury, 1989; Dunn, 1981; Fischhoff m fl, 1980;
Fischhoff, Watson & Hope, 1984; Hansson, 1987a, 1987b; Sjöberg, 1989;
Svenson & Karlsson, 1989). Att döma av föreliggande undersökning inbe-
griper riskupplevelse många faktorer som ligger utanför en tekniskt snäv
definition som många experter rör sig med. Hansson (1987a) varnar för
att kontroversiella och värderingsberoende beslut lätt framställs som rena
expertbedömningar. Han menar att försök att avpolitisera beslut om ris-
ker lätt resulterar i misstro från allmänhetens sida.

Ett sätt att möjliggöra en rationell diskussion gällande risker har utbild-
ning och spridning av information till allmänheten ansetts vara. Att ut-
bilda allmänheten i komplexa tekniska frågor som omhändertagande av
kärnavfall kan troligen endast göras i begränsad omfattning (jmf,
Douglas, 1986, s. 31) och dessutom kan en definition av kommunikationen
som ett undervisnings- och informationsproblem, i detta fall, stöta på in-
vändningar. Om man definierar problemet som ett in. . mations- och un-
dervisningsproblem, implicerar detta att kommunikationen enbart går i
en riktning; från experter (och eventuellt politiker) till allmänheten, vilket
troligen kan ge upphov till känslor av misstro och främlingsskap hos all-
mänheten. Av lika stor vikt som publicering av informationsprodukter är
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utvecklingen av interaktionsprocesser mellan berörda parter. Fischhoff,
Slovic och Lichtenstein (1983) anger några anledningar till att experter
och allmänhet är oense. De menar att missförstånd, bristfällig kommu-
nikation och desinformation orsakar oenighet. Experter och lekmän kan
exempelvis utgå från olika problemdefinitioner och tänkbara konsekven-
ser, man kan tolka fakta olika och använda olika språk. Sådana faktorer
som förhindrar kommunikation måste klarläggas så att oenigheten
eventuellt kan överbryggas och, i de tall den fortfarande kvarstår, vet
parterna vad oenigheten gäller. Det i detta sammanhang intressantaste
resultatet i föreliggande undersökning är troligtvis den komponent som vi
kallat "referensram" (fokuserande, vägande eller vidgande referensram),
vilken kan antas spela stor roll för personens riskupplevelse och därmed
antagligen vara bestämmande för hur man kommer att kommunicera
kring risker, riskuppskattning och riskupplevelse. Att explicitgöra ens
referensram kan således vara ett sätt att försöka göra en diskussion om
samhälleliga risker så rationell som möjlig.
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INTERVJU-GUIDE (pilotstudie) Bilagal

(Frågor att "beta av" i intervjun. Tänk på att fråga efter både fp:s tankar
och känslor.)

1. Vad tänker och känner du när jag säger omhändertagande av
kärnavfall?

- Vad består den eventuella risken av? Vad känner du infor det? - Har
du tänkt på detta med kärnbränsle tidigare, och i så fall vad har du
tänkt och känt om detta?

- Hur tänker och känner du inför riskerna?
- Kan man undvika riskerna på något sätt?
- Vad kan hända och vad är det värsta som kan hända?

2. Kunskaper om kärnbränslehantering

- Angående planer på att placera slutlagringen av kärnbränslet. Har fp
några speciella känslor och tankar inför det? - Varifrån kommer
avfallet?

- Hur produceras avfallet?
- Hur är gången från producerandet via upparbetning till slutlagring av

använt kärnbränsle? Risker? Vad kan hända?
- Sker diskontering av riskerna? Vad betyder halveringstid? Betydelsen

av var och hur man placerar avfallet.
- Vad ska man ta hänsyn till när beslut om använt kärnbränsle skall

fattas?
- Inställning till kärnkraft ev i förhållande till andra energislag?
- Vad för kunskaper saknar fp, om vad och hur skulle fp vilja få kun

skåp om slutlagringen?

3. Kontrastera mot andra risker

- "Vi har talat om slutlagring av använt kärnbränsle, kan du säga
något som som du tycker påminner om slutlagring av använt kärn
bränsle?"

- "Kan du ge några exempel som innebär en risk för samhället som
du vet att många hyser farhågor infor men som du själv inte hyser
farhågor inför?"

- "Kan du ge något exempel som innebär en risk för samhället som
du hyser farhågor infor men som andra inte hyser farhågor inför?"

- Mer personliga risker:"Nu liar vi talat mycket om risker kan du ge
exempel på mer personliga risker?"

