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Var och hur skall vi
det använda kärnbränslet?

Inställningen i riksdag och regering är attdet använda kämbränslet 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-meioden. 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 cch strålskydd".

I samma beslut påpekade regeringen också att ett slutligt ställningstagande

till val av metod kräver ytterligare forsknings- och utvecklingsarbete.

Vem har ansvar for 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 lagaräven 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 rim uppstår i samband med hantering och slutförvaring av avfallet.

Det fin fyra kämkraftföretag i vårt land: Statens vattenfallsverk, Fors-

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

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

ter ingår att i praktiken genomföra det arbete inom kärnavfallsområdet som

företagen har ålagts att utföra.

Staten har det övergripande ansvaret för säkerheten kring hanteringen och

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

kärnkraftinspektion (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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Inledning

Under det kommande decenniet torde avgörande beslut fattas angående var det
svenska kärnavfallet skall slutförvaras. Innan frågan slutligt avgörs kommer om-
fattande undersökningar att göras vad gäller byggnadsegenskaper och för-
varingstekniker, för att ett slutförvar skall bli så säkert som möjligt. Förutom natur-
vetenskapliga och tekniska frågeställningar inbegriper utformning av och val av
plats för ett slutförvar politiska och etiska aspekter. Den demokratiska besluts-
processen inbegriper acceptans och förtroende från allmänheten till den lösning,
som kommer till stånd.

Allmänhetens uppfattningar om ett slutförvar kan på olika sätt vara av betydelse
för beslutsprocessen. De kan bilda underlag för hur information skall presenteras
på ett begripligt sätt. Vad är det allmänheten förstår respektive inte förstår, och hur
kan information i det senare fallet göras begriplig. Frågan om förståelse är viktig
för att i görligaste mån skapa en så stor gemensam faktabas som möjligt mellan
experter, politiker och allmänhet.

Allmänhetens uppfattningar kan också vara vägledande för vilken typ av fråge-
ställningar ansvariga skall ia hänsyn till. Det kan gälla dels vilka fakta experter skall
beakta i sina studier, dels vad politiker skall ta hänsyn till i sina utvärderingar av
föreslagna lösningar.

Syfte

Ett huvudsyfte med denna studie är att undersöka hur den geografiska lokalise-
ringen påverkar människors riskupplevelse av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Den kanske viktigaste aspekten av geografisk lokalisering och riskupplevelse är
avståndet mellan hemorten och ett tänkt slutförvar. För kärnkraftverk finns ett
myntat begrepp, NIMBY, vilket är en engelsk akronym för "Not In My Back-
Yard", dvs inte på min bakgård. Härmed avses att acceptansen minskar ju närmare
det egna hemmet den tilltänkta placeringen är. Opinionsundersökningar i
Västtyskland, Nederländerna och USA (WEC, 1989) tyder på att skillnaden i
acceptans mellan placering av ett kärnkraftverk nära hemorten och placering på
obestämd plats i egna landet ligger mellan 15% och 30%. Samma fenomen torde
gälla för placering av ett slutförvar.

En annan aspekt av geografisk lokalisering är om ett tänkt slutförvar placeras
nära en tätort eller ej. Ligger det tänkta slutförvaret nära en tätort jämfört med i gles-
bygd, kan det vara lättare att föreställa sig att många människor berörs, varför
riskupplevelsen blir starkare. I studien undersöks därför om närheten till en tätort
påverkar riskuppfattningen eller ej.

Riskupplevelsen antas vara av komplex art och inbegripa ett antal komponenter.
Här anknyter vi till en tidigare studie (Karlsson & Ljungberg, 1990) inom detta
projekt. Karlsson och Ljungberg fann vid intervjuer av 30 lekmän bland annat att



komponenterna känsloreaktioner och konsekvenser av en eventuell olycka ingick i
riskupplevelsen i samband med omhändertagande av kärnavfall. Pä basis av
Karlssons och Ljungbergs studie samt en pilotstudie antog vi att följande kom-
ponenter skulle inga i riskupplevelsen: (i) Föreställningar om hur troliga olika
orsaker till läckage är (såsom att konstmktionsfel i slutförvaret orsakar läckage av
radioaktiva ämnen), (ii) föreställningar om hur troliga olika konsekvenser av ett
slutförvar är (exempelvis att grundvattnet kring slutförvaret förorenas), samt (iii)
känslomässiga reaktioner på ett slutförvar.

Vi kan därför göra en precisering av huvudsyftet till att omfatta hur riskupplevel-
sen och de därtill relaterade komponenterna varierar med den geografiska
placeringen av ett slutförvar. Det verkar exempelvis rimligt att antaga att människor
blir mer känslomässigt berörda, ju närmare ett planerat slutförvar lokaliseras.
Möjligt är också att bedömningen av potentiella konsekvenser och orsaker till
läckage varierar med avstånd. Logiskt skall ju sannolikheterna inte förändras. Om
alla förutsättningar är lika är ju inte sannolikheten för exempelvis ett läckage av
radioaktiva ämnen från slutförvaret beroende av bedömarens närhet till slutförvaret.
Men detta behöver inte innebära att upplevelsen av hur troligt en läckage är förblir
konstant med varierande avstånd.

Förutom att riskupplevelsen kan variera med avseende på var ett tänkt slutförvar
placeras, så kan riskupplevelsen också variera mellan individer för en given pla-
cering. Vissa individer uppfattar helt enkelt ett slutförvar som mer riskfyllt än vad
andra individer gör. Ett andra primärt syfte med denna studie är därför att granska
några faktorer, som kan antas ge upphov till individuella skillnader med avseende
på riskupplevelsen för ett givet slutförvar.

En viktig faktor som antas särskilja individer är attityden till kärnkraft. Det finns
en direkt koppling mellan kärnkraft och slutförvaring av använt kärnbränsle. Vidare
har kärnkraften som energikälla debatterats under en längre tid, varför många män-
niskor tagit ställning till kärnkraftens vara eller icke. Det verkar därför rimligt att
antaga att skillnader i inställning till kärnkraft ger upphov till skillnader i upplevel-
sen av slutförvar för använt kärnbränsle. Såväl Sjöberg och Drottz (1988) som
Karlsson och Ljungberg (1990) fann ett samband mellan attityden till kärnkraft och
riskupplevelse i samband med omhändertagande av kärnavfall.

En andra faktor av betydelse för riskupplevelsen är förtroende för experter och
myndigheter (Sjöberg och Drottz, 1988; Karlsson & Ljungberg, 1990). I komplexa
och svårgripbara frågor måste vanliga människor många gånger delvis förlita sig på
uppfattningar, som företräds av experter och myndigheter. Känner man inte för-
troende förderas sakkunskap, kan tilltron till föreslagna lösningar minska.

Likaväl som uppfattningen om sakkunskapen hos experter och myndigheter
antas påverka människors upplevelse av kärnavfall, antar vi att människors egna
kunskaper om kärnavfall och slutförvaring är av vikt. Hur graden av kunskap på-
verkar denna upplevelse är oklart, men vi tycker det ar viktigt att som en tredje
faktor belysa den egna kunskapens betydelse.



Det har påpekats förr (se exempelvis Fishbein & Ajzen, 1975) an det är mycket
svårare an förutsäga folks reaktioner och agerande utifrån kunskap om en allmän till
skillnad från en specifik inställning. Likväl har vi inte funnit någon svensk studie,
där allmänhetens inställning till ett konkret slutförvar undersökts. Avsikten med
denna studie har därför varit an presentera en så konkret och realistisk uppgift som
möjligt för svarspersonerna. Av etiska skäl kan naturligtvis inte uppgiften göras
helt realistisk. Man kan inte lura folk att ett slutförvar skall byggas på en bestämd
plats. Istället har vi föreslagit en konkret plats under antagande an man finner att på
just den platsen är det lämpligt att lokalisera en slutförvar för högaktivt avfall.

Sammantaget skall studien belysa lekmäns reaktioner inför utsikten att ett slut-
förvar för använt kärnbränsle lokaliseras på en given plats. Skillnader i graden av
missnöje antas förmedlas via riskupplevelsen och vara relaterade dels till avståndet
mellan hemorten och platsen för slutförvaret, dels till faktorerna attityd till kärn-
kraft, förtroendet för experter och myndigheter, samt egen kunskap om kärnbränsle
och slutförvar.

Metod

Uppläggning

Vi valde att studera betydelsen av den geografiska placeringen av ett slutförvar ur
två aspekter. Den ena var hur olika avstånd mellan slutförvar och hemort påverkar
riskupplevelsen, den andra var betydelsen av slutförvaringens närhet till en tätort.
För att kunna isolera betydelsen av dessa två faktorer och för att kunna kontrollera
andra faktorers inverkan på riskupplevelsen lades undersökningen upp så som det
beskrivs nedan.

Med hjälp av kana utvaldes fyra platser i fyra olika kommuner som hypotetiska
slutförvaringsplatser, se Figur 1. De låg alla c a 15 km från respektive centralort
och alla hade suffixet berget för an göra situationen så likvärdig som möjligt mellan
kommunerna. Två av kommunerna var glesbygdskommuner (Nordmaling och
Valdemarsvik) och två var tätortskommuner (Umeå och Norrköping).

Vid val av plats utgick vi från att den mest sannolika lösningen i dagsläget för ett
slutförvar är i urberg. I närheten av respektive kommun skulle det därför finnas en
berggrund som, utan att ha specialgranskats, inte bedöms som olämplig för ett slut-
förvar. Eftersom stora delar av Sverige har en potentiellt lämplig berggrund,
utgjorde detta kriterium inga större restriktioner för platsval.

Vi utgick också från an framtida transporter av högaktivt avfall från mellanlagret
delvis kommer an ske med "Sigyn" för att minimera transportsträckan på land. För
att transportförhållandena på land i minsta möjliga mån skulle påverka eventuella
variationer i svarspersonemas bedömningar, valde vi ut kommuner vilka ligger vid
kusten.



Slutligen skulle inget kärnkraftverk ligga i direkt anslutning til! någon av orterna.
Inställningen till kärnkraft är en av de faktorer som antas påverka riskupplevelsen.
Eftersom människor boende nära kärnkraftverk har en något mer positiv attityd till
kärnkraft än svensken i gemen, kan detta påverka våra möjligheter att göra jäm-
förelser mellan orterna.

legerberget
Umeå

ordmaling
Gabrielsberget

Göteborg

Malmö

Stockholm
sdalsberget

Figur 1. Utvalda hypotetiska platser för slutförvaring.

