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Var och hur skall vi
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 cm 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.

Kämkraftföretagen 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 kämkraftföretagen 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 kämkraftföretagen 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 kostnacVr som uppstår i samband med hantering och slutförvaring av avfallet.

Det .ins 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 kämavfallsområdet 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

Denna rapport utgör en del av de massmedieundersökningar som genomförs inom
ramen för forskningsprojektet "opinionsbildning i kärnkraftens avfallsfråga".
Projektet bedrivs vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och har tvä huvud-
områden; dels åsiktsbildningen bland medborgarna, dels massmediernas roll i
opinionsbildningen.

I föreliggande arbete undersöks vilken bild som givits av kärnavfallsfrågan i
massmediemas nyhetsförmedling under perioden 19791 o m 1988. Tidigare har en
undersökning om utbudet av skrifter och tidskriftsartiklar om kärnavfall, kärnkraft
och energiförsörjning under åren 1971-1987 presenterats av Monica Djerf Pierre
(Djerf, 1988; Djerf och Hedberg, 1988). Massmedieundersökningarnas olika del-
studier och undersökningens teoretiska utgångspunkter har presenterats i Opinions-
bildningen i kärnkraftens avfallsfråga (Asp och Hedberg, 1988).

Undersökningarna om massmediernas roll för opinionsbildningen i kärnavfalls-
frågan vilar på två speciella förhållanden. För det första är kärnavfallsfrågan en
politisk fråga, den är och kommer i framtiden att bli föremål för politiska avgöran-
den. Även om det är en tekniskt komplicerad fråga kommer den sannolikt inte
enbart att avgöras av naturvetenskapliga forskare och experter. Vid den politiska
beslutsprocessen kan man därför utgå från att medborgarnas oro och riskbedöm-
ningar kommer att utgöra ett viktigt underlag för de beslut som fattas. För det andra
utmärks kärnavfallsfrågan - liksom kärnkraftsfrågan i sin helhet och andra tekniskt
komplexa frågor - av att människors riskbedömningar och ställningstaganden är
särskilt mottagliga för opinionsbildning och påverkan. Frågor om t ex barnomsorg,
skatter och arbetslöshet erbjuder helt andra möjligheter för den enskilde att bilda sig
en åsikt byggd på egen erfarenhet. I kärnavfallsfrågan är medborgaren i stor
utsträckning utlämnad åt erfarenheter som inte är hans egna och som han inte kan
kontrollera mot egna erfarenheter. Information förmedlad via massmedier kommer
därför att spela en central roll i opinionsbildningen.

Det är mot bakgrund av dessa två grundläggande förhållanden, att kärnavfalls-
frågan kommer att avgöras genom en politisk beslutsprocess där medborgarnas
riskbedömningar kommer att spela en betydelsefull roll och att människors riskbe-
dömningar och ställningstaganden i kärnavfallsfrågan är särskilt mottagliga för
påverkan, som projektets studier av medborgarnas informationsunderlag skall ses.
Den övergripande frågeställningen för projektets mediestudier kan därför sägas
vara att analysera vilket värde massmedierna har som beslutsunderlag för de
enskilda människornas ställningstaganden i frågan om det använda kärnbränslets
sluttörvariiig (Holmberg och Asp, 1984:kap 5; Asp, 1986:kap 5-8 och Asp och
Hedberg, 1988).

En avgörande förutsättning för att massmedierna skall kunna spela en roll för
människors ställningstaganden i kärnavfallsfrågan är att frågan faktiskt uppmärk-
sammas i medierna. Den övergripande frågeställningen för denna rapport är därför
att undersöka i vilken omfattning kärnavfallsfrågorna har uppmärksammats av



massmedierna och studera vilken bild som givits av kämavfallsfrågan i nyhetsför-

medlingen.

I en första del avser jag att försöka besvara frågeställningen om vilken uppmärk-

samhet och bild massmedierna givit kärnavfallsfrågan under en längre samman-

hängande tidsperiod. Samtliga dagars sändningar i TV:s nyhetsprogram Rapport

har undersökts från den förste januari 1979 till och med nyårsafton 1988.

Under 1980-talet har det svenska folket vid tre riksdagsval haft möjlighet att i

praktisk handling påverka politikens sammansättning och dess innehåll Ur

opinionsbildningssynpunkt är naturligtvis tidpunkten inför mötet mellan väljare och

valda under valrörelserna av särskilt stort intresse. Därför kommer ett avsnitt att

helt ägnas åt frågan om vilken uppmärksamhet och bild som gavs kärnavfallsfrågan

i massmediernas nyhetsförmedling införde allmänna valen 1982, 1985 och 1988.

Folkomröstningen i kärnkraftsfrågan 1980 är unik. Varken tidigare eller senare

har medborgarna haft en liknande möjlighet att påverka politikens innehåll i en

enskild fråga av sådan teknisk och komplex natur som kärnkraftsfrågan. Det

faktum att kämkraftsfrågan efter en lång och tidvis hätsk debatt stod inför ett av-

görande; att detta skedde i en förfrågan till väljarna samt att folkomröstningsdagen

föregicks av ett mycket omfattande informationsutbud gör naturligtvis nyhets-

rapporteringen under folkomröstningskampanjen särskilt intressant utifrån mitt

perspektiv.

Vilken uppmärksamhet och bild som gavs av kärnavfallsfrågan för det första i

den dagliga nyhehetsförmedlingen åren 1979 till och med 1988, för det andra i

massmediernas nyhetsbevakning inför folkomröstningen 1980 och för tredje i

nyhetsrapporteringen inför valen 1982, 1985 och 1988 utgör rapportens tre huvud-

frågeställningar. Dessutom är avsikten att kortfattat och översiktligt undersöka vilka

budskap i kämavfallsfragan som de politiska partierna fört ut till väljarna under

1980-talets valrörelser.

Material

Undersökningen om massmediernas uppmärksamhet av kärnavfallsfråfcan i den

dagliga nyhetsrapporteringen bygger på en innehållsanalys av nyhetsutbudet i

Rapport. Samtliga dagars nyhetssändningar från den förste januari 1979 till den

siste december 1988 har studerats. Materialet har utgjorts av Rapport-redaktionens

egna programprotokoll. I dessa finns bland annat noterat vad inslagen i huvudsak

har handlat om och vilka aktörer som intervjuats eller på annat sätt fått uttala sig i

inslaget. Tester har visat att när så relativt grova innehållskategorier utnyttjas som

det här är frågan om fungerar Rapports programprotokoll som en god spegel av det

svenska nyhetsutbudet i sin helhet. Innehållsanalysen av Rapports programproto-

koll kommer här att användas som en indikator på den bild som svenska mass-

medier i sin helhet givit av energi, kärnkrafts- och kämavfallsfragan mellan åren

1979 och 1988.



t studien om mediernas uppmärksamhet av kämavtaiisfrågan under foikomrost-
ningskampanjen 1980 kommer innehallsdata som insamlats i andra sammanhang att
utnyttjas. Massmediernas roll i opinionsbildningen under folkomröstningskam-
panjen har tidigare analyserats av Kent Asp i en omfattande undersökning vid stats-
vetenskapliga institutionen i Göteborg. Resultat frän projektets innehållsstudier
finns publicerade i boken Kampen om kärnkraften. En bok om väljare, massmedier
och folkomröstningen I9S0 av Sören Holmberg och Kent Asp. Givetvis kommer
framställningen här att till en betydande del bygga pä resultat från denna tidigare
undersökning. Kämavfallsfrågan behandlades dock inte som ett isolerat fenomen i
folkomröstningsundersökningen. I det sammanhanget måste innehållsdata
analyseras på nytt (Holmberg och Asp, 1984:kap 2-6).

I samband med riksdagsvalen har det vid statsvetenskapliga institutionen i
Göteborg genomförts omfattande innehållsanalyser av massmediemas nyhetsför-
medling. Det politiska innehållet i storstadspress och nyhetsprogrammen i radio
och TV har undersökts den sista månaden före valen. Detta är ett material som
kommer att utnyttjas för undersökningen om kämavfallsfrågans uppmärksamhet i
nyhetsförmedlingen under 1980-talet valrörelser.

Det har dock varit nödvändigt med viss datakomplettering för valen 1982 och
1985. Kämavfallsfrågan särskildes inte ur den övergripande kämkraftskategorin
förrän i 1988 års undersökning. Samtliga nyheter där kärnkraftsfrågan utrymmes-
mässigt dominerat en artikel eller ett inslag i 1982 och 1985 års valrörelser har
därför på nytt gåtts igenom. Om nyheterna handlat om kärnavfallsfrågor har detta
noterats. Då har även nyhetens samtliga aktörer - agerande och omtalade - regis-
trerats.

Valet av massmedier har inte skett slumpmässigt. Två principer har styrt urvalet.
För det första har medier med stor spridning tagits med. För det andra har medier
som representerar olika gruppkriterier - medietyp och politisk färg - ingått i urvalet
(Asp, Hedberg och Esaiasson 1985c och 1988). Följande tidningar har undersökts:
Svenska Dagbladet (ob m). Dagens Nyheter (ob), Göteborgs Posten (lib), Skånska
Dagbladet (c), Arbetet (s), Expressen (lib), Aftonbladet (s) och Ny Dag (vpk).
TV:s nyhetsprogram Rapport och Aktuellt har också ingått liksom radions huvud-
upplaga av Dagens Eko klockan 18.00. Dessa medier sprids till ett stort antal män-
niskor varje dag, de utgör skiftande medietyper - storstadspress, morgon- och
kvällspress, radio och television - och representerar olika politiska åsiktsriktningar.
Genom att utnyttja detta material hoppas vi kunna svara på frågan om vilken plats
kämavfallsfrågoma intagit på massmediemas dagordning inför åttiotalets riksdags-
val samt vilka aktörer som flitigast exponerats i frågan.

I Kent Asps forskning om massmediernas roll i den politiska opinions-
bildningen ingår ett moment där mediernas sakfrågeprioriteringar jämförs med de
prioriteringar de politiska partierna gör inför riksdagsvalen. För att kunna fastställa
vilket budskap partierna önskat föra fram till väljarna har Asp bl a utnyttjat
partiledarnas valupptaktstal som källa. Resultaten visar på en god överens-
stämmelse mellan partiernas (som grupp) dagoidning och massmediernas



dagordning. Båda prioriterar valrörelsemas sakfrågor på ett likartat sätt. Varken av
partier eller massmedier har energifrågorna tagits upp som någon av de viktigare
sakfrågorna i 1980-talets valrörelser (Se t ex Asp, 1983,1988 och 1990).

Här är avsikten att åtminstone söka finna i vilken utsträckning partierna själva
behandlat kärnavfallsfrågan i 1980-talets valrörelser. Utgångspunkten tas i partier-
nas centralt producerade informations- och propagandamaterialet inför valen.