- Utrön skillnader mellan andra samhälleliga risker och mer
personliga risker.

- Kontrastera ev med något som inte är riskfyllt.

4. Be fp definiera vad "risk" är!
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INTERVJUGUIDE Bilaga 2

1. Vad tänker och känner du när jag säger omhändertagande av
kärnavfall. (Föh* upp och se till att ip utvecklar svaret).

2. Hur tänker du att omhändertagandet går till?

- Vad anser du om det.
- Vad i omhändertagandet är det "farliga" (använd ips uttryck).
- Tidsaspekten - blir det farligare? När kommer det farliga att inträffa?

OBS! RISKUPPSKATTNING - Hur stor är risken?

3. Vad kan hä"fla i samband med omhändertagande av kärnavfall?

- Det värsta scenariot.
- Hur skulle det gå till?
- När kommer konsekvenserna att inträffa?

4. Åsikt om de som ansvarar tor omhändertagandet

- Vilka är dom? Experter? Myndigheter? Politiker?
- Misstroende? Förtroende?

5. Kunskap • ev brister?

- Vem saknar kunskap?
- Vad saknas?

6. Definiera vad som menas med "risk".

- Risk i största "allmänhet" och skillnaden i förhållande till omhänder-
tagande av kärnavfall.

7. Är det något som du skulle vttja tillägga som du tycker är viktigt att det
kommer fram?
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REDOGÖRELSE FÖR INTERVJUPERSONER Bilaga 3
SOM BORTFALLIT FRÅN RESULTAT-
REDOVISNINGEN

Ip l :
Att klassificera denna ip:s svar angående inställning till kärnkraft visade
sig omöjligt. Ip sade bland annat att "jag tror inte man kan bygga upp
världen på kärnkraft." Lite senare under intervjun sade han att "jag tror
att det liksom inte går att lägga ner kärnkraften va, det håller liksom
inte," och ytterligare; "ja dom som är for det där att slopa kärnkraft... jag
tror dom är inne på fel spår." Ip menade att faran med slutfbrvarandet i
bergrum är om radioaktivt material tränger upp till jordytan. Ip gav mot-
stridiga besked om sannolikheten av detta, bland annat sade han "helt sä-
ker på att det inte tränger upp till jordytan kan man vara, men sen vet
man ju inte vad som sker där nere, man vet ju inte... om det blir nån
läcka, det kanske kan tränga upp liksom, det kanske tar några hundra
år." Ip sade senare, "ja börjar det tränga upp radioaktivitet i jordytan lik-
som om det är okontrollerat om det sprider sig... det kan ju tränga upp
var som helst." Förutom för de här redogjorda yttrandena, uttalade ip
även motsägelsefulla åsikter rörande andra komponenter.

Ip2:
Ip uttalade att enda hotet med förekomsten av kärnavfall är om det skulle
komma "i orätta händer," samtidigt som ip på andra ställen i intervjun
påstod att det redan var i orätta händer. På frågan; "hur stor är den här
risken då att det skulle komma i orätta händer?" svarade ip följande: "Det
vet man ju redan att mycket är redan i orätta händer, det är borta mycket
va, jag tror att den är ganska stor, inte just att det skall användas till
utpressning, mycket är redan i orätta händer, men det används ju inte i
terroristsyfte så att säga, det tror jag inte, men risken är väl ganska stor,
det tror jag." Detta svar följdes upp med frågan; "tänker du dig att det
utifrån det kommer att hända någonting också?" varpå ip sade; "Nej så
tänker jag inte ..."

Ip3:
Denna ip är svår att bedöma vad gäller riskuppskattningen. På frågan om
risken ansågs stor eller ej svarade ip; "ja, jag vet inte" och sedan "nej, det
tycker jag inte" och senare "men det kan ju alltid hända." Ip:s attityd till
kärnkraft är också svårbedömt eftersom ip tyckte att man ska ha de
kärnkraftverk som nu är i drift kvar men inte bygga fler; "ja kör med dem
som finns så att säga för det avfallet finns ju redan det kan man inte göra
någonting åt men inte starta fler förrän man kan ta hand om det här,
göra något åt det här." Senare menade ip att de kärnkraftverk som nu är i
drift börjar att bli gamla att "fel kommer och olycksfrekvensen går upp."