Som framgår av Figur 1 ligger Nordmaling och Umeå nära varandra och i samma
län, medan Valdemarsvik och Norrköping också ligger nära varandra och i samma
län. De två paren av kommuner ligger dock långt ifrån varandra.

I var och en av dessa fyra kommuner drogs ett slumpmässigt urval av 600 vuxna
personer mellan 18 och 65 år, dvs totalt 2400 personer. De 600 personerna i
respektive kommun delades i sin tur slumpmässigt in i sex grupper om hundra
personer vardera. Totalt gör detta 24 grupper.



I enkäten gavs det olika instruktioner vad gäller platsval till de olika grupperna i
respektive kommun. En grupp fick instruktionen att slutförvaret antas placeras i den
egna kommunen c:a 15 km utanför centralorten. Tre grupper fick antagandet att
slutförvaret placeras i någon av de andra tre kommunerna c:a IS km utanför central-
orten, se tabell 1.

Tabell 1. Antal svarspersoner i respektive kommun som ombads bedöma en viss
slutförvaringsplats.

Kommun

Nordmaling

Umeå

Valdemarsvik

Norrköping

Hypotetisk slutforvaringsplae

Västerbottens Län
Glesb Tätort
Nordm Umeå

100

100

100

100

100

100

100

100

Östergötlands Län
Glesb Tätort
Valdem Norrköp

100

100

100

100

100

100

100

100

För att bedöma betydelsen av avstånd mellan hemort och slutförvar räcker det inte
att t.ex. enbart tillfråga olika grupper av svarspersoner i Nordmaling. Skillnader
mellan grupper som fått tänka sig ett slutförvar på olika platser behöver inte nöd-
vändigtvis bero på de skilda avstånden mellan hemorten och platsen för slutför-
varet. De olika platserna kan vara annorlunda på flera olika sätt. Men om man
dessutom låter olika personer i t.ex. Valdemarsvik bedöma samma slutförvarings-
platser, där det blir en omkastning av vilka platser som ligger långt bort och vilka
som ligger nära, och om det då uppstår samma skillnader mellan grupper med olika
avstånd, kan man säkrare dra slutsatsen att det är avståndet i sig som ger upphov till
skillnaderna.

Övriga två grupper presenterades en hypotetisk valsituation. Instruktionen
byggde på att det fanns två likvärdiga platser. Bodde man i tätort gällde det antingen
i den egna tätorten eller den andra av oss valda tätorten. Bodde man i glesbygd
gällde det respektive glesbygdskommun. Av ekonomiska och säkerhetsmässiga
skäl kunde bara en plats komma i fråga. För en grupp antogs att valet föll på den
egna kommunen. Den sista gruppen fick antagandet att valet föll på den andra
kommunen.

Avsikten med de två sistnämnda grupperna var att utröna effekterna av att ha
blivit utvald när det fanns en lika stor chans att slippa ett slutförvar, respektive att
en annan kommun fick slutförvaret som lika gärna kunde ha hamnat i den egna
kommunen.



Av de 2400 personer som enkäten skickades till svarade 1300 eller drygt 54%.
Dessa var jämnt fördelade mellan de fyra kommunerna och mellan de grupper som
fick olika versioner av enkäten.

Fföcjcfoiiiiulor

Frågeformuläret innehöll sextio frågor som anknöt till riskupplevelser och de olika
komponenterna, som antas ingå i riskupplevelsen. För många av dessa frågor
skulle svaren anges på kontinuerliga skalor med definierade ändpunkter. En fordel
med denna typ av svarsskala är att risken är mindre att svarspersonerna "fastnar"
för ett skalsteg.

Vidare ställdes några bakgrundsfrågorom kön, ålder, etc. Frågeformuläret åter-
finns i bilaga 1. Tillsammans med frågeformuläret bifogades ett brev, där det bl a
poängterades att antagandet om var en slutförvar kommer att byggas var helt god-
tyckligt valt och inte hade något an göra med var ett framtida slutförvar placeras, se
bilaga 2.

Enkäten inleddes med en kort bakgrund om hanteringen av använt kärnbränsle.
Därefter följde förutsättningarna för själva enkäten, dvs var slutförvaret antogs
placeras, samt en karta över Sverige med några orter och slutförvaret inprickat

Riskbedömning. Svarspersonernas bedömning av den totala risken med ett
slutförvar mättes på två olika sätt: (1)1 form av fyra separata skalor för hur hotfullt,
riskfyllt, tryggt samt saken ett slutförvar i X-berget är för människor och natur,
eller (2) hur riskfyllt slutförvaret i X-berget totalt sett är för människor och natur. I
hälften av enkäterna för de 24 grupperna kom version 1 av riskbedömningen direkt
efter känsloskattningama och version 2 placerades så gott som sist i enkäten. I den
andra hälften av enkäterna var ordningen omvänd.

Avsikten med den omvända ordningen för totalbedömning av risk var att utröna
om informationen i enkäten hade någon påverkan på riskbedömningen. Med andra
ord, skiljer sig totalbedömningen av risk hos den grupp som fick frågan långt fram
i enkäten från bedömningen hos den grupp som fick den långt bak.

Lägg märke till att riskbedömningen gällde människor och natur i allmänhet, inte
risken för den egna personen. Risken för att man själv drabbas mindre om avstån-
det till slutförvaret ökar är uppenbar. Däremot, allt annat konstant, skall ju inte
risken för människor och natur i allmänhet variera.

Känslor. Frågorna inleddes med en skattning hur svarspersonen kände inför
det tänkta slutförvaret. Dessa skattningar föregick riskbedömningen. Avsikten med
att placera känsloskattningar först var att vi antog att eventuella känsloreaktioner
kommer direkt och spontant. På basis av en tidigare intervjustudie medtogs de där
mest använda känslobeskrivande orden inför en slutförvar.

Konsekvenser. Så följde korta beskrivningar av ett antal konsekvenser av att
slutförvaret byggs i X-berget. Uppgiften var att bedöma hur troligt det var att var
och en av dessa inträffade inom 200 år efter det att förvaret är i bruk. 200 år sattes
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som gräns för den tid, vilken kan relateras till idag utan an tänkandet blir alltför
abstrakt.

Orsaker till läckage. Nästa del av enkäten innehöll påståenden om olika
händelseförlopp som kunde leda till läckage av radioaktiva ämnen i slutförvaret eller
under transporten dit. Dessa händelseförlopp kan ses som möjliga orsaker till
konsekvenserna ovan. Även orsakerna bedömdes inom en 200-årsperiod.

Det ställdes också en allmän fråga om perioden efter 200 år, om man trodde att
slutförvaret skulle fungera, respektive inte fungera så att radioaktiva ämnen läcker
ut från det.

Tid. En fråga ställdes också om hur länge förvaret måste fungera för att ej vara
skadligt för människor och natur. Svarspersonerna fick även uppge under vilken
hälft av den uppgivna tidsperioden de trodde risken för skador var störst. I en
intervjustudie av pilotkaraktär visade det sig att en grupp svarspersoner fokuserade
på den avtagande strålningen över tid. Med denna föreställning som primär förvän-
tas svarspersoner skatta den första hälften av perioden som mest riskfylld. En andra
grupp i intervjuerna såg främst till konstruktion och förslitning över tid. Denna
föreställning skulle innebära att riskerna ökar över tid, varför den senare perioden
skattas som mest riskfylld.

Egenskaper. Åtta påståenden i enkäten gällde egenskaper hos det högaktiva
avfallet. Fyra av dessa påståenden var felaktiga, fyra korrekta. Svarspersonerna
skulle ange i vilken utsträckning de trodde på dessa påståenden. Exempel på på-
ståenden är: "Om det högaktiva avfallet sänks ned 4-8 meter under vattenytan räcker
detta för att luften ovanför skall skyddas från radioaktiv strålning" - riktigt; "Det
högaktiva avfallet utvecklar kontinuerligt radioaktiva gaser" - falskt.

Förtroende för experter. De experter svarspersonerna fick bedöma med
avseende på förtroende för deras sakkunskap vad gäller hantering och förvaring av
högaktivt avfall var experter vid statliga myndigheter, vid sveska universitet och
högskolor, inom kärnkraftsindustrin samt de, vilka offentligt tagit avstånd från
kärnkraften. Vidare gjordes en separat bedömning av förtroendet för Svensk
Kärnbränslehantering AB (SKB), samt en bedömning av förtroendet för de statliga
myndigheterna statens kämkraftinspektion (SKI), statens strålskyddsinstitut (SS1)
samt statens kärnbränslenämnd (SKN).

Val av plats. Härpå följde tre frågor kring platsvaiet. Den första gällde hur
nöjd eller missnöjd respondenten var med valet av X-berget; den andra om boende i
kommunen och eventuella grannkommuner skulle kunna påverka platsvalet; den
tredje om valet av plats spelade någon roll, förutsatt att samma säkerhetskrav var
uppfyllda för alla alternativ.

Svarspersonerna fick även skatta sin egen kunskap om det svenska kärnavfallets
behandling och slutförvaring.

Attityd till kärnkraft. Två frågor berörde attityden till kärnkraft. Dels
frågades efter inställning till den nuvarande svenska kärnkraften, dels fick man
ange vad man ansåg om användningen av kärnkraft i Sverige framöver. En fråga



om vilket parti som har den bästa energipolitiken anknyter indirekt till
attitydfrågorna.

Bakgrundsfrågor. Enkäten innehöll slutligen frigör om kön, ålder,
civilstånd, utbildning, yrke idag, om respondenten hade barn och barnbarn, samt
hur många år de bott i sin nuvarande kommun.

Resultat

I presentationen av resultaten kommer inte uppgifter om statistiska signifikans-
värden att redovisas. Antalet personer som deltog i studien är så stort att det krävs
bara mycket svaga samband mellan olika bedömningar eller mycket små skillnader
mellan olika grupper för an det skall bli ett statistiskt signifikant resultat. Vi tycker
därför an det endast skulle tynga framställningen an överallt inflika den typen av
uppgifter, då de knappast kan bidra till tolkningen av resultaten.

Allmänna uppfattningar om slutförvaring av
radioaktivt avfall

Egenskaper

Av åtta frågor om specifika egenskaper hos det radioaktiva avfallet var det fem
frågor som en majoritet av de tillfrågade hade en bestämd uppfattning om, vilket
framgår av tabell 2. De påstådda egenskaperna är rangordnade efter hur stor andel
av svarspersonerna som trodde på dem. Svaren som angavs på kontinuerliga skalor
med enbart definierade ändpunkter, delades i efterhand in i 99 skalsteg eller 100
enheter på det sätt som visas i Figur 2.