Vid valen 1979, 1982 och 1985 har paitiemas budskap i de stora politiska sak-
frågorna fastställts utifrån det centralt producerade propagandamaterial som
partierna distribuerar till väljarna. Men arbetet med att för varje parti identifiera
varje enskilt budskap i samtliga sakfrågor är mycket omfattande och tidskrävande.
Detta var ett tungt vägande skäl när vi inför 1988 års val beslöt oss för att avstå från
ytterligare studier av partiernas propagandamaterial. Men för att upprätthålla kon-
tinuiteten när det gäller partiernas budskap i energifrågan har för denna enskilda
sakfråga propagandamaterialet undersökts även 1988. Vi kan därmed för 1988 säga
i vilken utsträckning just kärnavfallsfrågan uppmärksammades av partierna i valet.
1982 och 1985 är det svårare då kategoriseringen inte gjordes med kärnavfalls-
frågan i blickpunkten. Ingen ny materialinsamling kommer att ske för de valen. För
1982 och 1985 utnyttjas de befintliga energikategorierna som de är (Asp, Hedberg
och Esaiasson, 1985c; 1988; Hedberg, 1990).
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Kärnavfailsfrågan i den dagliga
nyhetsrapporteringen 1979 - 1988

I slutet av mars 1979 skulle Statens kärnkraftsinspektions (SKI) styrelse fatta

beslut om berget vid Stemö i Blekinge var tillräckligt säkert för slutförvaring av

kämbränsleavfall. Beslutet var avgörande för start av driften vid Forsmark 1 och

Ringhals 3 enligt villkorslagen. Avgörandet förmedlades av Rapport den 28 mars

1979 - en när det gäller energifrågor mycket innehållsrik dag.

Rapports första nyhetsinslag i sändningen den 28 mars 1979 var att villkors-

lagen kunde anses uppfylld. Stemöberget dög. I kvällens andra inslag berättades

om hur radioaktiv ånga läckt ut från ett kärnkraftverk i Harrisburg, USA. Ett senare

inslag, förfarande samma afton, handlade om hur det största oljeutsläppet någonsin

hotade Stockholms skärgård. Nyhetsutbudet i Rapport den 28 mars visar hur

opinionsmässigt viktigt det är att frågorna om kärnavfallet inte lyfts ur sitt energi-

politiska sammanhang.

Vi kan inte komma ifrån att frågan om det använda kärnbränslet endast utgör en

del av den mångfacetterande kärnkrafts- och energidebatt som förts i landet sedan

början av 1970-talet. Kärnavfallsfrågan måste ses i sin energipolitiska kontext. En

undersökning om den uppmärksamhet svenska massmedier givit kärnavfailsfrågan

borde därför ta sin utgångspunkt i massmediemas bevakning av energifrågan i sin

helhet. Jag kommer därför att inleda med en allmän beskrivning av den uppmärk-

samhet energi- och kämkraftsfrågan fått i nyhetsförmedlingen 1979 till och med

1988.

Uppmärksamheten av energifrågor

Tiden januari 1979 till och med december 1988 sände Rapport 2 292 nyhetsinslag

om energifrågor. I genomsnitt motsvarar det 19 inslag varje månad. För att belysa

omfattningen i bevakningen av energifrågan kan den ställas mot en i nyhetsutbudet

traditionellt tung samhällsfråga. Som jämförelse används Rapports ekonomibevak-

ning. Där ingår samhällsekonomiska spörsmål om budget, handel, inflation o dyl

samt näringspolitik och sysselsättning. Däremot ingår inte rapportering om den

personekonomiska sfären som t ex löner och olika bidragsformer. Inte heller

skattefrågor.

Jämförelsen visar att under tioårsperioden har bevakningen av ekonomiska

frågor varit mer omfattande än för energifrågorna. Innehållet i 3 542 nyhetsinslag

dominerades av ekonomiska frågor, vilket i genomsnitt motsvarar 30 nyhetsinslag i

månaden. Om jämförelsen begränsas till att enbart gälla den rent samhälls-

ekonomiska sidan av ekonomin, d v s näringspolitik och sysselsättning undan-

tagna, har utbudet i de två frågorna nästan varit jämnbördiga. I genomsnitt



handlade 21 nyhetsinslag varje månad om samhällsekonomiska frågor att jämtöras

med energifrågomas 19 inslag per månad.

Ser vi till tioårperioden i sin helhet kan vi alltså konstatera att energifrågorna

spelat en framträdande roll i nyhetsbevakningen. Energifrågorna har under tio år

fått en uppmärksamhet i stort sett i nivå med de samhällsekonomiska frågorna.

Visserligen saknar vi internationellt jämförbara data, men sannolikt är detta en unik

situation som sakna" motsvarighet i andra länder.

Av figur 1 framgår att energifrågorna dock inte legat på en konstant uppmärk-

samhetsnivå under hela den undersökta perioden. Kontinuiteten i bevakningen av

energifrågorna bryts kraftigt vid tre tillfällen. Under åren !979, 1980 och 1986

sändes 59 procent av tioårsperiodens totala nyhetsutbud i energifrågan. Olyckorna i

Harrisburg och Tjemobyl samt folkomröstningen i kärnkraftsfrågan var händelser

som gav energifrågan en extrem uppmärksamhet i nyhetsutbudet. Undan tas dessa

tre "extremår" framträder ett förhållandevis stabilt uppmärksamhetsmönster om än

på en lägre nivå.
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Figur 1: Antalet nyhetsinslag om energi och samhällsekonomi i Rapport under åren
1979 till och med 1988
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Kommentar: Till samhällsekonomi har räknats handel, budgetfrågor, inflation

och levnadsstandardsfrågor. Näringspolitik, sysselsättningsfrågor, bidrag, skatter

och avtalsrörelser ingår ej. Under perioden i sin helhet sändes 2 292 nyhetsinslag

om energi och 2 577 om samhällsekonomi.
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Jämförs de båda kurvonia i figur 1 framgår del all energirapporteringen under

1979, 1980 och 1986 var mer omfattande än den samhällsekonomiska nyhets-

bevakningen. Under övriga år låg jppmärksamhetsnivån för de samhälls-

ekonomiska frågorna betydligt högre än för energifrågorna. Det mest tydliga

mönstret i figur 1 är just stabiliteten i de.^ ekonomiska bevakn:ngen relativt de

kraftiga genomslag enskilda händelser p4 -nergiområdet fick i nyhetsrappor-

teringen. Det kan också vara värt att note:a att en ökad nyhetsbevakningen på

energiområdet inte tycks ha påverkat nyhetsutbudets omfattn ng i ekonomiska

frågor.'

En intressant om än hypotetisk fråga är i vilken utsträckning energifrågorna

skulle uppmärksammats i nyhetsutbudet om inte Tjernobylolyckan inträffat. Efter

den omfattande uppmärksamhet energifrågan fick i samband med folkomröstningen

1980 minskade utbudet till en betydligt lägre nivå. Mellan 1983 och 1985 sjönk

utbudet ytterligare. I Rapport sändes 1983 162 nyheter om energifrågor. Två år

senare var siffran nere i 98 inslag. Var det låga antalet nyheter om energifrågan

1985 en tillfällighet eller möjligtvis ett tecken på en utveckling där energifrågan var

på väg mot en mer tillbakadragen position på massmediernas dagordning?

Frågan kan självfallet inte besvaras men det förefaller ati i första hand röia sig

om en tillfällig tillbakagång och inte en långsiktig trend mot en mindre bevakning

av energifrågorna i massmediernas nyhetsförmedling. Även utan händelser som

olyckan i Tjernobyl skulle energifrågorna förr eller senare aktualiserats bland annat

på grund av den kommande kärnkraftsavvecklingen och miljöfrågornas ökade

uppmärksamhet. Hur kärnkraftsavvecklingen skall ske, när olika reaktorer skall tas

ur drift och vilka alternativ Värnkraften skall ersättas med kommer sannolikt att bli

föremål för en livlig politisk debatt med stor uppmärksamhet i nyhetsbevakningen.

Och att miljö- och energifrågan har många gemensamma tangeringspunkter torde

vara obestridligt. Under 1980-talets andra hälft har miljöfrågornas ställning stärkts

Iios partier, i massmedier och bland medborgare (Asp, 1990; Bennulf, 1989; Djerf

Pierre, 1989 och Gilljam och Holmberg, 1990). Även om miljöfrågan knappast

kan räkna med en lika extrem uppmärksamhet som den fick i massmedierna under

valåret 1988 så torde intresset för miljöfrågor bibehållas under lång tid framöver

och därmed också intresset för frågan om hur vårt framtida energisystem skall

utformas för att göra minsta möjliga skada på miljön.

Vi kan alKså konstatera att energifrågan undei tioårsperioden i sin helhet givits

mycket stor uppmäksamhet i Rapports nyhetsbevakning. Nyheter om energi har

varit lika vanligt förekommande som nyheterom vår samhällsekonomi. Däremot

skiljer sig bevakningen av de två frågorna åt, såtillvida att enskilda händelser i

energifrågan fått ett extremt genomslag i nyhetsrapporteringen.

1 Den nedgång som skedde för de ekonomiska frågorna under 1988 beror med all sanno-
likhet på den enorma uppmärksamhet miljöfrågorna och de politiska affärerna fick i mass-
medierna (Asp, 1989,1990; Djcrf Pierre, 1989).
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Kärnkraftens uppmärksamhet

Kärnkraftens uppmärksamhet kan belysas på två sätt; dels dess absoluta uppmärk-

samhet, dels dess uppmärksamhet i förhållande till andra energislag. Jag börjar

med att redogöra för kärnkraftsfrågans uppmärksamheten utan vidare jämförelser

med andra energislag.

I figur 2 redovisas antalet nyheter som till den övervägande delen har handlat om

kärnkraft i Rapport under de tio åren mellan 1979 och 1988. Granskas kärnkrafts-

frågans uppmärksamhetsnivå över tid finner vi ett allmänt mönster som mycket väl

överensstämmer med energifrågan i sin helhet. Två intensiva år 1979 och 1980

följdes av en tid med betydligt lägre uppmärksamhet. 1981 sändes 50 nyhetsinslag

som i huvudsak handlade om kärnkraft, vilket kan jämföras med de 249 som

sändes 1979 och de 131 som sändes folkomröstningsåret 1980. Mellan 1981 och

fram till olycksåret i Tjernobyl låg uppmärksamheten av kärnkraftsfrågan på en

betydligt lägre nivå. Den var dessutom svagt vikande. Från 1982 till 1985 hal-

verades antalet nyheter om kärnkraft i Rapport. Bottenåret 1985 uppmärksammades

kärnkraftsfrågan endast i 27 inslag. 1986 inträffade olyckan i Tjernobyl. Antalet

nyheter om kärnkraft steg från bottennoteringen 1985 till det högsta under hela

tioårsperioden. 1986 sändes 304 inslag om kärnkraft i Rapport. Tidigare visades

hur energifrågan kraftigt sjönk tillbaka från 1986 till 1987 och ytterligare minskade

under 1988. Kärnkraftsfrågan föll också tillbaka men inte i motsvarande omfattning

och någon minskning mellan 1987 och 1988 kan knappast skönjas. Man skulle

kunna säga att kärnkraftsfrågan gick uppmärksamhetsmässigt stärkt ur Tjernobyl-

händelsen. Bevakningen av kärnkraftsfrågorna minskade visserligen, men inte till

den lägre uppmärksamhetsnivå frågan låg på åren före Tjemobylkatastrofen.2

2 Resultatet överensstämmer väl med en undersökning av Jörgen Westerståhl och Folke
Johansson. De har studerat i vilken utsträckning kärnkraftsfrågan uppmärksammades i
TT:s tclcgrammatcrial under 1980-talets fem sista år. Också Westerståhl och Johansson
visar att kärnkraftsfrågan efter Tjemobylhändclsen inte föll tillbaka till samma uppmärk-
samhetsnivå som före olyckan (Westerståhl och Johansson, 1990:19).
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Figur 2: Antalet nyhetsinslag om kärnkraft i Rapport under åren 1979 till och med

1988

Antal
inslag

400 -

300 -

200 -

100 -

304

249

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Kärnkraftsfrågan, totalt

- - - - Three Mile Island- respektive Tjernobylolyckan

I tabell 1 visas kärnkraftens uppmärksamhet i förhållande till andra energislag. I

kategorin alternativa energikällor ingår sol-, vind-, och vågkraft. Biobränslen, torv,

flis, skogsavfall och liknande ingår i kategorin övriga energikällor. Frågor om

energisystemet i sin helhet, om folkomröstningen 1980 och inslag där det varit

omöjligt att avgöra vilken energikälla som avses ingår i kategorin övrig energi. Här

ingår även utrikesnyheter om energifrågor, dock ej om kärnkrafts- eller oljeolyckor

som förts till respektive underkategori. Drygt hälften av nyheterna (53 procent) i

kategorin övrig energi utgörs av utrikes energinyheter.
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TABELL 1: Bilden av energifrågan i Rapport under åren 1979 till och med 1988.