Ip4:
Denna ip är svårbedömd eftersom han i första delen av intervjun föreföll
anse att risken med kärnavfall inte är stor och intog en positiv attityd till
kärnkraft. Ip tyckte att "det känns väl ganska lugnt" angående

35



omhändertagande av kärnavfall. På frågan om risken är stor eller ej sva-
rade han; "nej, men den finns alltid. Om avfallet behandlas på det rätta
sättet som man fastställer då ordentligt innan då tror jag inte att det
föreligger någon större risk." Senare under intervjun tycktes dock ip än-
dra inställning och sade; "det finns ju en risk förr eller senare och i mitt
fall tror jag den blir senare men ändå så kommer den, så det är bara att
vänta och låta tiden visa det" och "när jag blir 80-90 så kanske det säger
pang men då har jag ju väntat på det så då vet jag." Angående vad man
ska göra med avfallet menade han senare i intervjun att man borde tänkt
på det tidigare "som det ser ut nu skulle jag föredra att man tog bort dem
(kärnkraftverken) så småningom och innan man tog bort dem helt kan-
ske man skulle titta på avfallsproblemet." Ip förefaller således ha ändrat
sin tidigare obekymrade inställning till att se avfallet som ett allvarligt
problem.

Ip5:
Denna ip var genomgående mycket osäker på sin inställning. Angående
riskens storlek sade ip "ja, än så länge kanske den är ganska liten men
jag vet inte i framtiden kanske, ja då kanske man har kommit på andra
saker." Även ip:s inställning till kärnkraft är svår att bedöma; "ja, man
vill ju egentligen hoppas att man kan få bort det och börja med någonting
annat men det är ju svårt att hitta alternativa källor" och senare "ja man
bör väl tänka lite grand på vad det är man gör, om det går, och på något
sätt minska dom här avfallen." En säker bedömning av vad som är ip.s
egentliga ståndpunkt är svår att göra.
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Det svenska kärnkraftprogrammet
Efter folkomröstningen om kärnkraft 1980 beslutade riksdagen att den svenska

kärnkraften skall vara avvecklad senast är 2010 och att antalet reaktorer skulle

begränsas till 12 stycken. Sedan år 1985 är samtliga dessa reaktorer i drift vid

kärnkraftverken i Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. I juni 1988

beslutade riksdagen om riktlinjer för en s k förtida avveckling vilka bl a innebär att

en reaktor i Barsebäck och en i Ringhals skall tas ur drift åren 1995 och 1996.

Olika slag av radioaktivt avfall
Under driften vid ett kärnkraftverk uppkommer olika slag av radioaktivt
avfall. Man skiljer mellan lågakrivt avfall, medelaktivt avfall och högaktivt
avfall.

LÅG- OCH MEDELAKTTVT AVFALL

Låg- och medelaktivt avfall från den löpande driften vid kärnkraftverken kallas med

ett gemensamt namn för radioaktivt driftavfall. Driftavfallet består dels av material-

och metallskrot, isoleringsmattor, kläder och liknande som använts inom de s k

kontrollerade områdena på kärnkraftverken, dels av filtermasscr som använts för att

fånga upp radioaktiva ämnen i reaktorvattnet. Det lågaktiva avfallet har så låg strålnivå

att det kan hanteras utan andra skyddsåtgärder än lufttätförpackning. Det förpackas i

plastsäckar eller plåttunnor. För att hantera det medelaktiva avfallet fordras däremot

strålskärmning. Det gjuts in i betong eller asfalt.

Våren 1988 togs SFR (Slutförvar för radioaktivt driftavfall) i bruk. SFR är

nedsprängt under havsbotten i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Allt driftavfall

liksom låg- och medelaktivt rivningsavfall skall enligt företagens planer slutförvaras

i SFR.

HÖGAKTIVT AVFALL

Högaktivt avfall utgörs framförallt av använt kärnbränsle d v s bränsleelement i vilka

så mycket av de klyvbara atomerna är förbrukade att elementen inte längre är

användbara. Det använda bränslet värms dock fortfarande av sin radioaktivitet och

måste kylas. Det lagras därför i särskilda vattenbassänger i reaktorbyggnaden under

minst ett år. Därefter fraktas det på det specialbyggda fartyget Sigyn till ett mellanlager,

CLAB (Centralt mellanlager för använt bränsle), som ligger vid Oskarshamns kärn-

kraftverk. Eftersom strålnivån är mycket hög transporteras bränslet i specialbyggda

transportbehållare. Behållarna har tjocka väggar av stål för att skydda personalen och

omgivningen från skadlig strålning och bränslet från transportskador.

I CLAB placeras bränslet i bassänger i bergrum. Enligt nuvarande planer skall

bränslet förvaras i CLAB i minst 40 år. Under denna tid avtar radioaktiviteten och

därmed även värmen i bränslet. Det innebär att bränslet blir lättare att hantera och

slutförvara.
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