Antalenheter ! 40 ! 20! 40 !
!tror inte !v. e.! tror !

Nej, det tror ! ! Ja, det tror
jag absolut jag absolut
inte

Figur 2. Svarsskala för frågor om egenskaper hos det högaktiva avfallet

De som satte en markering på den vänstra delen av skalan har hänförts till kategorin
"Tror inte på denna egenskap", de som satte sin markering på den högra delen av
skalan har placerats i kategorin "Tror på denna egenskap" och de i mitten till
kategorin "Varken tror eller inte tror på denna egenskap".
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Tabell 2. Andelen (%) svarspersoner som trodde respektive inte trodde på påståen-
den om egenskaper hos det högaktiva avfallet.

Egenskaper Tror Varken Tror
eller inte

1. Det högaktiva avfallet 68,5 22,3 9,2
kan användas för att
framställa det plutonium
som ingår i en atombomb.

2. Vanliga föremål som 68,3 20,8 10,9
utsätts för radioaktiv
strålning blir själva
radioaktiva.

3. Det högaktiva avfallet 48,2 34,4 17,4
utvecklar kontinuerligt
radioaktiva gaser

4. Det högaktiva avfallet 33,1 31,9 35,0
kan i viss mån lösas upp
i vatten.

5. Det högaktiva avfallet 26,4 56,1 17,6
kan bestå av över 50 olika
grundämnen efter naturlig
nedbrytning.

6. Temperaturen hos det 23,4 59,1 17,5
högakdva avfallet inne i
kapslarna i slutförvaret
antas i början ligga runt
80 grader.

7. Det högaktiva avfallet 14,6 52,8 32,6
består av ett finfördelat
pulver.

8. Om det högaktiva avfallet 10,0 22,2 67,7
sänks ned 4-8 meter under
vattenytan räcker det för
att luften ovanför skall
skyddas från radioaktiv
strålning.
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Värt att noteras i Tabell 2 är att de vanligaste föreställningarna, påstående 1 och 2,
är felaktiga, liksom påstående 3 och 7. Däremot är påstående nr 8 korrekt, vilket en
klar majoritet av svarspersonerna inte trodde. Även påstående 4, 5 och 6 är
korrekta.

Drygt 80% av svarspersonerna ansåg att de visste väldigt lite eller inte mycket
om svenska kärnavfallets behandling och slutförvaring.

Orsaker till läckage

Svarspersonerna fick även bedöma hur troligt det är att skador eller läckage i slut-
förvaret skall inträffa inom 200 år som en följd av nio olika orsaker. Resultatet
visas i Tabell 3. De kontinuerliga svarsskalorna till dessa frågor delades i 2 halvor
eller kategorier. Svarspersonerna som hade markerat i den vänstra halvan hamnade
i kategorin "Inte troligt att denna olycka inträffar", medan de som markerade i den
andra halvan ingick i kategorin "Troligt att denna olycka inträffar". Om svarsper-
sonerna inte hade någon uppfattning om ett visst händelseförlopp fanns det möjlig-
het att ange detta separat; se bilaga 1.

Tabell 3. Andelen (%) svarspersoner som bedömde skadeorsaker som troliga
respektive inte troliga.

Orsaker

1. Sprickbildningar
i berget får till följd att
radioaktiva ämnen läcker
ut från förvaret.

2. På grund av oförutsedda
händelser skadas slutför-
varet så att radioaktiva
ämnen läcker ut.

Troligt
att det

händer (%)

55,5

51,2

Inte troligt
att det

händer (%)

37,2

42,6

Ingen
uppfatt-

ning (%)

7,3

6,2

3. Sprickor i kapslarna
runt det högaktiva avfallet
får till följd att radio-
aktiva ämnen läcker ut
från slutförvaret.

4. På grund av kon-
struktionsfel i slut-
förvaret läcker radio-
aktiva ämnen ut från det.

49,4 42,9

46,7 46,0

7,7

7,3

12



5. Ett jordskalv inträffar 38,2 53,9 7,9
som medför att radioaktiva
ämnen läcker ut frän
slutförvaret.

6. Organismer i berget 29,4 55,3 15,3
bryter ned de skyddande
dande barriärerna runt
avfallet, varvid radioaktiva
ämnen läcker ut frän
slutförvaret

7. En explosion uppstår 28,4 50,5 21,1
i slutförvaret pä grund av
en spontan kedjereaktion
idet radioaktiva avfallet.

8. Vid mineralletning 22,1 71,9 5,9
borrar man i slutförvaret
av misstag, varvid radioaktiva
ämnen läcker ut frän det

Konsekvenser

Svarspersonerna ombads också att bedöma sannolikheten för sju olika negativa
konsekvenser av ett slutförvar. Bedömningarna skulle även här gälla för den när-
maste 200-årsperioden. Svarsskalorna för konsekvensfrågorna delades in på
samma sätt som för orsaksfrågorna, se stycket ovan. Tabell 4 visar att en majoritet
av svarspersonerna tror att ett slutförvar ger upphov till de konsekvenser som är
beskrivna i de tre första påståendena. Det är dessutom många som tror att männis-
kor får direkta skador genom att de blir utsatta för strålning.

Tabell 4. Andelen (%) svarspersoner som bedömde sju olika konsekvenser av ett

slutförvar som troliga respektive inte troliga.

Konsekvenser Troligt
att det

händer (%)

Inte troligt
an det

händer (%)

Ingen
uppfatt-

ning (%)

1. Grundvattnet omkring 61,8 31,1 7,1
slutförvaret förorenas
av radioaktiva ämnen.
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2. Närmiljö och natur 57,3 36,3 6,5
omkring slutförvaret
förorenas av radioaktiva
ämnen.

3. Havet förorenas av 53,3 38,9 7,8
radioaktiva ämnen
från slutförvaret.

4. Människor som bor 48,8 42,0 9,1
i närheten av slutförvaret
får strälskador.

5. Atmosfären förorenas 40,3 50,3 9,4
av radioaktiva ämnen från
slutförvaret.

6. Natur inom stora 30,9 58,4 10,7
delar av Nordeuropa
förorenas av radio-
aktiva ämnen från
slutförvaret

7. Människor inom 28,9 59,8 11,3
stora delar av Nord-
europa får strålskador
från slutförvaret.

Tidsperiod för hur länge avfallet är farligt

Uppfattningarna om hur länge det radioaktiva avfallet är farligt varierade kraftigt,
allt från 10 år till evigheten. Mediantiden, dvs det värde som delar gruppen i 2
halvor efter att svarspersonerna har rangordnats med avseende på tid, är 1.000 år
och kvarn'lawikelsen (ett spridningsmått) 800 år.

Förtroende

Av fyra olika, men inte varandra uteslutande, kategorier av experter (på kärnenergi)
hade svarspersonerna störst förtroende (59,5%) för "experter vid svenska univer-
sitet eller högskolor" och minut förtroende (35,5%) för "experter vid statliga myn-
digheter". "Experter inom kärnkraftsindustrin" och "experter som offentligt tagit
avstånd från kärnkraften" hamnade i en mellangrupp. Vidare hade drygt 45% för-
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troende för myndigheterna SKI, SSI och SKN medan knappt 41% hade förtroende
förSKB.

Platsval

En överväldigande majoritet av svarspersonerna (81,3%) ansåg att de boende i den
kommun i vilken ett slutförvar planeras byggas, skall ha möjlighet att bestämma
detta, genom exempelvis en folkomröstning. Svarspersonerna fick också föreställa
sig att det fanns ett antal icke namngivna platser i Sverige att välja mellan för slut-
förvaring av högaktivt avfall. Platserna sades uppfylla samma säkerhetskrav.
Frågan var då om valet av plats skulle spela någon roll för svarspersonerna. En
majoritet ansåg att val av plats spelade en stor roll för dem.

Samband mellan olika bedömningar

Avståndet mellan bostadsort och platsen för slutförvaret varierades systematiskt för
olika grupper av svarspersoner. Svarspersonerna fick alltså bedöma ett slutförvar
som antingen låg nära eller långt ifrån hemmet. Effekten av avståndet till hemmet
kan elimineras genom att man standardiserar alla bedömningsvariabler för respek-
tive avståndsgrupp. Därefter kan man slå ihop grupperna för att beräkna sambanden
mellan olika variabler utan att avståndsmanipulationen påverkar resultatet. Hur
avståndet från det egna hemmet påverkar upplevelsen av ett slutförvar redovisas i
ett senare avsnitt. Här vill vi först beskriva samband i bedömningarna för samtliga
svarspersoner.

Riskkänslor, riskbedömning/ konsekvenser/ orsaker
och förtroende

Totalt innehöll enkäten 53 frågor med kontinuerlig svarsskala. Sambanden mellan
dessa variabler varierade mycket i styrka. Variablerna bildade dock naturliga
grupper i vilka det ingick frågor med likartat innehåll och med starka samband
sinsemellan. Dessa grupper utgjorde en grund för bildandet av indexvariabler, dvs
variabler i en grupp sammanslogs till en variabel. Följaktligen bildades fyra index-
variabler, nämligen "riskkänslor", "konsekvenser", "orsaker" och "förtroende". I
"riskkänslor" ingick frågor som rörde graden av oro, upprördhet, rädsla och miss-
tro inför ett slutförvar samt frågor om i vilken grad svarspersonerna kände lugn och
tillförsikt. Svarsskalorna till de två sistnämnda frågorna kastades naturligtvis om
innan de slogs ihop med de övriga frågorna. Den andra indexvariabeln,
"konsekvenser", bestod av svarspersonernas genomsnittliga sannolikhets-
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skattningar av sju olika negativa konsekvenser, vilka finns beskrivna i Tabeil 4. På

samma sätt slogs svarspersonemas skattningar ihop för de 8 påståenden som finns i

Tabell 3 till indexvariabeln "orsaker". Till denna indexvariabel lades också svars-

personernas bedömningar av läckage vid transporter till slutförvaret Indexvariabeln

"förtroende" omfattade frågor om graden av förtroende för experter vid statliga

myndigheter, experter inom kämkraftsindustrin, bolaget SKB samt myndigheterna

SKI, SSI och SKN. För samtliga indexvariabler räknades Cronbachs alpha ut,

vilket mäter hur samstämmiga de ingående variablerna är. Dessa mått hamnade

mellan 0,90 och 0,95 för de fyra indexvariablema, där 1,00 är max.

Förutom att svarspersonerna bedömde specifika skade- och läckagerisker, fick

de göra en total bedömning av riskerna med ett slutförvar för människor och natur.