(procent)

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Totalt

Kärnkraft

Olja

Kol

Naturgas

Vattenkraft

Alt. cnergislag

Andra cncrgislag

Övrig energi

Totalt

Antal *nslag

41

25

1

0

2

1

2

28

100

611

38

22

3

1

2

2

4

28

100

343

34

34

1

2

2

2

6

19

100

146

43

22

2

4

1

1

7

20

100

129

26

38

1

2

2

3

4

24

100

162

28

36

1

1

5

1

1

27

100

138

28

44

0

3

6

1

1

17

100

98

77

9

0

2

1

0

1

10

100

395

49

20

0

6

4

3

1

17

100

143

54

20

0

2

3

6

2

13

100

127

45

24

1

2

2

2

2

22

100

2292

Kommentar: I kategorin "alternativa" energislag ingår nyheter som i huvudsak

handlar om sol-, vind-, och vågkraft eller om alternativa energislag utan vidare

specificering. / kategorin "andra energislag" ingår bl a biobränslen, torv och skogs-

avfall. Nyheter om folkomröstningen 1980 och om energisystemet i sin helhet har

förts till kategorin "övrig energi". Där ingår också utrikesnyheter om energi.

Kärnkraftsolyckor och oljeolyckor som inträffat utomlands återfinns i kategorierna

"kärnkraft" och"olja".

En stor del av nyhetsutbudet i energifrågan har - som framgår av tabell 1 * handlat

om kärnkraften. Nästan vartannat nyhetsinslag i energifrågan (45 procent) har

handlat om kärnkraften, sammantaget 1 035 inslag. Tillsammans med oljan upptog

kärnkraften 69 procent av periodens nyhetsutbud i energifrågan. De andra energi-

slagen fick tillsammans nio procent av utrymmet i Rapport under åren 1979 till

1988. Energislag som kol, naturgas och vattenkraft uppmärksammades knappast

alls i nyhetsrapporteringen.

Energibevakningens koncentrationen till kärnkraften har varierat under tioårs-

perioden. Kämkraftsfrågan kan sägas ha gått igenom tre faser. Under tiden fram till

och med 1982 intog kärnkraftsfrågan en relativt stor del av rapporteringen om

energi. Omkring 40 procent av nyheterna om energi handlade då om kärnkraft

(andelen nyheter om kärnkraft varierade mellan 34 och 43 procent).

Under åren 1983 till och med 1985 var det andra frågor än kärnkraften som

dominerade det då relativt ringa nyhetsflödet i energifrågan. Kärnkraften sjönk

tillbaka till cirka 27 procent av nyhetsutbudet i energifrågan medan oljan ökade till

en nivå motsvarande den kärnkraften legat på åren 1979 till 1982, cirka 40 procent.

I samband med Tjernobylolyckan fokuserades intresset för kärnkraftsfrågan till

en nivå som tidigare inte skådats. Ungefär tre av fyra inslag om energi (77 procent)

handlade 1986 om kämkraftsfrågor. Tidigare noterades att kärnkraftsfrågan gick
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uppmärksamhetsmässigt stärkt ur Tjernobylhändelsema. Detta accentueras också

av att nyheterna i energifrågan mer än tidigare handlade om kärnkraft. Åren 1987

och 1988 handlade i stort sett vartannat inslag i energifrågan om kärnkraften (49

respektive 54 procent). Inte under något år, undantaget 1986, var bevakningen av

energifrågorna så koncentrerade till kärnkraften som under periodens två sista år.

Bilden av kärnkraften

Kärnkraften fick inte överraskande en stor del av den uppmärksamhet som gavs

energifrågorna i Rapport under åren mellan 1979 och 1988. Men vilken bild gavs

av kärnkraften i nyhetsrapporteringen? Att kärnkraften uppmärksammas är en

fråga. Hur kärnkraften uppmärksammas och vad som tas upp till behandling är en

annan.

I tabell 2 på nästa sida redovisas vilken innehållslig bild som i olika avseenden

givits av kärnkraften i Rapport. I tabellen särredovisas nyhetsbevakningen om

olyckor och tillbud inom kärnkraftsområdet, nyheter som rör kärnkraftens avveck-

ling och inslag som handlar om kärnavfallet. Till avvecklingsfrågan har nyheter

förts som handlar om tidsplanen för avvecklingen, om en avveckling överhuvud-

taget är realistisk, vilka reaktorer som först skall tas ur drift m m. De togs av natur-

liga skäl med i analysen först efter folkomröstningen. Till avfallsfrågan har allt

förts som handlar om kärnkraftens radioaktiva avfallsprodukter. Det handlar om

hantering, transporter och förvaring av drift-, bränsle- och framtida rivningsavfall.

Drygt hälften av nyhetsutbudet (51 procent) i kärnkraftsfrågan har på detta sätt

kunnat skiljas ut.

Olyckor och tillbud i kärnkraftsanläggningar upptog 36 procent av det totala

utrymmet i Rapports bevakning av kärnkraftsfrågan. Ungefär var tredje nyhet om

kärnkraft handlade alltså om olyckor och tillbud. Jämförs det med motsvarande

andel olyckor i Rapports bevakning av oljeområdet finner vi där en något högre

siffra. Fyrtiotvå procent av inslagen om oljan handlade om olyckor, företrädesvis

oljeutsläpp. Av samtliga nyheterom energifrågor handlade 16 procent om kärn-

kraftsolyckor och tio procent om oljeolyckor.
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TABELL 2: Bilden av kärnkraftsfrågan i Rapport under åren 1979 till och med

1988. (procent)

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Totalt

Olyckor
och Ullbud 28 15 6 31 14 5 0 68 46 31 36

Awecklings-
ftågan 0 0 2 0 7 8 15 2 19 20 4

Kämavfalls-
ftågan 5 6 22 24 53 21 37 3 14 13 11

Kärnkraft,
övrigt 67 79 70 45 26 66 48 27 21 36 49

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal inslag 249 131 50 55 42 38 27 304 70 69 1035

Kommentar: Till avvecklingsfrågan har räknats nyheter om tidsplanen för

avvecklingen, vilka reaktorer som först skall tas ur drift, om en avveckling

överhuvudtaget är realistisk m m. Avvecklingsfrågan finns med i analysen först

efter folkomröstningen 1980. Olyckor och tillbud avser inte endast olyckor i

reaktorer utan omfattar samtliga anläggningar i kärnbränslecykeln (hantering,

transporter, drift och förvaring). Till avfallsfrågan har förts allt som handlar om

kärnkraftens radioaktiva avfallsprodukter.

Föga överraskande finner vi de flesta inslagen om kärnkraftsolyckor koncentrerade

till två tillfällen; dels till tidpunkten för reaktorolyckan i Harrisburg 1979, dels till

tiden för katastrofen i Tjernobyl 1986. Under tioårsperiodens sändes 376 inslag om

kärnkraftsolyckor, varav 69 sändes under 1979 och 207 under 1986. Enbart

rapporteringen om olyckorna i Harrisburg och Tjernobyl utgjorde 76 procent av

samtliga nyheter om kämkraftsolyckor.

Tiden mellan J980 till och med 1985 sändes relativt få nyheter om olyckor och

tillbud i kärnkraftsanläggningar, totalt 47 inslag. Merparten av dessa inslag åter-

fanns 1980 och 1982 (77 procent). Huruvida detta har att göra med ett ökat antal

tillbud inför folkomröstningen och riksdagsvalet eller har att göra med journalis-

tiska urvalsprinciper skall inte studeras här. Tidigare undersökningar har dock visat

att det i SKI.s kvartalsrapporter inte går att finna någon ökning av antalet tillbud

tiden före folkomröstningen, vilket antyder att det kanske ligger mer i den senare än

den förra förklaringen (Asp 1986:144-147).

Inslagen om tillbud och olyckor handlade både 1980 och 1982 om bl a material-

fel och andra fel vid svenska reaktorer, framförallt vid Ringhalsverket. 1980 fanns

också några inslag om Harrisburgolyckan. 1982 rapporterades exempelvis om en

brand vid kraftverksstationen i Oskarshamn och om Sigyns grundstötning vid

Barsebäck.
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Under 1987 och 1988 sändes 53 nyheter om kämkraftsolyckor. Det motsvarade

46 respektive 31 procent av nyhetsutbudet i kärnkraftsfrägan de bada aren. I 1986

års rapportering om olyckor och tillbud i kärnkraftsanläggningar handlade hela 93

procent om Tjemobylkatastrofen. Givetvis sjönk denna siffra tillbaka under de tvä

efterföljande åren. Men trots allt handlade drygt hälften (56 respektive 52 procent)

av nyheterna om kärnkraftsolyckor fortfarande om Tjernobylolyckan. Av samtliga

inslag om olyckan i Tjernobyl handlade 44 procent om själva händelsen och dess

konsekvenser i Sovjetunionen, medan 51 procent handlade om konsekvenserna i

Sverige. Fem procent handlade om katastrofens effekter i övriga länder.

Frågan om kärnkraftens avveckling, d v s när avställningen skall börja, vilka

reaktorer som för:;» skall tas ur drift, finansiering m m, började göra sig gällande i

nyhetsflödet 1983. Därefter har en snccesiv ökning skett. Under tioårsperioden

sändes 44 inslag som handlade om kärnkraftens avveckling. Av dessa äterfanns 27

stycken 1987 och 1988. Under tioårsperioden i sin helhet utgjorde avvecklings-

frågorna fyra procent av nyhetsutbudet i kärnkraftsfrågan. Men 1987 och 1988

handlade vart femte nyhetsinslag (20 procent) i kärnkraftsfrågan om avvecklingen.

Det är alltså först 1987, sju år efter folkomröstningen, som vi kan skönja en fast

etablering av kärnkraftens awecklingsfrågor i nyhetsutbudet.

Kärnavfallsfrågan har uppmärksammats i 112 nyhetsinslag under de tio år som

undersökts, vilket genomsnittligt motsvarar cirka ett inslag i månaden. Under

perioden i sin helhet har vart tionde nyhetsinslag (elva procent) i kärnkraftsfrågan

handlat om avfallet.