Denna variabel kallas "riskbedömning".

I Tabell 5 kan man se att det är starka samband mellan de fem ovan omnämnda

variablerna. Om korrelationskoefficienterna i tabellen kvadreras och därefter

multipliceras med 100, får man sambanden uttryckta i procent (andel förklarad

varians). Styrkan i sambandet mellan t.ex. konsekvenser och orsaker kan då sägas

vara 64%.

Tabell 5. Korrelationer mellan RISKKÄNslor, RISKBEDömning, KONSEK-

VENSer, ORSAKer och FÖRTROENDE.

Variabel

Riskkän

Riskbed

Konsekvens

Orsak

Förtroende

Riskkän

1,00

0,82

0,75

0,71

-0,61

Riskbed

1,00

0,77

0,74

-0,63

Konsek-
vens

1,00

0,80

-0,57

Orsak

1,00

-0,62

Föruoende

1,00

Sambanden mellan de ovanstående och övriga variabler beräknades också. Tabell 6

ger information om några av sambanden.
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Tabell 6. Korrelationer mellan d ena sidan RISKKÄNslor, RISKBEDömning.
KONSEKVENSer, ORSAKer och FÖRTROENDE och d andra sidan ATT/TYD
till kärnkraft, hur NÖJD man är med slutförvaringsplatsen, egen bedömning av ens
KUNSKAPer om kärnbränsleavfallets hantering och slutförvar, inställning till
kommunal FOLKOMröstning samt i vilken utsträckning VALet av slutförvarings-
plats spelar roll om samma säkerhetskrav är uppfyllda för de olika alternativen.

Variabel

Riskkän

Riskbed

Konsekvens

Orsak

Förtroende

A'dryd

-0,71

-0,67

-0,63

-0,60

0,61

Nöjd

-0,72

-0,69

-0,59

-0,55

0,55

Kunskap

-0,15

-0,20

-0,19

-0,13

0,08

Folkom

0,47

0,50

0,49

0,45

-0,34

Val

0,40

0,42

0,34

0,35

-0,26

Det framgår av Tabell 6 att egen bedömd kunskapsnivå inte uppvisar något sam-
band med någon av de fem korrelerade variablerna. Detta stöds också av att det inte
föreligger några samband mellan t.ex. riskkänslor och vilka egenskaper man tror
det högaktiva avfallet har. Både attityd och hur nöjd man är med platsvalet korre
lerar högt med riskkänslor och något svagare med de fyra andra variablerna. De
fyra riskvariablerna samvarierade ganska mycket med inställning till kommunal
folkomröstning respektive hur stor roll valet av slutförvaringsplats spelar.

Föreställrvngar om det högaktiva avfallet

Uppfattningar om vilka egenskaper avfallet har, kan inte sättas i samband med
någon annan variabel. Av det följer att huruvida man var korrekt eller inte i sina
uppfattningar, påverkade inte andra bedömningar som gjordes i enkäten.
Föreställningarna om avfallets egenskaper korrelerade mycket lågt eller inte alls
sinsemellan.

Attityd

Attityd samvarierade ganska högt med variabeln "nöjd" (se Tabell 7 nedan), men
betydligt idgre än t.ex samvariationen mellan riskbedömning och "nöjd". Ett visst
samband finns mellan attityd till kärnkraft och om man tycker att boende i den
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kommun som ett slutförvar föreslås att byggas i skall ha rätt att bestämma det
genom en folkomröstning. Vidare kan det noteras att inställning till folkomröstning
och "nöjd" hade ett ganska starkt samband. Egen bedömd kunskapsnivå uppvisade
endast försumbara samband med övriga variabler.

Tabell 7. Korrelationer mellan ATTITYD till kärnkraft, hur NÖJD man är med slut-
förvaringsplatsen, inställning till kommunal FOLKOMröstning samt i vilken
utsträckning VALet av slutförvaringsplats spelar roll om samma säkerhetskrav är
uppfyllda för de olika alternativen.

Variabel
Attityd Nöjd Kunskap Folkom Val

Attityd 1,00

Nöjd 0,55 1,00

Kunskap 0,11 0,13 1,00

Folkom -0,39 -0,50 -0,21 1,00

Val -0,27 -0,33 -0,18 0,36 1,00

Slutförvaringsplatsens betydelse för
människor med positiv respektive negativ
inställning till kärnkraft

Syftet med denna studie var bland annat att undersöka om det har någon betydelse
för människors bedömningar av ett slutförvar (i) om slutförvaringsplatsen blir utan-
för en tätort eller i glesbygd, (ii) om bedömarna själva bor i tätort eller i glesbygd
och (iii) om avståndet mellan den egna bostaden och slutförvaringsplatsen är kon
eller långt. Av dessa tre faktorer gav endast avstånd upphov till skillnader i bedöm-
ningarna och då enbart i jämförelsen mellan att få ett slutförvar i det egna länet och
ett slutförvar i ett län långt bon. Det spelade ingen roll om slutförvaret låg i grann-
kommunen eller i den egna kommunen.

Manipulationen med en hypotetisk valsituation (beskriven i metodavsnittet) hade
ingen påverkan på svarsmönstret. Det görs därför ingen åtskillnad i resultatpresen-
tationen mellan grupper som endast fick tänka sig en plats för ett slutförvar och
grupper som i instruktionen fick beskrivet att den slutförvaringsplats som skulle
bedömas hade valts ut bland två möjliga (den icke-valda platsen var också angiven).

För att redovisa betydelsen av avstånd mellan slutförvar och bostad har svars-
personerna delats in i två grupper. Den ena gruppen består av de svarspersoner som
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fick bedöma ett tänkt slutförvar i det egna länet (kallad "eget") och den andra
gruppen, de som fick bedöma ett slutförvar i ett annat län ("annat").

Dessutom har svaispersonema delats upp efter deras inställning till kärnkraft.
Uppdelningen grundades främst på frågan om kärnkraftens utbyggnad, uibehål-
lande eller avveckling. De som var för en avveckling i snabb eller ganska snabb takt
bildade en grupp som hädanefter kallas "negativ". I den gruppen ingick även de
personer som angivit en allmänt negativ inställning till kärnkraft och som hade upp-
fattningen att kärnkraften bör avvecklas senast år 2010. Personer med samma upp-
fattning, men som angivit en allmän positiv inställning till kärnkraft hänfördes till
en andra grupp som kallas "positiv". Denna grupp bestod i första hand av svarsper-
soner som var för en utbyggnad eller ett bibehållande av kärnkraft i nuvarande
omfattning. Attitydgrupperna ("positiv" och "negativ") bildades inte direkt utifrån
svarspersonemas allmänna attitydskattning utan, som beskrevs ovan, utifrån deras
inställning till kärnkraftens uppbyggnad eller avveckling. Detta gjordes för att
psykologisk forskning har visat att personers ställningstaganden i specifika attityd-
frågor är mindre känsliga för manipulationer (i det här fallet avståndet mellan bostad
och slutförvar) än skattningar av en allmän attityd.

Med ovan beskrivna indelning av svarspersonerna bildades totalt fyra grupper.
Antalet individer i varje grupp kan ses i Tabell 8.

Tabell 8. Antal svarspersoner.

Hypotetisk slutförvaringsplats
Inställning till
kärnkraft Eget län Annat »än Hela gr

Positiv 308 319 627

Negativ 343 330 673

Hela gruppen 651 649 1.300

Missnöje med platsvalet

Om slutförvaret placerades i det egna länet eller i ett annat län långt bort hade stor
betydelse för hur nöjd eller missnöjd man var med platsvalet, vilket var väntat.
Överraskande var dock att platsens betydelse i det här avseendet var större för den
positiva gruppen (se Tabell 9). Detta kan möjligen förklaras av en s.k. tak- eller
golveffekt. I den negativa grupp som bedömde ett slutförvar i det egna länet, fanns
det många som hade markerat den ena ändpunkten på skalan, dvs "mycket miss-
nöjd", vilket kan tyda på att skalan inte riktigt räckte till. Tabell 9 visar också att
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gruppen "negativ" var mycket mer missnöjd med den tänkta slutförvaringsplatsen
oavsett om det var i det egna länet eller annat län, jämfört med gruppen "positiv".

Tabell 9. Genomsnittlig skattning på 99-gradig skala av hur nöjd man var med
platsvalet. 1=Mycket missnöjd, 99=Mycket nöjd.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

30,1

12,0

20,4

57,7

31,5

44,3

Hela gr

42,9

20,6

31,2

Riskkänslor

Svarspersonerna fick ange i vilken utsträckning de hade vissa känslor, t.ex oro,
inför ett slutförvar på den i enkäten angivna platsen; se bilaga 1. Dessa känslo-
skattningar sammanfattades till ett mått som kan kallas "riskkänslor" (se tidigare
avsnitt om bildandet av indexvariabler).

Tabell 10. Genomsnittlig riskkänsla skattadpd 99-gradiga skalor. l=ingen riskupp-
levelse, 99=mycket stark riskupplevelse.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

48,8

80,1

66,2

36,4

68,5

53,3

Hela gr

42,5

74,6

60,0

Tabell 10 visar att det var mycket stora skillnader i riskkänslor mellan de två attityd-
grupperna. Men även slutförvaringsplats gav upphov till en klar skillnad. Den
starkaste riskkänslan hade attitydgruppen "negativ" som fick tänka sig ett slutförvar
i det egna länet.
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Riskbedömning

Hur de olika grupperna i genomsnitt bedömde de totala riskerna med ett slutförvar
för människor och natur kan ses i Tabell 11. Effekten av avstånd var något mindre
på riskbedömningen jämfört med riskkänslor Det var dock ungefär lika stora skill-
nader mellan attitydgruppema i dessa två avseenden.

Tabell 11. Genomsnittlig bedömning av de totala riskerna med ett slutförvar för
människor och natur, skattad pd 99-gradiga skalor. l=ingen risk, 99=mycket stor
risk.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

48,8

79,4

65,8

39,3

72,4

56,7

Hela gr

44,0

76,0

61,3

Konsekvenser och orsaker

Två typer av specifika riskbedömningar gjordes av svarspersonerna. Den första
typen gällde hur troliga eller otroliga ett antal beskrivna negativa konsekvenser var
(se Tabell 4 ovan), givet det hypotetiska slutförvaret. I den andra typen av specifika
riskbedömningar fick svarspersonerna skatta sannolikheten för 8 olika olycksrisker
för eller orsaker till läckage i slutförvaret (se Tabell 3 ovan). Två indexvariabler
bildades för respektive typ av bedömningar, "konsekvenser" och "orsaker", vilka
är beskrivna under rubriken "samband mellan olika bedömningar".

Av Tabell 12 framgår det att det är klara nivåskillnader mellan attitydgrupperna i
deras bedömning av konsekvenserna. De med en negativ inställning till kärnkraft
ansåg framtida negativa konsekvenser som mycket mer troliga än de med en positiv
inställning. Det är också värt att notera att båda grupper bedömde skador som mer
troliga om slutförvaret placeras i eget jämfört med annat län långt bort.
Avståndseffekten var dock mindre på skadebedömningen jämfört med dess effekt
på riskkänslorna, jmf Tabell 10.
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Tabell 12. Genomsnittlig trolighetsskattning för 7 negativa konsekvenser samman-
tagna. Nittioniogradiga skalor användes. 1-lnte alls troligt att det händer,
99=Mycket troligt att det händer.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

37,4

65,9

53,2

32,3

60,7

47,3

Hela gr

34,8

63,4

50,3

Om man ser på sannolikhetsskattningama för varje enskild konsekvens, kan man
konstatera att för de fyra grupperna stämmer den rangordning efter konsekvenser-
nas trolighet som finns i Tabell 4. De största skillnaderna mellan grupperna, mätt
med statistisk signifikansnivå, erhölls vid bedömningen av att "närmiljö och natur
omkring slutförvaret förorenas av radioaktiva ämnen".

I Tabell 13 presenteras de genomsnittliga bedömningarna för indexvariabeln
"orsaker". Återigen är det stora skillnader mellan attitydgrupper och vissa skillnader
mellan grupperna "egen län" och "annat län".

Tabell 13. Genomsnittlig trolighetsskattning för 8 orsaker och 2 transportolyckor
sammantagna. Nittioniogradiga skalor användes. l=fnte alls troligt att det händer,
99=Mycket troligt att det händer.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

33,3

60,2

48,2

29,7

54,4

42,7

Hela gr

31,5

57,4

45,5

Med avseende på bedömningen av olika enskilda orsaker, skilde sig attityd-
grupperna mest åt vid bedömningen av att "sprickor i kapslarna runt det högaktiva
avfallet får till följd att radioaktiva ämnen läcker ut från slutförvaret". Den största
skillnaden som olika avstånd mellan bostad och slutförvar gav upphov till rörde
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bedömningen av om organismer i berget kan förorsaka läckage. Om orsakerna
rangordnas efter mest till minst troliga, blir det samma mönster som i Tabell 3 för
var och en av de fyra grupperna.

Tidsperiod for hur länge avfallet är farligt

Bada attitydgruppema underskattade grovt hur länge det högaktiva avfallet är far-
ligt Ungefär samma bedömning gjordes i de olika grupperna, även om mediantiden
för den positiva gruppen med läget "annat" län var lägre. Attitydgrupperna skilde
sig dock åt i spridningen av bedömningarna. Inom den negativa gruppen var
variationen betydligt större, vilket framgår av kvartilawikelserna som presenteras
inom parentes i Tabell 14.

Tabell 14. Mediantid (antal dr) för hur länge man tror det högaktiva avfallet är far-

ligt. Kvartilawikelse inom parentes.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

1000(425)

1000(4750)

1000(1300)

600 (350)

1000(1250)

1000(800)

Hela gr

800 (350)

1000 (2250)

1000 (800)

Svarspersonerna angav också om de trodde att riskerna för människor och natur var
störst under den första eller andra hälften av den tidsperiod de ansåg att avfallet var
farligt. Tabell 15 visar att en majoritet i samtliga grupper bedömde att den första
halvan av tidsperioden är mest riskfylld.
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Tabell 15. Andel (%) svarspersoner som tror att riskerna är störst under den första
hälften av den period som det högaktiva avfallet har bedömts vara farligt Andel av
svarspersonerna utan uppfattning i frågan inom parentes.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

53.6 (18,8)

54,8 (23,3)

54,2 (21,2)

54,2 (18,5)

53,9 (19,1)

54,1 (18,8)

Hela gr

53,9 (18,7)

54,4 (21,2)

54,2 (20,0)

Förtroende

Ett antal frågor i enkäten rörde i vilken utsträckning svarspersonerna hade för-
troende för experter vid statliga myndigheter och inom kämkraftsindustrin samt
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och myndigheterna SKI, SSI och SKN.
Skillnader i förtroende mellan grupperna var ungefär desamma för de olika exper-
terna, SKB och myndigheterna, varför dessa variabler slogs ihop till ett matt. I
Tabell 16 visas genomsnittligt förtroende, där det sammanslagna måttet har
använts.

Tabell 16. Genomsnittlig förtroendeskattning för experter vid statliga myndigheter,

experter inom kärnkraftsindustrin samt SKB och myndigheterna SKI, SSI och

SKN. Nittioniogradiga skalor användes. l=Inget förtroende alls, 99-Mycket stort

förtroende.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

56,4

32,2

43,4

61,4

35,4

48,1

Hela gr

58,7

33,6

45,5
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Förtroendet för inblandade parter i kämbränslehanteringen (experter, SKB,
SKI.SSI och SKN) var störst hos dem med en positiv inställning till kärnkraft.
Värt att notera är att förtroendet var något högre när det tänkta slutförvaret låg i
annat län jämfört med eget

Bakgrund

Svarspersonerna med en negativ inställning till kärnkraft var i genomsnitt något
yngre än de som var positiva till kärnkraft, se Tabell 17. Ingen skillnad i ålder
fanns mellan grupperna som fått tänka sig ett slutförvar antingen i det egna länet
eller i annat län långt bort

Tabell 17. Genomsnittlig ålder (antal dr).

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

43,9

39,9

41,8

42,8

39,8

41,3

Hela gr

43,3

39,9

41,5

En klar skillnad i andel k /innor fanns mellan de positivt cxh de negativt inställda till
kärnkraft, vilket framgår av Tabell 18. Det var betydligt fler kvinnor bland de
negativa.

Tabell 18. Andel (%) kvinnor i respektive grupp.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförva/ingsplats

Eget län Annat län

37,3

58,9

48,7

35,4

62,4

48,4

Hela gr

36,4

60,6

48,5
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Det var endast försumbara skillnader mellan de olika grupperna med avseende pä
hur stor andel som hade barn. Tabell 19 visar att ungefär tre fjärdedelar av respek-
tive grupp hade barn.

Tabell 19. Andel (%) som har barn i respektive grupp.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

74,7

71,1

72,8

76,2

73,0

74,6

Hela gr

75,4

72,1

73,7

De positivt inställda till kärnkraft var i nägot större utsträckning gifta eller samman-
boende jämfört med de negativt inställda, se Tabell 20. Det var ingen skillnad
mellan grupperna "eget län" och "annat län".

Tabell 20. Andel (%) gifta/sammanboende i respektive grupp.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

80,8

74,6

77,6

79,3

77,9

78,6

Hela gr

80,1

76,2

78,1

Det var en större andel bland de negativa som hade examen frän högskola eller
universitet jämfört med de positiva. I Tabell 21 kan man också se att gruppen
"annat län" hade en knapp övervikt i andel svarspersoner med högre examen
jämfört med "eget län".
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Tabell 21. Andel (%) med examen frän högskola/universitet i respektive grupp.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

9,7

15,2

12,6

11,9

18,8

15,4

Hela gr

10,8

16,9

14,0

Det var en liten skillnad mellan attitydgrupperna med avseende på andel kollektiv-
anställda, vilket kan ses i Tabell 22. Det var nägot färre antal kollektivanställda
bland de negativt inställda till kärnkraft.

Tabell 22. Andel (%) kollektivanställda i respektive grupp.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

11,9

8,7

9,7

10,7

8,8

10,3

Hela gr

11,3

8,8

10,0

Det fanns en betydligt större andel anställda inom service eller sjukvård i den
negativa gruppen jämfört med den positiva, men bara försumbara skillnader mellan
avståndsgrupperna ("eget län" och "annat län"), se Tabell 23
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Tabell 23. Andel (%) anställda inom servicelsjukvård (ej akademiker) i respektive
grupp.

Inställning till
kärnkraft

Positiv

Negativ

Hela gruppen

Hypotetisk slutförvaringsplats

Eget län Annat län

14,0

21,3

17,8

10,0

26,1

18,2

Hela gr

12,0

23,6

18,0

Sammanfattning och diskussion

Studiens huvudsyfte har varit att under så realistiska betingelser som möjligt
studera människors reaktioner på den geografiska lokaliseringen av ett slutförvar.
Avståndet mellan hemort och slutförvar var en faktor som antogs påverka lekmäns
riskupplevelse och hur nöjda eller hur missnöjda de blir med ett slutförvar för hög-
aktivt avfall. En annan aspekt av geografisk lokalisering, huruvida slutförvaret låg
nära en tätort eller i glesbygd, antogs också vara av betydelse för hur man reagerar.
Men människors reaktioner antogs inte enbart variera med var slutförvaret placeras.
Även när de ställs inför samma alternativ kan de uppvisa skilda reaktioner. De
faktorer som antogs förklara skillnader i grad av missnöje mellan individer var
riskupplevelse uttryckt i de fyra komponenterna: orsaker till läckage, konsekvenser
av läckage, riskkänslor och riskbedömning; attityd till kärnkraft; förtroende för
experter och myndigheter, samt egen kunskap om kärnbränsle och slutförvar.

Låt oss först sammanfatta resultaten om faktorer, vilka eventuellt kan förklara
skillnader mellan individer. Det visade sig att skillnader i kunskap om kärnbränsle
och slutförvar inte kan förklara skillnader i riskupplevelse eller i hur missnöjda
svarspersonerna var med ett slutförvar. Det fanns inget samband mellan hur stark
riskupplevelsen var och hur mycket man ansåg sig veta i dessa frågor. Det fanns
inte heller något samband mellan kunskap om det högaktiva avfallets egenskaper
och riskupplevelse. Tidsskattningen, dvs hur länge man tror att det radioaktiva av-
fallet är farligt, kan ses som ett indirekt mått på kunskap. Skillnader i denna skatt-
ning kunde inte relateras till skillnader i övriga skattningar.