I kontrast till rapporteringen om kämkraftsolyckor och avvecklingsfrågor fann

vi att nyheterna om kärnavfallet var jämnare fördelade mellan åren. Utan något

urskiljbart mönster pendlade de mellan åtta och tretton inslag per år. Ett undantag

fanns. 1983 fördubblades antalet nyheter i kärnavfallsfrågan (22 inslag). Anled-

ningen var uppmärksamheten kring transportfartyget Sigyns resor. Samma år var

nyhetsintresset för övriga områden i kärnkraftsfrågan relativt svalt. Det ökade

antalet inslag om kärnavfall i kombination med det minskande totalutbudet i

kärnkraftsfrågan kom att göra avfallsfrågorna till det dominerande nyhetsområdet i

Rapports kärnkraftsbevakning 1983. Vartannat nyhetsinslag (53 procent) om kärn-

kraften handlade då om avfallsfrågorna.

Men huvudresultatet är trots allt att nästan nio av tio nyheter i kärnkraftsfrågan

huvudsakligen handlade om annat än avfallsfrågor. Med detta konstaterande skall

vi gå över till att mer i detalj studera vilken bild som givits av kämavfallsfrågan i

Rapport under åren 1979 till 1988.

Bilden av kärnavfallsfrågan

Kärnavfallsfrågorna spelade en undanskymd roll i Rapports energibevakning

mellan 1979 och 1988. Vi kan på goda grunder anta att så också var fallet i svenska
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massmedier i sin helhet.3 Kärnavfallsfrågan utgjorde knappt fem procent av
nyhetsutbudet om energifrågor eller elva procent av nyheterna som handlade om
kärnkraft. Sammanlagt sändes under de tio åren 112 nyhetsinslag om kärnavfallet i
Rapport.

Den bild som ges av kärnavfallsfrågan i massmedierna kan delas upp i två
komponenter. För Jet första bilden av själva frågan, d v s vad nyheter i
kärnavfallsfrågan rent innehållsmässigt handlar om. För det andra bilden av de
aktörer som har agerat i kärnavfallsfrågan och i vilken utsträckning de har fått
framträda i nyhetsrapporteringen. Först redovisas den innehållsliga bilden av
kärnavfallsfrågan.

Begreppet "kärnavfall" är omfångsrikt i den betydelsen att det innefattar olika
typer av avfall. Vi har skilt ut tre typer - bränsleavfall, driftavfall och rivnings-
avfall. Den övervägande delen av nyhetsutbudet om kärnavfall handlade om
bränsleavfall (84 procent). Nyheter om driftavfall - använda verktyg, skyddskläder
eller annat låg- eller medelradioaktivt material - utgjorde tio procent av
rapporteringen i kärnavfallsfrågan. De handlade då nästan uteslutande om slutför-
varingslagret för låg- och medelradioaktivt avfall vid Forsmark. I de resterande
inslagen har avfallsfrågan behandlats på ett sådant allmänt sätt att någon
klassificering inte låtit sig göras. Inslag om rivningsavfall, d v s avfall från en
kommande nedmontering av kärnreaktorerna, har inte förekommit i Rapports
nyhetförmedling under perioden.

I tabell 3 har en distinktion gjorts mellan nyheter som tar upp bränsleavfallets
hantering - d v s frågor om tillfällig lagring, transporter och upparbetning - och
inslag som handlar om slutförvaring, t ex frågor om det svenska förvaringssättet,
alternativa slutförvaringslösningar, lokalisering av ett framtida slutförvar och i
samband därmed debatten om det kommunala vetot. Under perioden som helhet
handlade 62 inslag på ett eller annat sätt om hanteringen av kärnkraftverkens
bränsleavfall. Det utgör mer än hälften av nyhetsutbudet i kämavfallsfrågan. Om
slutförvaringsproblematiken handlade totalt 29 nyhetsinslag.

3 Tiden före 1979 vet vi lite om, men sannolikt var nyhetsrapporteringen om avfalls-
frågorna mer omfattande då bland annat beroende på att den svenska kämkraftsdebatten
hade sin upprinnelse i avfallsproblcmatikcn och på de krav om avfallets slutliga omhänder-
tagande som ställdes i villkorclagcn.
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TABELL 3: Bilden av kärnavfallsfrågan i Rapport under åren 1979 till och med

1988 (inslag)

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 198S Totalt

Kärnavfallets

hantering 5 2 4 10 14 4 4 6 7 6 62

Kärnavfallets

slutförvaring 6 4 5 2 2 4 4 1 1 0 29

Kärnavfall, övrigt 2 2 2 1 6 0 2 1 2 3 21

Totalt 13 8 11 13 22 8 10 8 10 9 112

Kommentar: Med kärnavfallets hantering menas t ex tillfällig lagring, transporter

av kärnavfall ock upparbetning. Kärnavfallets slutförvaring omfattar nyheter om

den svenska slutförvaringsmetoden, slutförvarats lokalisering, alternativa

lösningar. Både hantering och slutförvaring avser det högaktiva bränsleavfallet. I

övrigkategorin ingår även kärnkraftens andra radioaktiva avfallsprodukter.

Man kan alltså konstatera att det inte varit slutförvaringsfrågorna som dominerat

nyhetsförmedlingen om kämbränsleavfallet utan istället frågorna kring hanteringen

av detsamma. Det är framförallt två områden som inslagen om hanteringen har

handlat om. För det första transporter och för det andra upparbetning. Som framgår

av tabell 4 har verksamhet kring transport av kärnavfall fått en anmärkningsvärd

hög andel av nyhetsutbudet. Trettiofyra procent av samtliga nyheter i kämavfalls-

frågan har handlat om transportfrågor. De har varit koncentrerad till två tillfällen,

1982/1983 och 1987/1988, samt till ett enskilt objekt, det specialbyggda transport-

fartyget Sigyn.

TABELL 4: Bilden av kärnavfallets slutförvaring i Rapport under åren 1979 till och

med 1988 (inslag)

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Totalt

Lagring

vid reaktorerna

Mellanlagring

Upparbetning

Transporter

Hantering, övrigt

0

2

3

0

0

0

0

1

0

1

0

0

4

0

0

0

0

1

9

0

0

0

3

II

0

0

0

2

2

0

0

1

1

2

0

0

0

5

1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

6

0

0

3

20

38

1

Totalt 5 2 4 10 14 4 4 6 7 6 62

Kommentar: Tabellen redovisar det högaktiva kärnbränsleavfallet.
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Under hösten 1982 diskuterade svenska myndigheter med oroiiga danska kollegor

om Sigyns transporter genom Öresund. I slutet av året genomförde bland andra

miljöorganisationen Greenpeace aktioner mot Sigyns transporter av utbränt kärn-

bränsle till upparbetningsanläggningen i Le Hague i Frankrike. Aktionerna fortsatte

i början av 1983. Från november till och med januari sände Rapport 15 inslag om

Sigyn och protesterna mot hennes transporter, vilket i detta sammanhang får

betraktas som en ganska intensiv bevakning.

Nästa gång nyhetsintresset för Sigyn åter ökade var 1987/1988. Transportvägen

gick då från Västtyskland till CLAB (Centralt mellanlager för använt bränsle) i

Oskarshamn. Lasten bestod av västtyskt kämbränsleavfall. Även denna gång var

miljöprotesterna intensiva, bland andra från Greenpeace. Av de 38 nyhetsinslag om

transporter av kärnavfall som sändes under tioårsperioden handlade 33 om Sigyn

och hennes verksamhet.4

När det gäller upparbetningsfrågomas 20 inslag återfanns samtliga före 1987.

Något grovt tillyxat kan sägas att nyhetsinslagen 1979/1980 handlade om Cogema-

avtalet, 1981 handlade de om verksamheten i Le Hague och efter 1984 om verk-

samheten i brittiska Sellafield. Under perioden i sin helhet utgjorde nyheter om

upparbetning 18 procent av samtliga inslag om kärnavfallsfrågan eller 21 procent

av de inslag som direkt handlade om det högaktiva bränsleavfallet.

Slutförvaringsfrågan

Frågor som rör slutförvaringen av kärnbränsleavfall behandlades i 29 nyhetsinslag

under de tio undersökta åren. D v s i genomsnitt tre inslag per år. Under periodens

tre sista år var bevakningen av slutförvaringsfrågorna i stort sett obefintlig. Åren

1986,1987 och 1988 sändes sammanlagt två inslag i frågan.

Slutförvaringsfrågan har i tabell 5 delats in i fyra underkategorier. De två första

kategorierna gäller den av svensk kärnkraftsindustri föreslagna slutförvarings-

metoden. Den första är avsedd att fånga upp nyhetsinnehåll som behandlar själva

förvaringssättet - planering, konstruktion, säkerhet m m. Den andra kategorin inne-

fattar nyheter som handlar om var slutförvaret skall ligga. Här ingår även de inslag

där det kommunala vetot diskuteras. Den tredje innehållskategorin omfattar alter-

nativa slutförvaringsmetoder. Den sista kategorin är ämnad för de nyheter där det

talas om slutförvaring av kämbränsleavfallet utan vidare preciseringar.

4 Vi har här inte räknat in de nyheter som rapporterade om Sigyns grundstötning vid
Barsebäck 1982 (sex stycken). Dessa har som framgått på sid 17 förts till kategorin om
olyckor och tillbud i kämkraftsverksamhetcn.
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TABELL 5: Bilden av kärnavfallets slutförvaring i Rapport under åren 1979 till och

med 1988 (inslag)

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Tdali

Den svenska
modellen:
- förvaringssätt

Dc.i svenska

modellen:

- förvaringsplats

Andra slutför-

varingsaltemativ

Slutförvaring,

övrigt

0

4

1

1

0

4

0

0

0

5

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

2

0

0

2

0

3

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

4

17

3

5

Totalt 6 4 5 2 2 4 4 1 1 0 29

Kommentar: Tabellen avser det högaktiva kärnbränsleavfallet.

Nyhetsbevakningen av slutförvaringen har dominerats av frågan om var ett slutför-

var kan komma att lokaliseras. Sjutton av de 29 inslagen handlade i någon mening

om den geografiska placeringen av ett framtida slutförvar. De flesta inslagen åter-

fanns under periodens första tre år.

Nyhetsinslagen om slutförvarets lokalisering handlade i början av perioden om i

vilken mån Sternöberget i Blekinge kunde betraktas som ett säkert berg. De

handlade också om lokala protester mot provborrning på Kynnefjäll i Bohuslän och

Svartboberget i Hälsingland. I mitten av 1980-talet rapporterades dessutom om

lokala protester mot Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) provborrningar i

Almunge, Uppland.

Nästan hälften av nyheterna (47 procent) om var ett svenskt slutförvar kan

placeras har förmedlat protester mot provborrningar eller planerade provborrningar.

I tre inslag diskuterades det kommunala vetot.

Bortser vi från lokaliseringsproblematiken och protester mot provborrningarna

har det under tioårsperioden förekommit fyra nyhetsinslag som explicit har handlat

om den svenska berggrundsmetoden för slutförvaring av kärnkraftsverkens

bränsleavfall. I ytterligare åtta inslag har slutförvaringsfrågorna behandlats i ett

vidare perspektiv. Det har då bland annat handlat om andra slutförvaringsalternativ

och om frågan i sin helhet överhuvudtaget har en lösning.5

5 Det är möjligt att något eller några av inslagen under de allmänna kategorierna skulle
kunna föras till kategorin för den svenska bcrggrundsmodcllen. Jag har dock önskat att
hålla den senare kategorin så klar och entydig som möjlig. Har det inte av program-
protokollen klart och tydligt framgått att det är den av svensk kämkraftsindustri framtagna
slutförvaringsmetoden (projektet Kämbränslcsäkcrhct, KBS 1-3) för kärnbränsleavfall
som avses har inslaget förts till aUmänkatcgorin. Detta innebär att de fyra inslagen om den
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Nyheter om kärnkraftsindustrins sätt att lösa slutförvaringen av vårt använda

kärnbränsle har alltså under åren 1979 till och med 1988 varit mycket sällsynta i

Rapports nyhetsrapportering. Lite större uppmärksamhet har frägoma om den

geografiska lokaliseringen av ett framtida slutförvar fått, åtminstone periodvis.