Övriga faktorer uppvisade systematiska samband med riskupplevelse och med
missnöje med ett slutförvar. För attityd och förtroende var sambanden högre med
riskupplevelse än med missnöje. Attityden till kärnkraft överensstämde i hög grad
med riskupplevelse, dvs personer med en stark riskupplevelse hade samtidigt en
negativ attityd och vice versa. Attitydskillnaderna speglar samtidigt könsskillnader,
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då gruppen med en negativ attityd till kärnkraft mest bestod av kvinnor, medan
gruppen med en positiv attityd mest bestod av män. Vidare fanns det ett omvänt
samband mellan förtroende för experter och riskupplevelse, dvs ju större förtroen-
det var för experter, desto svagare var riskupplevelsen. Dessa resultat stämmer väl
överens med tidigare studier (Karlsson & Ljungberg, 1990; Sjöberg & Drottz,
1988).

Komponenterna i riskupplevelse, tillsammans med faktorerna attityd och förtro-
ende, bildade ett tydligt mönster och i överensstämmelse med det Karlsson och
Ljungberg (1990) fann i sin intervjustudie. Det går att urskilja två grupper, en med
positiv attityd till kärnkraft parat med förtroende för experter och myndigheter, och
en med negativ attityd till kärnkraft och en lägre grad av förtroende. Dessa båda
grupp skiljde sig mycket från varandra över de olika komponenterna i riskupplevel-
sen.

Det ligger nära till hands att tolka ovanstående såsom att människor inte bildar
sig en egen uppfattning om ett slutförvar, grundad på vad de vet om sakfrågorna.
Istället förlitar man sig på befintliga attityder till ett associerat och mer välkänt
objekt (kärnkraft) och graden av förtroende för inblandade parter.

Går vi så över till att sammanfatta resultaten för geografisk lokalisering gav som
väntat skillnader i avstånd mellan hemort och slutförvar upphov till skillnader i grad
av missnöje med platsval. Missnöjet med val av plats var alltså mycket större när
det tänkta slutförvaret låg i det egna länet jämfört med ett län c:a 100 mil bort.

Huruvida slutförvaret placerades invid en tätort eller i glesbygd gav däremot inte
upphov till några skillnader i bedömningarna. Detta resultat indikerar att antalet
människor som eventuellt kan drabbas inte direkt medvetandegörs. Därmed inte
sagt att människor inte gör en distinktion mellan risker för skada om slutförvaret
placeras nära en tätort jämfört med om det placeras i glesbygd. Men skall denna
eventuella skillnad i bedömning fångas upp, måste avståndet till bebyggelse som
kriterium för bedömning särskilt påpekas.

Värt att notera i detta sammanhang är att det inte fanns några skillnader i svars-
personemas bedömningar som gick att hänföra till på vilken ort de bodde. Det var
exempelvis ingen skillnad i riskbedömning mellan boende i glesbygd och boende i
tätort

Även om avstånd mellan hemort och slutförvar främst p< verkade grad av miss-
nöje med platsval, så hade avståndet även effekt på riskupplevelse. För de i
riskupplevelse ingående komponenterna var påverkan störst på riskkänslor, något
mindre på riskbedömning och minst, om än märkbar, på bedömningen av orsaker
och konsekvenser. Även förtroendeskattningarna varierade med avstånd och var
något högre när det tänkta slutförvaret låg i annat jämfört med eget län.

Att man känner sig mer rädd och orolig ju närmare ett slutförvar man bor är
kanske inte så märkligt. Däremot är uet mer förvånande att de övriga bedöm-
ningarna påverkades av avstånd. Sannolikheten för exempelvis ett läckage påverkas
ju inte av bedömarens närhet till slutförvaret. En möjlig förklaring till denna effekt
är att det är lättare att i sina föreställningar konkretisera tänkbara orsaker och kon-
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sekvenser, om de mentalt kan placeras i en känd miljö. Samtidigt framstår de som
mer sannolika. Denna tolkning kan emellertid inte förklara varför skattningar av
förtroende varierar med avstånd. En annan möjlig förklaring är att känslotillstånd
påverkar övriga bedömningar. Ju mer orolig man är, desto mer sannolika framstår
eventuella risker. Sålunda fann Johnson och Tversky (1983) att sinnesstämning
påverkade frekvensbedömningar av risker. Givet att en viss typ av riskbeskrivning
påverkade försökspersonernas sinnesstämning, så uppmättes en effekt på bedöm-
ningen av olika typer av andra risker. Hur dessa båda faktorer, konkreta/abstrakta
föreställningar och känslotillstånd, påverkar riskupplevelse kan vara värt ett
närmare studium.

Betraktar vi sedan lokalisering och skillnader mellan individer sammantagna var
den grupp som hade en negativ attityd till kärnkraft, jämfört med den positiva
gruppen, betydligt mer missnöjd med valet av slutförvaringsplats. Detta gällde oav-
sett om slutförvaret låg nära eller långt bort från den egna hemorten. Däremot var
effekten av avstånd på graden av missnöje lika stor för de båda attitydgruppema.
Eftersom skillnaden i riskupplevelse var stor mellan grupperna framstår detta resul-
tat som märkligt. Avståndet borde spela en mindre roll för en grupp som bedömer
riskerna relativt små jämfört med en grupp som bedömer riskerna som stora.

Detta kan tolkas som att den angivna graden av missnöje till en del speglar om
man överhuvudtaget kan acceptera ett slutförvar eller inte. Bland dem som är
kritiska till kärnkraft, kan det finnas en grupp som inte är beredda att acceptera ett
slutförvar förrän kärnkraften säkert skall avvecklas. Var slutförvaret geografiskt
lokaliseras är därför av underordnad betydelse.

Ett antal samband mellan de olika faktorerna kan alltså konstateras. Missnöjet
med platsval varierade med avstånd mellan hemort och slutförvar. Missnöjet med
platsvalet varierade mellan människor, även om de fick tänka sig samma avstånd
mellan hemort och slutförvar. Variationen kan i stor utsträckning förklaras av att det
fanns ett starkt samband mellan riskupplevelse och hur missnöjd man var. Som
tidigare nämnt kan riskupplevelse i sin tur förklaras till stor del av attityden till
kärnkraft, men även av graden av förtroende för experter och berörda myndigheter.
Baserat på dessa separata samband gjordes med hjälp av en statistisk metod,
LISREL, en prövning av troliga orsaksriktningar mellan de olika faktorerna. Denna
metod kräver att det från början anges en orsaksmodell. Denna modell återfinns i
Figur 4 nedan. LISREL bestämmer sedan hur stor överensstämmelsen är mellan en
teoretisk uppsättning data, så som de bör se ut för att modellen skall vara korrekt,
och den erhållna uppsättningen data, i detta fall svarspersonernas bedömningar. För
modellen i Figur 4 var denna överensstämmelse god.
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Förtroende

Attityd > Riskupplevelse y Missnöje med
(till kärnkraft) A slutförvaringsplatsen

Avstånd ifrån
hemmet

Figur 4. Orsakssamband mellan olikafaktorer och reaktioner på ett slutförvar för
högaktivt avfall.

Som framgår av Figur 4 påverkar slutförvarets avstånd från hemmet direkt både
riskupplevelsen och graden av missnöje. Att man blir mer missnöjd med ett slutför-
var nära hemmet beror alltså inte bara på en starkare riskupplevelse.

Noterbart är att innehållet i svarspersonernas föreställningar om slutförvar,
oavsett deras inställning, uppvisade stora likheter. Visserligen ansåg personer med
en positiv inställning till kärnkraft att olika typer av negativa konsekvenser eller
skador var mindre troliga än vad personer med en negativ attityd till kärnkraft
ansåg. Däremot blev det samma mönster för båda grupperna, om man rangordnade
skadorna efter bedömd sannolikhet. Oavsett attityd så ansåg man att
"sprickbildningar i berget" är den mest troliga skadeorsaken, och "att man vid
mineralletning av misstag borrar i slutförvaret", är den minst troliga.

Vidare trodde en majoritet av de tillfrågade att grundvattnet liksom närmiljön och
naturen omkring slutförvaret kommer att förorenas av radioaktiva ämnen inom 200
år. Majoriteten angav också ett kort tidsintervall för bedömningen av hur länge det
högaktiva avfallet är farligt, i genomsnitt 1.000 år. Dessutom ansåg de flesta att
riskerna för att människor och natur skall komma till skada är störst under den
första halvan av den period de anser att avfallet är farligt Detta resultat indikerar att
svarspersonerna föreställde sig en avtagande strålning och därmed minskade risker
över tid snarare än ökande risker över tid på grund av förslitningar i slutförvaret.

Det fanns visserligen en tendens att personer med positiv attityd till kärnkraft
skattade tidsperioden för hur länge avfallet är farligt något kortare än personer med
negativ attityd till kärnkraft. Trots det verkar människor inte göra någon skillnad i
sina bedömningar när tidsperioden överskrider en viss gräns. Det spelar kanske
ingen roll om det är 100 generationer framåt som kan drabbas eller om det är
10.000.

Kunskap i sakfrågorna visade sig inte att ha betydelse för människors reaktioner
på ett slutförvar, vilket möjligen kan vara en nedslående slutsats. Här är det dock på
sin plats med ett förbehåll. Även om kunskapsnivån varierade mellan svarsper-
sonerna, så var den genomgående låg. När kunskapsnivån är låg och människor
skall bilda sig en uppfattning, lämnas utrymme för att andra faktorer påverkar deras
bedömningar.

Petty och Cacioppo (1984) skiljer mellan en "perifer" och en "central" väg till
hur människor blir påverkade eller hur de bildar sig en uppfattning. När påverkan
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sker via den perifera vägen är det inte innehållet i budskapet som i första hand
ligger till grund för ett ställningstagande. Snarare är det associationer till andra
föreställningar och till budskapets sagesnrin som är av betydelse. Ett budskap kan
exempelvis accepteras för att det framförs av en erkänd expert eller en förespråkare
för ett politiskt parti man sympatiserar med.

Central påverkan sker utifrån budskapets innehåll och argument. Om
argumenten är övertygande och tilltalande påverkas man i budskapets riktning. Är
emellertid argumenten svaga och tveksamma blir effekten den motsatta.

Resultaten i denna studie ger belägg för att människor grundar sina ställnings-
tagande till kärnavfallets slutförvaring på basis av perifer information. Önskvärt
vore att kunskapsnivån höjs så att man i större utsträckning får möjlighet att beakta
sakinformation och att låta denna utgöra grund för sin uppfattning.

Eftersom problemområdet framförallt är av komplicerad teknisk natur, är det
viktigt att tänkbara för- och nackdelar med olika föreslagna lösningar , både vad
gäller metod för slutförvaring och val av plats, presenteras på ett för lekmän så
begripligt sätt som möjligt

Fortsatta studier bör ägnas åt hur sakinformation skall vara utformad, så att
innehållet får större chans att bilda grund till människors ställningstaganden.
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Inledning

Innan vi går in på frågorna ger vi en kort bakgrund om hanteringen av använt
kärnbränsle.