Ytterligare en iakttagelse värd att notera kan vara den relativt höga andel nyheter

om protestaktioner mot olika verksamheter inom kärnavfallsområdet. Med protester

avses här utomparlamentarisk organiserad aktivitet, i praktiken demonstrationer och

aktioner utförda av olika miljögrupper.

I nästan var tredje nyhet (30 procent) om kärnavfallet togs olika former av

protestverksamhet upp. Tvä huvudområden har varit dominerande. Dels protester

mot transportverksamheten, framförallt mot Sigyn, dels protester mot provborr-

ningarna. Trettio av de 34 "protestnyhetema" har gällt dessa två områden.

Knappt hälften av nyhetsmaterialet (47 procent) om lokaliseringen av ett fram-

tida slutförvaringslager för utbränt kärnbränlse behandlade skilda protestaktioner.

Än större var protestinslaget i nyheterna om transportfrågorna. Där uppgick mot-

svarande andel till hela 58 procent. Genom den låga uppmärksamhetsnivå som

kärnavfallsfrågan givits i Rapport under tioårsperioden framträder protestaktioner

som ett av de starkare karaktärsdragen i den bild som givits kärnavfallsfrågan.

Aktörer i kärnavfallsfrågan

Till bilden av kärnavfallsfrågan hör också i vilken omfattning olika aktörer givits

utrymme i nyhetsbevakningen. I det följande är det kärnavfallsfrågans agerande

aktörer som står i centrum. En bedömning har gjorts av vem som varit nyhetens

huvudaktör. Frän varje inslag har alltså endast en aktör noterats - den som

dominerat nyheten.**

Av tabell 6 framgår det att olika miljöorganisationer fått dubbelt så stort utrymme

jämfört med både politiker och kärnkraftsindustri. Greenpeace och olika lokala

miljögrupper mot provborrningar stod för hälften av miljöorganisationernas fram-

trädanden (nio respektive sex framträdanden). Enbart Greenpeace har fått dubbelt

svenska berggrundsmetoden utgör ett uppmärksamhetsmässigt minivärde. Ett eller annat
inslag ytterligare är dock inte något som påverkar huvudrcsultatct.
6 Utgångspunkten för undersökningen har varit Rapports programprotokoll. Där samman-
fattas varje nyhet på tre-fyra rader och dessutom anges vilka aktörer som intervjuats eller
gjort uttalanden i inslaget. Förekommer det fler än en aktör i inslaget har några enkla
förhållningsrcglcr skapats för att bestämma vem som skall bedömas som nyhetens
huvudaktör. Om det i den sammanfattande texten finns två eller flera aktörer så noteras den
aktör vars agerande nyheten byggs upp kring. Bedöms aktörerna som likvärdiga så noteras
den som nämns först. Förekommer det intervjuer i inslaget görs en avvägning mellan text
och intervju. Finns det t ex två eller flera likvärdiga aktörer i texten som dessutom
intervjuas bedöms den som intervjuas först vara nyhetens huvudaktör. Intervjuas bara en
av aktörerna noteras denne som huvudaktör. I de allra flesta fall utgör det inga problem att
på detta sätt avgöra vem som är nyhetsinslagets huvudaktör.
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Miljöorganisationer,
miljöaktivister

Partier och politiker

Industri inom energiområdet,
kärnkraftsindustri

Myndigheter inom energiområdet

Forskare och experter

Övriga myndigheter

Annan/ingen huvudaktör

Antal huvudaktörer
per inslag

30
15

15
10
4

4

34

så stort utrymme som forskare och experter i Rapports bevakning av kärnavfalis-
frågan. Samtliga fyra experter var naturvetare. Kanske skulle man kunna ha
förväntat sig att i nyhetsbevakningen av en så teknisk fråga som kämavfallsfrågan
finna en något starkare ställning fot experter och forskare.

TABELL 6: Huvudaktör i nyhetsinslag om kärnavfall i Rapport under åren 1979 till
och med 1988. (huvudaktör/inslag)

Procent

27

13

13

9

4

4

30_

Totalt 112 100

Vid en jämförelse mellan aktörernas sakfrågeprofiler, d v s de ämnen de agerar i,
framträder en något diffus bild beroende på de låga antalet observationer. Den mest
distinkta profilen framträder naturligt nog för den största aktörsgruppen, nämligen
miljöorganisationerna. Av de totalt 30 nyheter där olika miljöorganisationer var
huvudaktör handlade 17 om transporter och fem om upparbetning. I slutförvarings-
frågorna var miljöorganisationer huvudaktör i totalt sex nyhetsinslag, samtliga
handlade om lokala protester mot provborrningar.

De andra aktörsgrupperna har kommit till tals vid betydligt färre tillfällen än
miljöorganisationerna. Politiker var huvudaktörer i totalt 15 inslag. Av dessa
handlade sex nyheter om slutförvaringsfrågorna och sju om hanteringsfrågorna.
Det kommunala vetot och upparbetningsfrågan var de tvä dominerande områderna
inom respektive kategori.

Kärnkraftsindustrin var huvudaktör i fem inslag om avfallshanteringen, i fem
nyheter om slutförvaringen, och i fem inslag om kärnavfallet, allmänt. Av de fem
sista handlade fyra om slutlagret för låg- och medelaktivt avfall vid Forsmark. Av
de fem framträdandena i hanteringsfrågorna handlade två om transporter, två om
upparbetning och ett om SKB:s centrala mellanlager för använt kärnbränsle i
Oskarshamn (CLAB). Framträdandena i slutförvaringsfrågan handlade samtliga om
den svenska berggrundsmodellen - två om förvaringssättet och tre om förvarings-
platsen.
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Myndigheter inom energiområdet var huvudaktör i totalt tio inslag av vilka fyra
handlade om avfallsfrågan allmänt, fyra handlade om hanteringen och två om slut-
förvaringen av kämbränsleavfallet.

Övriga myndigheter och forskare var huvudaktör i vardera fyra inslag. I slutför-
varingsfrågoma framträdde experter två gånger och övriga myndigheter tre gånger.
I det senare fallet rörde det sig om myndigheter inom rättsväsendet som kopplades
in i samband med protester mot provborrningarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att aktörerna återfanns på tre olika nivåer. Den i
särklass största aktörsgruppen var miljöorganisationerna (30 aktörsframträdanden).
De har varit huvudaktör i dubbelt så många inslag som den därefter mest före-
kommande aktören. Politiker, kämkraftsindustri och myndigheter inom energi-
området utgjorde en meliangrupp (10-15 aktörsframträdanden). De aktörsgrupper
som var minst förekommande i kärnavfallsrapporteringen bestod av övriga
myndigheterrepresentanter och forskare (fyra aktörsframträdanden).

Den breda allmänhetens möjlighet att via Rapports nyhetssändningar kunna ta del
av information om den svenska slutförvaringsmodellen har varit liten. Frågor om
hur det svenska kämbränsleavfallet skall slutförvaras, hur den tekniska konstruk-
tionen skall se ut, hur finansieringen skall utformas, vem som bör ha det huvud-
sakliga ansvaret m m är frågor som knappast ingått i Rapports nyhetsutbud under
åren 1979 t o m 1988. Om enskilda medborgare önskat information för att på en
rationell grund kunna bilda sig en uppfattning om hur det svenska kämbränsleav-
fallet bör slutförvaras har man varit hänvisade till andra informationskällor än den
dagliga nyhetsrapporteringen i TV 2. Sannolikt gerdetta också en god bild av hur
svenska massmedier i sin helhet pä framträdande nyhetsplats har behandlat kärnav-
fallsfrågan.
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Kornavfallsfrågan i folkomröstningen
1980

Söndagen den 23 mars 1980 gick Sveriges folk till valurnorna. Kärnkraftens fram-

tid i Sverige skulle avgöras. En lång och tidvis mycket hätsk debatt hade därmed

nått sin kulmen.

Kärnkraftsfrågan introducerades på den rikspolitiska arenan av centerpartiet i

början av 1970-talet. Inför valet 1973 hade debatten ännu inte riktigt kommit igång.

Men i valrörelserna 1976 och 1979 var kärnkraften en av de dominerande frågorna.

(Holmberg, 1977,1978 och 1981 och Asp, 1983)

Kärnkraftsfrågan bidrog dessutom till två regeringars fall. Socialdemokraternas

förlust av regeringsmakten 1976 var till viss del en följd av partiets inställning till

kärnkraften. Två år senare orsakade kämkraftsfrågan ytterligare en regerings fall.

Den borgerliga regeringen, den första på 44 år, kunde inte enas om en gemensam

kärnkraftspolitik. Centerpartiets och Thorbjörn Fälldins hårda bindningar i frågan

gjorde att samarbetet med moderaterna och folkpartiet kollapsade hösten 1978 (se t

ex Holmberg/Westerståhl/Branzén, 1977:138-139; Hammerich, 1977; Vedung,

1979; Leijonhuvud, 1979; Larsson, 1986).

Möjligheterna att anordna en folkomröstning hade diskuterats sedan 1975. Först

ut var vänsterpartiet kommunisterna, i en riksdagsmotion krävde man en folkom-

röstning om den fortsatta utbyggnaden av kärnkraften i Sverige. Thorbjörn Fälldin

och centerpartiet fann snabbt tanken tilltalande. En eventuell folkomröstning efter

1976 års val skulle kunna förenkla arbetet för en borgerlig trepartiregering. I

regeringen Fälldins regeringsförklaring skrevs det in att om kärnkraftsfrågan inte

fick en tillfredsställande lösning så skulle frågan om en folkomröstning prövas

(Riksdagens protokoll den 8 oktober 1976 nr 7, sid 39-47, Hammerich 1977). När

den borgerliga trepartirr geringen sprack i oktober 1978 var centerpartiets krav om

en folkomröstning en av orsakerna. Efter regeringssammanbrottet intensifierade

centerpartiet arbetet för att få en folkomröstning till stånd. Under våren 1979 star-

tades en namninsamling för en folkomröstning. Innan den hann avslutas inträffade

olyckan i Harrisburg. Socialdemokraterna ändrade sin tidigare negativa hållning till

en folkomröstning. Folkpartiet och moderaterna följde efter och en folkomröstning

i kärnkraftsfrågan blev ett faktum.(Se t ex Holmberg och Asp, 1984; Larsson,

1986; Leijonhuvud, 1979 och Vedung, 1979:23-25)

Enligt socialdemokraterna innebar Harrisburgolyckan helt nya förutsättningar.

Kärnkraften borde prövas noggrant ytterligare en gång. Andra menade att det från

socialdemokratiskt håll enbart var frågan om valtaktik, ett sätt att föra undan frågan

inför det stundande valet hösten 1979. Redan inför 1976 års val hade det inom

socialdemokratin diskuterats att neutralisera kämkraftsfrågan genom att i god tid

före valrörelsen gå med på en folkomröstning som skulle hållas efter valet. Den

diskussionen fördes utan att överskuggas av namninsamlingar eller reaktorolyckor.