I ett kärnkraftverk uppkommer olika slag av radioaktivt avfall. Man brukar tala
om låg-, medel- och högaktivt avfall. Låg- och medelaktivt avfall består
huvudsakligen av driftavfall, t ex filter som använts för att rena reaktorvattnet,
överdragskläder, skrotade verktyg och utbytta delar.

Det högaktiva avfallet utgörs främst av använt kärnbränsle. Det är
bränsleelementen i kärnkraftsreaktorerna, som efter 4 till 5 års användning
måste tas omhand. Under c:a 1 år förvaras de använda bränsleelementen i
vattenbassänger som ligger i anslutning till kärnkraftverken. Under denna tid
försvinner en del radioaktivitet samtidigt som en del värme kyls bort. Det
högaktiva avfallet transporteras sedan från samtliga kärnkraftverk i Sverige till
ett s k mellanlager. Idag finns det cirka 2000 ton högaktivt avfall i
mellanlagret. Här förvaras avfallet i cirka 40 år. Därefter transporteras det
vidare till ett slutförvar. Slutförvaret tas i drift enligt nuvarande planer omkring
år 2020. En enkel skiss nedan visar de olika stegen i hanteringen av det
högaktiva avfallet.

Kärnkraftverk Mellanlager Slutförvar

En föreslagen metod för slutförvaring är att det högaktiva avfallet innesluts
i täta kopparkapslar som läggs på 500 meters djup i urberget. I dessa
förvaringshål skall kapslarna omges med tätt sammanpackad bentonitlera.
Slutligen fylls tunnlar och schackt ned till förvaringshålen igen med en
blandning av bentonit och sand.
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Noggranna undersökningar av berggrunden genomförs runt om i vört land. Antag
att man finner att Gabrielsberget, cirka 15 km utanför Nordmaling, är en lämplig
plats att bygga ett slutförvar för högaktivt avfall i (se nedanstående karta). När Du
besvarar frågeformuläret, utgå från antagandet att slutförvaret byggs i
Gabrielsberget.

Nordmaling
Gabrielsberget

Göteborg

Malmö

Stockholm
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Tanken på slutförvaring av högaktivt avfall i Gabrielsberget kan ge upphov till
olika känslor. Nedan kommer frågor om i vilken utsträckning Du har olika känslor.
Du anger Ditt svar med ett streck på skalan bredvid frågan. Se nedanstående
exempel.

Exempel.

Om Du på första frågan
vill svara att Du känner
ganska stark oro, är en
lämplig markering som
bredvid.

Nej, ingen !
oro alls

! Ja, mycket
stark oro

Om Du endast känner
mycket svag oro, kan det
markeras som bredvid

Nej, ingen
oro alls

! J a mycket
stark oro

Känner Du oro inför ett
slutförvar i
Gabrielsberget?

Nej, ingen !-
oro alls

-! Ja, mycket
stark oro

Känner Du Dig upprörd
inför ett slutförvar i
Gabrielsberget?

Nej, inte !-
alls
upprörd

-! Ja, mycket
upprörd

Känner Du Dig rädd inför
ett slutförvar i
Gabrielsberget?

Nej, inte !-
alls rädd

-! Ja, mycket
rädd

Känner Du misstro inför
ett slutförvar i
Gabrielsberget?

Nej, ingen !-
misstro alls

-! Ja, mycket
stor
misstro
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Känner Du Dig lugn inför
ett slutförvar i
Gabrielsberget?

Mej, inte !-
alls lugn

-! Ja, mycket
lugn

Känner Du tillförsikt
inför ett slutförvar i
Gabrielsberget?

Nej, ingen !-
tillförsikt
alls

-! Ja, mycket
stor
tillförsikt

Känner Du intresse inför
ett slutförvar i
Gabrielsberget?

Nej, inget !-
intresse
alls

-! Ja, mycket
stort
intresse

Känner Du Dig likgiltig
inför ett slutförvar i
Gabrielsberget?

Nej, inte !-
alls
likgiltig

•! Ja, totalt
likgiltig

Nedan kommer fyra frågor om hur Du upplever eller bedömer ett slutförvar i
Gabrielsberget.

Upplever Du ett slutförvar
i Gabrielsberget som
hotfullt för människor och
natur?

Nej, inte !-
alls hotfullt

•! Ja, mycket
hotfullt

Bedömer Du ett slutförvar
i Gabrielsberget som
riskfyllt för människor
och natur?

Nej, inte !-
alls
riskfyllt

•! Ja, mycket
riskfyllt

Upplever Du ett slutförvar
i Gabrielsberget som
tryggt för människor och
natur?

Nej, inte !•
alls tryggt

-! Ja, mycket
tryggt

Bedömer Du ett slutförvar
i Gabrielsberget som
säkert för människor och
natur?

Nej, inte !-
alls säkert

•! Ja, mycket
säkert
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Bedöm hur troligt det är att ett slutförvar i Gabrielsberget leder till nedanstående
händelser inom 200 år. Om Du bedömer att det är lika troligt som otroligt att ett
slutförvar leder till en viss händelse, sätt då Din markering mitt på skalan.

•inom 200 år

2100 2200 2300
—>
tid

Människor som bor i
närheten av slutförvaret
får strålskador.

Inte alls
troligt att
det händer

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
det händer

Grundvattnet omkring
slutförvaret förorenas av
radioaktiva ämnen.

Inte alls
troligt att
det händer

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
det händer

Närmiljö och natur
omkring slutförvaret
förorenas av radioaktiva
ämnen.

Inte alls
troligt att
det händer

t

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
det händer

Havet förorenas av
radioaktiva ämnen från
slutförvaret.

Inte alls ! ! Mycket
troligt att troligt att
det händer det händer

( ) Har ingen uppfattning

Atmosfären förorenas av
radioaktiva ämnen från
slutförvaret.

Inte alls ! ! Mycket
troligt att troligt att
det händer det händer

( ) Har ingen uppfattning

Människor inom stora
delar av Nordeuropa får
strålskador från
slutförvaret.

Inte alls ! ! Mycket
troligt att troligt att
det händer det händer

( ) Har ingen uppfattning

Natur inom stora delar av
Nordeuropa förorenas av
radioaktiva ämnen från
slutförvaret.

Inte alls ! ! Mycket
troligt att troligt att
det händer det händer

( ) Har ingen uppfattning
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Bedöm hur troligt det är att nedanstående händelseförlopp kommer att inträffa
inom 200 år. för ett slutförvar i Gabrielsberget.

inom 200 år •

2100 2200 2300
—>
tid

Transport

Transporten av högaktivt
avfall från mellanlagret
till slutförvaret fungerar
som beräknat. Det
högaktiva avfallet placeras
i slutförvaret utan
olyckstillbud.

Inte alls
troligt att
så blir
fallet ( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
så blir
fallet

På grund av att man
nonchalerar
säkerhetsföreskrifter
uppstår ett missöde under
transporten till
slutförvaret så att
radioaktiva ämnen läcker
ut

Transporten till
slutförvaret blir utsatt för
sabotage så att
radioaktiva ämnen läcker
ut

Slutförvar

Slutförvaret fungerar som
beräknat. Inga
radioaktiva ämnen läcker
ut från slutförvaret.

Inte alls
troligt att
det händer

Inte alls
troligt att
det händer

Inte alls
troligt att
så blir
fallet

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
det händer

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
det händer

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
så blir
fallet

Ett jordskalv inträffar
som medför att
radioaktiva ämnen läcker
ut från slutförvaret.

Inte alls
troligt att
det händer

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
det händer
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Sprickbildningar i berget
får till följd att
radioaktiva ämnen läcker
ut från slutförvaret.

Inte alls
troligt att
det händer

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
det händer

Sprickor i kapslarna runt
det högaktiva avfallet får
till följd att radioaktiva
ämnen läcker ut från
slutförvaret.

Inte alls
troligt att
det händer

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
det händer

På grund av
konstruktionsfel i
slutförvaret läcker
radioaktiva ämnen ut från
det.

Inte alls
troligt att
det händer

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
det händer

Vid mineralletning borrar
man i slutförvaret av
misstag, varvid
radioaktiva ämnen läcker
ut från det.

Inte alls
troligt att
det händer

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
det händer

På grund av oförutsedda
händelser skadas
slutförvaret så att
radioaktiva ämnen läcker
ut.

Inte alls
troligt att
det händer

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
det händer

Organismer i berget
bryter ned de skyddande
barriärerna runt avfallet,
varvid radioaktiva ämnen
läcker ut från
slutförvaret.

Inte alls
troligt att
det händer

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
det händer

En explosion uppstår i
slutlagret på grund av en
spontan kedjereaktion i
det högaktiva avfallet.

Inte alls
troligt att
det händer

( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
det händer
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Bedöm hur troligt det är att nedanstående händelseförlopp kommer att inträffa
efter 200 år. för ett slutförvar i Gabrielsberget.

»_„,

2100

! efter 200 år >
; t >

2200 2300 tid

Slutförvaret fungerar som
beräknat. Radioaktiva
ämnen läcker inte ut från
slutförvaret.

Inte alls
troligt att
så blir
fallet ( ) Har ingen uppfattning

Mycket
troligt att
så blir
fallet

Slutförvaret fungerar inte
som beräknat.
Radioaktiva ämnen läcker
ut från slutförvaret.

Inte alls ! ! Mycket
troligt att troligt att
det händer det händer

( ) Har ingen uppfattning

Hur länge tror Du det högaktiva avfallet kan vara farligt för människor och natur,
dvs hur länge måste slutförvaret i Gabrielsberget fungera?

Ungefär år

Under denna tid, som Du har angivit ovanför, när tror Du riskerna för skador |
människor och natur är störst? Är det under den första hälften eller under den
senare hälften av denna period?

( ) Under den första hälften
( ) Under den senare hälften

( ) Har ingen uppfattning
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Nedan finns påståenden om egenskaper hos det högaktiva avfallet. Ange i vilken
utsträckning Du tror eller inte tror på dem. Om Du inte alls har någon
uppfattning, sätt då Din markering mitt på skalan.

Om det högaktiva avfallet
sänks ned 4-8 meter
under vattenytan räcker
detta för att luften
ovanför skall skyddas från
radioaktiv strålning.

Nej, det
tror jag
absolut
inte

-! Ja, det
tror jag
absolut

Vanliga föremål som
utsätts för radioaktiv
strålning blir själva
radioaktiva.