Det som då fällde förslaget var att partiet ville stå fast vid en tidigare förd linje, att

frågeformuleringen var oklar och att parlamentariska problem av både praktisk och

27



principiell natur skulle uppstå om socialdemokraterna vann valet och förlorade

folkomröstningen. I vilken mån skälen mot en folkomröstning 1976 skulle vara

inaktuella 1979 är svårt att se. Däremot förefaller andra skäl ha vägt tyngre.

(Hammerich, 1977:248-249).

Den 28 mars 1979 fick kärnkraftsdebatten en ny dimension. Rapporterna från

Three Mile Island i Harrisburg visade att en allvarlig kärnkraftsolycka kunde

inträffa. Plötsligt ställdes säkerhetsfrågorna vid reaktordriften i rampljuset. En

vecka efter händelsen förklarade socialdemokraterna sig vara för en folkomrösting i

kärnkraftsfrågan. Folkomröstningen blev ett faktum. Datum bestämdes senare till

den 23 mars 1980.

Vad innebar Harrisburgolyckan för uppmärksamheten av avfallsfrågorna? Den

svenska kärnkraftsdebatten hade före Harrisburgolyckan åtminstone tidvis i stora

delar handlat om kärnavfallet. Dagen innan olyckan blev känd i Sverige hade SKI:s

styrelse förklarat att lämpligt berg för slutförvaring fanns i Sverige. De villkor som

ställdes på industrin i villkorslagen var i princip uppfyllda. SKI:s beslut var

knappast okontroversiellt. Vilken uppmärksamhet skulle ägnas åt avfallsfrågorna

inför folkomröstningen? Var avfallsfrågorna redan då nedflyttade på

massmediernas energipolitiska dagordning.

Massmedierna och folkomröstningskampanjen

I de politiska turerna kring kärnkraften spelade massmedierna en betydelsefull roll.

Nyhetsbevakningen var intensiv. Diskussionen i medierna kom inledningsvis -

kanske mer än någon annan stans - att föras i Dagens Nyheter. Kärnkraften dis-

kuterades intensivt i tidningens ledare och debattartiklar. Energidebatten i Dagens

Nyheter kretsade mellan 1973 och 1975 kring två teman, dels ett tillväxttema och

dels ett säkerhetstema. Det senare handlade ofta om avfallsproblematiken. Det

gällde särskilt under 1975. (Holmberg och Asp 1984:35-37).

Under senare delen av 1976 års valrörelse och under valrörelsen 1979 var

energi- och kärnkraftsfrågorna den dominerande politiska sakfrågan. Dessutom var

den första Fälldinregeringens våndor i kärnkraftsfrågan hårdbevakade av mass-

medierna. Speciellt intensivt bevakades regeringsbildningen 1976 och villkorsför-

handlingarna som slutade med regeringens avgång hösten 1978. Harrisburg-

olyckan och den därefter kommande socialdemokratiska vändningen i frågan om

folkomröstningen var också händelser inom kärnkraftsoinrådet som fick stort

genomslag i massmediernas nyhetsrapportering. (Holmberg och Asp, 1984)

I boken Kampen om kärnkraften undersöker Kent Asp massmediernas roll i

opinionbildningen inför folkomröstningen 1980. Bland annat studeras mass-

mediernas bild av energifrågan året före folkomröstningen. Avsikten var att finna

under vilka förutsättningar folkomröstningskampanjen skulle komma att drivas och
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hur massmedierna bidrog till att skapa det opinionsklimat som rådde inför folkom-

röstningen.7

Asp visade att massmediernas bevakning av energifrågorna var mycket intensiv

året före folkomröstningen. På storstadstidningarnas förstasidor förekom i genom-

snitt en artikel om energifrågor varje dag - tio procent av samtliga förstasidesartiklar

handlade om energifrågor. I Rapport handlade i genomsnitt två nyhetsinslag varje

kväll om energifrågor. Det motsvarade 15 procent av nyhetsutbudet i Rapport

under de 15 månader som undersöktes.

I nyhetsbevakningen av energifrågan var naturligtvis kärnkraften den enskilda

energikälla som rönte störst uppmärksamhet (53 procent), men också oljan fick en

betydande andel av nyhetsutrymmet under året före folkomröstningen (35 procent).

Undersökningen visar också att nyhetsintresset för andra energislag låg på en av-

sevärt mycket lägre nivå. Om kol, naturgas, vattenkraft, alternativa och andra

energislag handlade tillsammans 12 procent av massmediernas rapportering om

olika energislag (se tabell 7).

Asp fann att det framförallt var tre bilder i nyhetsrapportering som satte ramarna

för energidebatten inför folkomröstningen; bilden av Harrisburgolyckan och

olyckstillbud i andra kärnkraftsanläggningar, bilden av av oljeprishöjningar och

oljeolyckor samt bilden av Sveriges sviktande ekonomi. Tillsammans kom dessa

tre bilder att utgöra en väsentlig del av opinionsklimatet i vilket debatten om energi-

frågan skulle komma att föras fram till folkomröstningen.

Figur 3: Nyheter om kärnkraftsolyckor, oljekris och dålig ekonomi året före folk-

omröstningen

Antal
artiklar/inslag
ier 14-dagarsperiod

60

50

40

30

20

10

- / .1 /l/\J -
••'••. .-''''i V

Harrisbura

^ ^ ^ ™ = olyckor och tillbud i kärnkraftverk

= negativ beskrivning av ekonomi/
sysselsättning

\ / '' _

JtfStr'"':'' ^00^

Valrörelsen Kampanien

Källa: Holmberg och Asp, 1984, figur 3:2 sid 72.

1 Som utgångspunkt för undersökningen om massmediernas bild av energi- och käm-
kraftsfrågan användes storstadstidningamas förstasidor och nyhetssändningarna i Rapport
från den förste januari 1979 till och med folkomröstningsdagen den 23 mars 1980.
(Holmberg och Asp, 1984:63, kap 3)
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I figur 3 illustreras massmediernas uppmärksamhet av olyckor och tillbud i kärn-

kraftsanläggningar, omfattningen i mediemas bevakningen av oljeprishöjningar och

oljeutsläpp samt nyhetsrapportering om försämringar i Sveriges ekonomi. Figuren

består av tre "toppar". Den första består i huvudsak av rapportering från Harris-

burgolyckan. Men där ingår också nyheter om tillbud vid bl a Ringhals och

Barsebäck. Vid tiden för Harrisburgolyckan rapporterades också om ett omfattande

oljeutsläpp i Stockholms skärgård. Den andra "toppen" inföll under sommaren

1979. Då rapporterades det lika intensivt om oljebrist och höjda oljepriser som det

några månader tidigare rapporterades om olyckor och tillbud vid kärnkraftsanlägg-

ningar. Figurens tredje "topp" består i rapportering om försämrade ekonomiska

förhållanden i Sverige. Den nådde sin kulmen under senhösten 1979.

Dessa tre verklighetsbilder kom att på olika sätt gynna respektive missgynna

dom två sidorna i debatten. Den bild som gavs av oljeolyckor, oljeprishöjningar

och av Sveriges dåliga ekonomi var faktorer som i huvudsak gynnade ja-sidans

argumentering medan bilden av en olycksdrabbad kärnkraftsteknik i huvudsak var

till fördel för nej-sidan. Slutsatsen är enligt Asp att den verklighetsbild som mass-

medierna gav året före folkomröstningen bättre överensstämde med kärnkraftsföre-

språkarnas verklighetsuppfattning än med motståndarsidans. När folkomröstnings-

kampanjen drog igång befann sig alltså kämkraftsförespråkama i ett mer gynnsamt

opimonskiimat än motståndarsidan. Men förespråkarna kom också att gynnas

under själva folkomröstningskampanjenkampanjen. (Holmberg/Asp 1984:87-89)

Intensiteten i massmediernas bevakningen stegrades successivt under kampanj-

månaderna januari, februari och mars 1980. I tabell 7 redovisas massmediernas

bild av energislagen under folkomröstningskampanjen. Liksom under året före

folkomröstningen kom kampanjen i massmedierna självfallet att främst handla om

kärnkraften (59 procent). Men också om olja (20 procent). De alternativa

energikällorna togs upp till behandling i 13 procent av nyheterna om de olika

energislagen, medan kol, naturgas och vattenkraft knappast uppmärksammades

alls.8

8 Kent Asps undersökning bygger på en innehållsanalys av elva storstadstidningar,
(Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet,
Skånska Dagbladet, Arbetet, Expressen, Aftonbladet, Göteborgs-Tidningen, Kvällsposten
och Ny Dag), fyra landsortstidningar (Borås Tidning, Gcflc Dagblad, Hallands Nyheter
och Folket) samt Rapport, Aktuellt och Dagens Eko. Samtliga nyheter om energifrågor
under tre månader före folkomröstningsdagen ingår i undersökningen. Framställningen
vilar på kapitel 4 i Kampen om kärnkraften.
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TABELL 7: Bilden av energislagen i massmediernas nyhetsförmedling under 15

månader före folkomröstningen och under folkomröstningskampanjen (procent)

Kärnkraft

Olja

Kol

Vattenkraft

Naturgas

Alternativa energislag

Totalt

Antal artiklar/inslag

Året före folk-
omröstningen

53

35

3

2

2

5

100

2 579

Under folkomröst-
ningskampanjen

59

20

3

2

3

13

100

4 885

Kommentar: Källa är Holmberg och Asp 1984 tabell 3.1 sid 69 och tabell 4.1 sid

105. För att nä jämförbar het mellan de båda tabellerna har vissa korrigeringar varit

nödvändiga. Energibesparande åtgärder har lyfts ur tabell 3.1 och kategorier inne-

fattande alternativa energislag har fått slås samman. För detta har undersök-

ningarnas tekniska rapporter utnyttjats. (Asp, Hedberg och Esaiasson 1985a och

1985b)

Undersökningen av hur massmedierna behandlade energifrågan de tio sista

veckorna före folkomröstningen leder fram till tre huvudresultat. För det första

kom kärnkraftsfrågan att till stor del ses ur ett ekonomiskt-materiellt perspektiv.

Tidigare var det i huvudsak kärnkraftens säkerhetsfrågor som behandlades.

Kärnkraftens roll i en ekonomiskt osäker värld kom att bli ett allt mer frekvent

perspektiv i massmedierna ju längre kampanjen led. Överhuvudtaget blev kam-

panjen mer "materiell" under dess gång. Kärnkraften framställdes som ett bättre

alternativ än oljan både vad gällde ekonomi och risker. Alternativen behandlades

väl men beskrevs som ekonomiskt orealistiska. I argumenteringen för respektive

emot kärnkraften i massmediernas nyhetsrapportering h Je 52 procent av

argumenten sin utgångspunkt i ekonomiska resonemang, 29 av argumentationen

handlade om säkerhetsfrågor och sex procent om miljöpåverkan (se tabell 8). I

jämförelse med oljan framställdes kärnkraften både som mindre riskfylld och som

ekonomiskt fördelaktigare. Ja-sidan kom att ju längre kampanjen led att gynnas av

massmediemas bild av energislagen.

För det andra lyckades de politiska partierna skapa sig en central position i

opinionsbildningen. Det gällde specie • socialdemokraterna, folkpartiet och

moderaterna vilka skulle gynnas av att kärnkraftsfrågan knöts till de traditionella

partilojalitetsbanden. Förutom de formella framgångar ja-sidan rönte vid förslags-

framställningen var man också framgångrika i att vädja till väljarnas partilojaliteter

under själva kampanjarbetet. De partier som hade mest att vinna på en parti-
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politiserad kampanj i massmedierna var också mest framgångsrika. Av linje 1 :s

framträdanden som aktör i nyhetsrapporteringen stod moderata samlingspartiet

bakom 65 procent. Folkpartiet och socialdemokraterna utgjorde 68 procent av linje

2:s aktörsframträdanden. Däremot var centerpartiets, vpk:s och kds andel av linje

3:s framträdanden lägre - 39 procent.

Det tredje huvudresultatet är att den bild som massmedierna gav av de tre folk-

omröstningslinjerna kom att gynna ja-sidan, särskilt linje 2, och missgynna linje 3.

Ju längre kampanjen led kom linje 2:s trovärdighet att öka på massmediernas

nyhetssidor samtidigt som linje 3:s trovärdighet ifrågasattes. Därtill uppmärk-

sammades ja-sidans argument om kärnkraften i större utsträckning än nej-sidans

argumentering. Av tabell 8 framgår det att i 56 procent av argumenten i mass-

mediernas nyhetsrapportering förespråkades en fortsatt användning av kärnkraften.

Linje 3 missgynnades dessutom av det konfliktmönster som skapades mellan

linjerna under kampanjen. Dilemmat linje 3 stod inför var att om man angrep linje 1

och linje 2 var för sig skulle det innebära att man accepterade att folkomröstningen

handlade om tre alternativ och inte som man själva ansåg om ett ja eller nej. Om

man å andra sidan angrep linje 1 och 2 tillsammans, som ett ja-alternativ, skulle det

innebära att man gick i polemik med en motpart som formellt inte existerade. I

massmedierna nyhetsrapportering under kampanjen kritiserade linje 3 det gemen-

samma ja-alternativet något mer än man kritiserade linje 2. Kritiken mot linje 1 var

betydligt mindre framträdande. Huvudkonflikten i massmedierna kom att stå mellan

linje 2 och linje 3.

TABELL 8: Argument för och mot kärnkraft i massmediernas nyhetsförmedling

under folkomröstningskampanjen 1980 (procent)

Ekonomiska argument

Säkerhets argument

Miljö argument

Övriga argument

Totalt

Antal argument

Samtliga argument (procent)

Argument

För
kärnkraft

59

20

9

12

100
4 800

56

Mot
kärnkraft

42

40
4

14

100
3 804

44

Totalt

52

29

6
13

100
8604

Källa: Holmberg, Sören och Asp, Kent; Kampen om kärnkraften, tabell 4.2
sW9.

Den bild som massmedierna gav av folkomröstningskampanjen kom alltså i hög
grad att gynna ja-sidan. "Kampanjen i massmedierna kom att gå i krisens och parti-
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lojalitetens tecken och mot en verklighetsbakgrund som var mer gynnsam för dem

som förordade en användning av kärnkraften än dem som förordade en avveckling

av kärnkraften." (Holmberg och Asp 1984:143-147).

Kärnavfallsfrågan i folkomröstningskampanjen

Kärnkraftsdebatten under 1970-talet handlade - åtminstone periodvis - i betydande

utsträckning om säkerheten kring kärnavfallets hantering och slutförvaring. Den

fråga som här skall prövas är om detta förhållande avspeglades i massmediernas

nyhetsutbud inför folkomröstningen. Vilken bild gav massmedierna av kärnavfalls-

frågan inför medborgarnas beslut om kärnkraftens framtid i Sverige?

Som utgångspunkt kommer material från den tidigare refererade folkomröst-

ningsundersökningen att utnyttjas. Resultat som explicit handlade om kärnavfalls-

frågan publicerades aldrig. Här kommer grundmaterialet från de då gjorda inne-

hållsstudiema att reanalyseras. Ingen ny materialinsamling har dock utförts.9

I folkomröstningsundersökningen genomfördes en argumentstudie. Förekoms-

ten av kärnkraftsförespråkarnas och kärnkraftsmotståndamas argument i nyhetsut-

budet undersöktes. I den "argumentbank" som färdigställdes inför inne-

hållstudiema ingick 130 argument - 65 för kärnkraft och 65 mot kärnkraft. Bland

argumenten ingick ett antal som handlade om kärnavfallet. Det är detta material som

kommer att utgöra basen för frågan om i vilken mån avfallsfrågorna uppmärk-

sammades i massmedierna under folkomröstningskampanjen och vilken bild som i

så fall gavs av dem.

Argumenten som handlade om kärnavfallsfrågan var följande:

För kärnkraft

1. Tillgången på upparbetningsmöjligheter utgör inget problem. Upparbetnings-

avtal finns.

2. Riskerna vid upparbetning av det radioaktiva avfallet är små.

3. Riskerna vid transporter av radioaktivt avfall är små.

4. Den slutliga förvaringen av avfallet är löst/i praktiken löst

9 1 analysen av massmediemas uppmärksamhet av avfallsfrågorna inför 1980 års folkom-
röstning ingår Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Skånska
Dagbladet, Arbetet, Expressen, Aftonbladet och Ny Dag. Från etermediaområdet ingår
Rapport, Aktuellt och Dagens Eko.
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5. Det finns inget samband mellan fredligt utnyttjande av kärnkraftsteknologin
och kämvapenframställning.

6. Risken för att plutonium skall hamna pä avvägar är liten.

Mot kärnkraft

1. Tillgängen pä upparbetningsmöjligheter utgör ett ston problem.

2. Upparbetning av det radioaktiva avfallet innebär stora risker.

3. Transporter av radioaktivt avfall innebär stora risker, är ett stort säkerhets-

problem.

4. Den slutliga förvaringen av avfallet är inte löst/innebär stora risker/är ett stort
säkerhetsproblem.

5. Den fredliga kärnkraften kan användas för att framställa plutonium som är en

förutsättning för kämvapenframställning.

6. Det är en stor risk att plutonium kommer pä avvägar.

Av de 130 argumenten som i förhand urskiljdes handlade således 12 om kärnav-

fallsfrågan. I dem behandlades fyra områden inom avfallshanteringen; upparbet-

ning, transporter, slutförvaring och plutoniumproduktionens konsekvenser.10

I tabell 9 redovisas hur mycket massmedierna uppmärksammade avfallsfrågorna

i förhällande till den uppmärksamhet kärnkraftsfrågan fick i sin helhet. Förutom de

tre stegen i bränslecykeln - bränsleframställning, drift och avfallshantering - har

också en kategori där kärnkraften jämförts med andra energikällor urskiljts. Drygt

hälften av argumenten (58 procent) går inte att föra till någon av delkategoriema

utan återfinns i en allmän kategori.

10 Om kärnkraftens koppling till kämvapenframställning och om plutoniumproduktionens
utsatthet för exempelvis terrordåd är frågor som bör räknas till avfallsfrågorna kan dis-
kuteras. Å ena sidan kan man hävda att plutoniumproduktionen bara är en slags sortering
av kärnkraftens restprodukter, å andra sidan kan man hävda att plutoniet är en "råvara"
som kan användas på nytt eller i andra sammanhang. I analysen kommer att anges vilken
av definitionerna som används - den smala eller vida. Den smala definitionen användes i
avsnittet om uppmärksamheten av kämavfallsfrågan i den dagliga nyhetsrapporteringen,
men då av det praktiskt motiverade skälet att ingen annan möjlighet fanns.
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TABELL 9: Argument för och mot kärnkraft i massmediernas nyhetsförmedling

under folkomröstningskampanjen 1980 (procent)

Kärnkraft

Kärnkraft i relation
till andra energislag

Bränslecykeln

Bränsleförsörjning

Reaktordrift

Kärnavfall

Totalt

Antal argument

Argument

För
kärnkraft

60

29

11

100

3 073

1

7

3

Mot
kärnkraft

55

12

33

3

19

11

100

2 619

Totalt

58

21

21

2

12

7

100

5 692

Kommentar: 1 kärnavfallsfrågan ingår förutom argument om upparbetning, tran-

sporter och slutförvaring också argument om kärnkraftens koppling till kärnvapen-

framställning och argument om riskerna med plutoniumproduktionen, t ex terrorist-

dåd och plutonium på avvägar. Totalt fanns 212 sådana argument, 54 pro- och 158

contraargument.

Med en vid definition av kärnavfallsfrågan handlade sju procent av argumenten om

avfallsfrågorna. Vid en snäv definitionen av kärnavfallsfrågan, d v s om argumen-

ten om kärnvapenspridning och plutoniumproduktion lyfts ut, minskar avfalls-

frågans andel till tre procent av kärnkraftsfrågans totala uppmärksamhet. Mass-

mediernas uppmärksamhet av kärnavfallsfrågan under de tre månader som föregick

folkomröstningen låg alltså på en iåg nivå.

Folkomröstningsundersökningen visade att kämkraftsförespråkarnas argumen-

tering i massmedierna tog sin utgångspunkt i ett ekonomiskt/materiellt perspektiv

medan kämkraftsmotståndama istället förde fram argument om kärnkraftens säker-

hetsrisker. I detta avseende gynnades ja-sidan av massmediernas nyhetsrappor-

tering. Argumenten i kärnavfallsfrågan handlade till en övervägande del om risker -

risker vid upparbetning, risker vid transporter och risker vid slutförvaringen och

hanteringen av plutonium. Förhållandet avspeglas också i tabell 9.1 massmediemas

nyhetsrapportering utnyttjades kärnavfallsargumenten flitigare av kämkraftsmot-

ståndama (elva procent) än av förespråkarna (tre procent).

Av tabell 8 framgick att fördelningen av argument för respektive mot kärnkraften

var 56 procent för och 44 procent mot. Jämförs för och motargumentationen i kärn-

avfallsfrågan framträder en helt annan bild. Kärnvfallsfrågan dominerades kraftigt

av nej-sidans argumentering. Sjuttiosex procent av kärnavfallsargumenten fram-

fördes för att motivera en avveckling av kärnkraften. Förespråkarsidans andel av
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avfallsargumenteringen var endast 24 procent. Förhållandet ändras inte om ar-

gumenten om kämvapenproduktionens kopplingar till kärnkraften och argumentet

om riskerna med plutoniet lyfts ut. Kärnavfallsfrågan var således i huvudsak ett

argument för kärnkraftsmotståndama under folkomröstningskampanjen. u

Under folkomröstningskampanjen handlade argumenten i kärnavfallsfrågan till

90 procent om slutförvaringen var löst eller ej (plutoniumproduktionens konsek-

venser undantagna). Endast tio procent av avfallsargumenten behandlade frågor om

upparbetning och transporter av kärnavfallet (se tabell 10). Inga skillnader mellan

ja- och nej-sidans argumentering förekom. Argumentet "slutförvaringsfrågan är

löst" var lika dominerande i ja-sidans argumentering som argumentet "slutför-

varingsfrågan är inte löst" var i motsidans argumentation.

TABELL 10: Bilden av kärnavfallsfrågan i massmediernas nyhetsrapportering

under folkomröstningskampanjen 1980 (procent)

Upparbetning

Transporter

Slutförvaring

Totalt

Antal argument

Procent för-mot

Argument

För
kärnkraft

5

g

87

100

39

24

Mot
kärnkraft

4

5

91

100

126

76

Totalt

4

6

90

100

165

I massmediernas nyhetsrapportering under folkomröstningskampanjen var alltså

kärnavfallsfrågan i huvudsak ett redskap i motståndarsidans argumentering. Men

även om nyheterna om kärnavfall dominerades av motståndarsidan argument miss-

gynnades nejsidan då folkomröstningkampanjen i massmedierna i sin helhet

handlade om andra problemkomplex än kämavfallsfrågan.