Nej, det
tror jag
absolut
inte

-! Ja, det
tror jag
absolut

Det högaktiva avfallet
utvecklar kontinuerligt
radioaktiva gaser.

Nej, det
tror jag
absolut
inte

-! Ja, det
tror jag
absolut

Det högaktiva avfallet kan
i viss mån lösas upp i
vatten.

Nej, det
tror jag
absolut
inte

•! Ja, det
tror jag
absolut

Det högaktiva avfallet
består av ett finfördelat
pulver.

Nej, det
tror jag
absolut
inte

-! Ja, det
tror jag
absolut

Temperaturen hos det
högaktiva avfallet inne i
kapslarna i slutförvaret
antas i början ligga runt
80 grader.

Nej, det
tror jag
absolut
inte

-! Ja, det
tror jag
absolut
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Det högaktiva avfallet kan
användas för att
framställa det plutonium
som ingår i en atombomb.

Nej, det
tror jag
absolut
inte

-! Ja, det
tror jag
absolut

Det högaktiva avfallet kan
bestå av över 50 olika
grundämnen efter naturlig
nedbrytning.

Nej, det
tror jag
absolut
inte

-! Ja, det
tror jag
absolut

När det gäller hantering och förvaring av högaktivt avfall, i vilken utsträckning
känner Du förtroende för sakkunskapen hos nedanstående slag av experter?

Experter vid statliga
myndigheter

Inget ! ! Mycket
förtroende stort
alls förtroende

( ) Har ingen uppfattning

Experter vid svenska
universitet eller högskolor.

Inget ! ! Mycket
förtroende stort
alls förtroende

( ) Har ingen uppfattning

Experter inom
kärnkraftsindustrin.

Inget ! ! Mycket
förtroende stort
alls förtroende

( ) Har ingen uppfattning

Experter som offentligt
tagit avstånd från
kärnkraften.

Inget ! ! Mycket
förtroende stort
alls förtroende

( ) Har ingen uppfattning
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Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansvaret för att kärnkraftens avfall
omhändertas på ett säkert sätt. SKB ägs av kärnkraftsproducenterna: Vattenfall,
Forsmark Kraftgrupp, O KG och Sydkraft.

I vilken utsträckning har Inget ! ! Mycket
Du förtroende för förtroende stort
kärnkraftsproducenternas alls förtroende
bolag SKB när det gäller
slutförvaringen av ( ) Har ingen uppfattning
högaktivt avfall?

Statens kärnkraftinspektion (SKI), statens strålskyddsinstitut (SSI) och statens
kärnbränslenämnd (SKN) är de statliga myndigheter som svarar för kontroll och
tillsyn av kärnavfallshanteringen.

I vilken utsträckning har Inget ! ! Mycket
Du förtroende för de förtroende stort
statliga myndigheter som alls förtroende
svarar för kontrollen och
tillsynen av kärnavfalls- ( ) har ingen uppfattning
hanteringen?

Utgå från antagandet att slutförvaret byggs i (iabrielsberget.

Hur nöjd eller missnöjd Mycket ! ! Mycket
är Du med att missnöjd nöjd
Gabrielsberget väljs som
slutförvaringsplats? ( ) Har ingen uppfattning
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Gabrielsberget ligger i Nordmaling kommun.

Tycker Du att boende i Nej, ! ! Ja, absolut
Nordmaling kommun och absolut
i eventuella grann- inte
kommuner skall ha
möjlighet att bestämma ( ) Har ingen uppfattning
om ett slutförvar skall
byggas eller ej i
Gabrielsberget, exempelvis
genom en kommunal
folkomröstning?

Antag att det finns olika platser i Sverige att välja mellan för slutförvaring av högaktivt
avfall.

Skulle valet av plats spela Nej, inte ! ! Ja, i hög
någon roll för Dig, alls grad
förutsatt att samma
säkerhetskrav var ( ) Har ingen uppfattning
uppfyllda för alla
alternativ?

Totalt sett, hur bedömer Obefintliga ! ! Mycket
Du riskerna med ett stora
slutförvar i Gabrielsberget
för människor och natur? ( ) Har ingen uppfattning
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Hur mycket anser Du att
Du vet idag om det
svenska kärnavfallets
behandling och
slutförvaring?

Jag vet
väldigt jite
om dessa
frågor

-! Jag vet
väldigt
mycket
om dessa
frågor

Vilken är Din inställning
till den nuvarande
svenska kärnkraften?

Mycket
negativ

-! Mycket
positiv

Anser Du att den svenska
kärnkraften skall finnas
kvar eller bör den
avvecklas?

( ) Kärnkraften bör byggas ut
( ) Kärnkraften bör finnas kvar i nuvarande omfattning
( ) Kärnkraften bör avvecklas först efter år 2010
( ) Kärnkraften bör avvecklas senast år 2010
( ) Kärnkraften bör avvecklas på 10 år, till ca år 2000

( ) Kärnkraften bör avvecklas snabbt, på några år

( ) Inget svarsalternativ passar

( ) Har ingen uppfattning

Vilket parti tycker Du har
den bästa energipolitiken?

( ) Moderata samlingspartiet
( ) Folkpartiet
( ) Centerpartiet
( ) Socialdemokratiska partiet
( ) Vänsterpartiet kommunisterna

( ) Miljöpartiet

( ) Inget alternativ passar

( ) Har ingen uppfattning
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Bakgrund

Kön: ( ) man ( ) kvinna

Ålder: år

Civilstånd ( ) gift/sammanboende ( ) ensamstående

Utbildning (ange "högsta" utbildning):

( ) folkskola
( ) grundskola
( ) yrkesskola (äldre utbildningsform)
( ) realskola
( ) gymnasium (2-årigt)
( ) gymnasium (3-årigt, annat än tekniskt)
( ) gymnasium (3- och 4-årigt tekniskt)
( ) pågående universitets/högskoleutbildning
( ) examen från högskola/universitet

Annan utbildning:

Yrke i dag:

Har Du barn? ( ) ja ( ) nej

Antal barn boende i hushållet:

Har Du barnbarn? ( ) ja ( ) nej

I hur många år har Du bott i samma kommun som Du gör nu?

år

47



Bilaga 2
GÖTEBORGS UNIVERSITET
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

Göteborg 1990-01-25

Om drygt tio år skall riksdagen ta ställning till var i Sverige slutförvaringen av
använt kärnbränsle (högaktivt avfall) skall byggas. Fram till dess kommer säkert
frågan att debatteras mycket i tidningar, radio och TV. Var det än blir, kommer
människor att bo i relativ närhet av detta slutförvar. Det är då väsentligt att lyfta
fram allmänhetens tankar och känslor. Vi har därför slumpmässigt valt ut vuxna
personer i några svenska kommuner för att delta i denna undersökning. Du är alltså
en av dessa personer, som vi hoppas skall ställa upp och besvara vån frågeformulär.

Det är viktigt att Du systematiskt fyller i frågorna från början till slut. En del frågor
kanske Du tycker är knepiga att besvara. Vi tror dock att det på varje fråga skall
vara möjligt att ge ett svar som bäst svarar mot Din egen uppfattning.

Observera! Undersökningen utgår från antagandet att ett slutförvar för högaktivt
avfall kommer att byggas på en i frågeformuläret angiven plats. Denna plats är helt
godtyckligt vald av oss, och har alltså inget med det slutliga valet av plats att göra.

Undersökningen är finansierad av statens kärnbränslenämnd (SKN). SKN är en statlig
myndighet som till en av sina huvuduppgifter har att övervaka och granska
kärnkraftsföretagens forsknings- och utvecklingsprogram för hantering och slutlig
förvaring av det använda kärnbränslet. En annan huvuduppgift för SKN är att sköta
frågor som rör finansieringen inom kärnavfallsområdet.

Använd det bifogade svarskuvertet när Du sänder tillbaka frågeformuläret. Numret
på kuvertet är till för att vi skall kunna pricka av på en lista vilka som svarat och
för att eventuellt kunna skicka ut påminnelser. Denna lista förstörs efter studien. Vi
tittar alltså inte på vem som svarat vad. Svaren i frågeformuläret behandlas anonymt.

Om Du är intresserad av resultaten av undersökningen kan Du fylla i och skicka
oss den bifogade talongen. Lättast är om Du lägger med den i svarskuvertet. När
undersökningen är klar sänder vi Dig en sammanfattning av resultaten. Om Du innan
dess vill kontakta någon av oss som arbetar med undersökningen, kan Du nå oss
genom att ringa våra direktnummer.

Tack på förhand för Din medverkan.

Anders Biel Ulf Dahlstrand
Projektledare Forskningsassistent
Tel: 031-63 16 59 Tel: 031-63 16 49
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Rapporter utgivna av
statens kärnbränslenämnd, SKN

Reports published by
the National Board for Spent Nuclear Fuel, SKN

NAK RAPPORT I SAMMANSTÄLLNING AV NUKLEÄRA KÄLLDATA FÖR
ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE

(Compilation of Nuclear Source Data for Spent Nuclear Fuel)

Göran Olsson
Studsvik Energiteknik AB, april 1983

(19 pages of tables and diagrams, Swedish text)

NAK RAPPORT 2 MATERIAL OCH PROCESSUTVECKLING FÖR DIREKT
SLUTFÖRVARING AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE

(Material and Process Development of Ceramic Encapsulation of Spent
Nuclear Fuel for Disposal)

Caj Airola
Studsvik Energiteknik AB, november 1983

(119 pages mainly on engineering aspects of ceramic encapsulation,
in Swedish)

NAK REPORT 3 ENCAPSULATION OF SPENT NUCLEAR FUEL IN CERAMIC
MATERIALS. AN INTRODUCTORY STUDY

S Forsberg, T Westermark
Department of Nuclear Chemistry, The Royal Institute of
Technology, Stockholm, Sweden, March 1983

(37 pages mainly on material properties, in English)

NAK RAPPORT 4 INTERNATIONELL UTVECKLING FÖR KOMMERSIELL
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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 är 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 Siren 1995 och 1996.

Olika slag av radioaktivt avfall
Under driften vid ett kärnkraftverk uppkommer olika slag av radioaktivt
avfall. Man skiljer mellan lågakKvt avfall, medelaklivt avfall och hogaktivt
avfall.

LÅG- OCH MEDELAKT1VT AVFALL

Låg- och medelaktivt avfall frän den löpande driften vid kärnkraftverken kallas med
ett gemensamt namn for 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 filtermassor 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.

HöG AKTIVT AVFALL
Hogaktivt avfall utgörs framför allt 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 pådet 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 frän 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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