Experter, myndigheter och kärnavfallsfrågan

Folkomröstningskampanjen kom att gå i partilojalitetens tecken. Det var ett av

huvudresultaten vi tidigare refererat till. Kärnkraftsfrågans avgörande gick till folk-

omröstning på grund av att den inte följde den i svensk politik dominerande

konfliktlinjen mellan vänster och höger. Men i folkomröstningskampanjen var par-

tierna, särskilt ja-sidan, framgångsrika i att knyta an till de traditionella lojalitets-

1 ' Uppmärksamheten av kämavfallsfrågoma var lika omfattande i tidningamas nyhets-
rapportering oberoende av tidningens linjesympati på ledarplats.
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banden. I massmediemas bild av de olika linjealternativen var partierna ett domi-

nerande inslag.

TABELL 11: Aktörers uppmärksamhet i kärnavfallsfrågan och kärnkraftsfrågan i

massmediernas nyhetsrapportering under folkomröstningskampanjen 1980

(procent)

Partier och politiker

Kampanjorganisationer

Experter/forskare

Industri inom energiområdet

Myndigheter inom energiområdet

Övriga myndigheter

Enskilda bland allmänheten

Övriga aktörer

Totalt

Antal aktörer/omtalade aktörer

Kärnavfalls-
frågan

29

22

13

4

2

1

6

23

100

201

Kärnkrafts-
frågan-

33

34

6

2

4

1

2

18

100

7 280

Kommentar: I kärnavfallsfrågan ingår ej argument om kärnkraftens koppling till

kärnvapen och ej heller argument om plutoniumproduktionens risker. Uppmärk-

samhetsmåttet bygger på en sammanslagning av de aktörer som framfört argument

eller blivit omtalad vid en argumentering i kärnavfallsfrågan och kärnkraftsfrågan.

I tabell 11 redovisas aktöremas exponering i kärnavfallsfrågan. Även i kärnavfalls-

frågan intog partierna en framträdande roll. Tjugonio procent av samtliga aktörer i

kärnavfallsfrågan var politiker eller partiaktörer. Motsvarande siffra i kärnkrafts-

frågan var 33 procent. Kampanjorganisationernas utgjorde 22 procent av aktörerna

i kärnavfallsfrågan mot 34 procent i kärkraftsfrågan. Både partier och kampanj-

organisationer fick alltså en mindre andel av uppmärksamheten i kärnavfallsfrågan

än i kärnkraftsfrågan i sin helhet. Det rakt motsatta förhållandet gällde för forskare

och experter.12

1 2 Exponeringsmåttet bygger på en sammanslagning av de tillfällen då en aktör själv
framför ett argument eller blir omtalad i argumenteringen. Exponeringsmåttct är ett av de
verktyg Kent Asp använt i sina studier av hur massmedierna i sin nyhetsförmedling kan
gynna eller missgynna en aktör. Han skiljer på tre förhållanden varigenom aktören
antingen kan gynnas eller missgynnas. För det första kan detta ske genom den
uppmärksamhet som aktören ges, d v s i vilken utsträckning aktören exponeras som
agerande och omtalad i aitiklar och nyhetsinslag. Ett grundantagande är att uppmärksamhet
i massmedier i allmänhet är av nytta för aktören. För det andra kan en aktör gynnas eller
missgynnas beroende på hur denne behandlas i nyheterna, d v s i vilken utsträckning
aktören själv får komma till tals och i vilken utsträckning aktören får motta beröm och
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I tekniskt komplicerade och emotionellt laddade politiska sakfrågor kan

opartiska aktörers betydelse för den breda allmänhetens åsiktsbildning antas spela

en betydelsefull roll. Experter, forskare och statliga myndigheter spelar i det

sammanhanget en viktig roll.

Jörgen Westerståhl och Folke Johansson har i rapporten Svensk kärnkraft efter

Tjernobyl undersökt massmediernas bild av expertopinionen i kämkraftsfrågan. De

visar att allmänheten, har en felaktig bild av expertemas inställning i kämkrafts-

frågan. Även experter har en felaktig bild av sina kollegors inställning i kärnkrafts-

frågan. Både allmänhet och experter antog att forskare och experter i allmänhet var

mer negativa till kärnkraft än vad de i själva verket var. Förklaringen till allmän-

hetens och expertemas felaktiga bild av expertopinionen i kämkraftsfrågan kan

enligt Westerståhl och Johansson inte sökas någon annanstans än i massmediemas

rapportering. Medierna ger en felaktig bild av expertemas inställning i kämkrafts-

frågan. Att expertopinionen i massmedierna framställs som mer negativ mot kärn-

kraft än vad den i själva verket är beror enligt Westerståhl och Johansson på att

journalisternas egna inställning till kärnkraften är mer negtiv i jämförelse med både

experter och den breda allmänheten. (Westerståhl och Johansson 1987, 1990).

Innehållsanalysen av massmedierna de tio sista veckorna före folkomröstningen

visar att experter lika ofta talade för kärnkraften (51 procent) som de talade emot

den (49 procent). Westerståhl och Johansson konstaterar att om experternas

inställning till kärnkraften inte ändrats mellan 1980 och 1986, vilket de inte finner

några skäl till att den skulle ha gjort, så var massmediemas bild av expertopinionen

felaktig även inför folkomröstningen. Det väcker naturligtvis frågan om vilka

modeller för nyhetsproduktionens urvalsprocesser som är tongivande vid olika till-

fällen. Problemet skall inte diskuteras här men den modell massmedierna arbetade

utifrån under folkomröstningskampanjen torde snarare vara en modell där man på

en övergripande nivå sökte nå balans mellan ja och nej-sida snarare än att balansera

inom enskilda aktörsgrupper. (Asp 1984:138-143, 1986: kap 6; Westerståhl och

Johansson 1987:21-22, 1990:24)

I kämavfallsfrågan var som, framgår av tabell 11, uppmärksamheten av experter

och forskare relativt omfattande. De utgjorde 13 procent av de aktörer som antingen

själva förde fram kärnavfallsargument eller omtalades vid argumenteringen. Det var

lika stor uppmärksammhet som centerpartiet fick. Motsvarande siffra för experter

och forskares exponering i kämkraftsfrågan i sin helhet var sex procent. Forskare

negativ kritik från andra aktörer. Det tredje sättet varpå en aktör kan gynnas eller
missgynnas ligger i massmediernas skildring av dennes förhållande till andra aktörer. Det
antas till exempel vara mer gynnsamt än ogynnsamt att framställas som internt eniga än
som internt splittrade, att framställas som oeniga med sina motståndare snarare än eniga
och att i relationer med åsiktsmässigt närstående aktörer framställas som eniga istället för
oeniga (Asp, 1986). Aktörer som förekommer i samband med argumentering om
kärnkraftens eventuella koppling till kärnvapenproduktion och kärnvapenspridning eller
om plutoniumframställningens risker ingår ej i analysen. Det gäller givetvis både dem som
framför argument och dem som omtalas vid argumentering.

38



och experter fick alltså en dubbelt så stor andel av uppmärksamheten i kärnavfalls-
frågan jämfört med kärnkraftsfrågan totalt.

Kärnavfallsfrågan var i huvudsak ett redskap i kämkraftsmotståndamas händer.
Tre av fyra kärnavfallsargument i nyhetsrapporteringen betonade att avfallshan-
teringen och den slutliga förvaringen var så riskfylld att ett stopp för kärnkraften
förespråkades. Gällde denna bild även för forskare, experter och statliga myndig-
heter - aktörer på vilka krav om saklighet och objektivitet kanske vilar extra tungt -
eller finner vi istället en bild där forskares, experters och statliga myndigheters
argumentering balanseras lika mellan folkomröstningens två huvudmotståndare?

TABELL 12: Experters, statliga myndigheters, näringslivets och allmänhetens

argumentation i kärnavfallsfrågan i massmediernas nyhetsförmedling under folk-

omröstningskampanjen 1980 (procent)

Argument om kärnavfallet som används;

för kärnkraft mot kärnkraft Totalt N

Experter/forskare
Statliga myndigheter

Industri, näringsliv och
deras organisationer

Enskilda bland allmänheten

44
100

83
18

56
0

17
82

100
100

100
100

25
3

6
11

Kommentar: I kärnavfallsfrågan ingår ej argument om kärnkraftens koppling till

kärnvapen och ej heller argument om plutoniumproduktionens risker. I Kent Asps

undersökning av massmediernas nyhetsrapportering de tio sista veckorna före

fokomröstningen redovisas aktörsgruppernas fördelning på argument för och mot

kärnkraften. Av experternas argument var 51 procent för kärnkraften. Motsvarande

siffror för statliga myndigheter, näringsliv och enskilda bland allmänheten var 34,

96 respektive 54 procent. (Holmberg och Asp 1984:140)

I tabell 12 redovisas experters, statliga myndigheters, enskildas och näringslivets
argumentering i kärnavfallsfrågan i massmedierna inför folkomröstningen. De
argument som forskare och experter framförde i kärnavfallsfrågan var jämnt för-
delade mellan för- och motståndarsida. Fyrtiofyra procent av argumenten handlade
om att riskerna vid upparbetning, transporter och slutförvaring var överkomliga
och 56 procent handlade om motsatsen. Massmediernas bild av expertopinionen i
kämavfallsfrågan skiljer sig alltså inte från den man gav av expertopinionen i kärn-
kraftsfrågan. Varken i kärnavfallsfrågan eller kärnkraftsfrågan i sin helhet kom
massmediernas bild av expertopinionen att ensidigt gynna någon av folkomröst-
ningens två huvudsidor. Åtminstone inte om utgångspunkten var att jämnbördigt
balansera de båda sidorna.
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Tidigare har nämnts att när kärnavfallsfrågan uppmärksammades i mass-
medierna sä gynnades främst kärnkraftsmotståndama. Sjutiosex procent av de
framförda argumenten i massmedierna handlade om allt för stora risker vid
hantering och förvaring av kärnavfallet. Endast i 24 procent av argumenten sågs
problemen med kärnavfallet som antingen Iösu eller hanterbara. Eftersom forskare
och experters argumentering var jämnt fördelad mellan for- och motståndarsida
kom forkare och experter att utgöra en förhållandevis mer dominerande
aktörsgrupp i kämkraftsförespråkamas argumentering i kärnavfallsfrågan än vad
man var i kärnkraftsmotståndamas kämavfallsargumentering.

Av de 39 argument där slutförvaringsfrågoma ansågs lösta och säkerheten vid
upparbetning och transporter som tillfredsställande var 28 procent framförda av
experter och forskare, 15 procent av partier och politiker, 13 procent av de olika
kampanjorganisationerna och 13 procent av industriföreträdare inom energiom-
rådet. I mot argumentationen, d v s då aktörer uttalade att slutförvaringsfrågoma
inte var lösta och upparbetning och transporter var omgärdade med omfattande
säkerhetsrisker, var endast vart tionde argument (elva procent) framfört av experter
och forskare. Det var alltså framförallt experter och forskare som stod för
kämkraftsförespråkamas argumentation om kärnavfallet i nyhetsförmedlingen inför
folkomröstningen.

De statliga myndigheternas argumentering i kärnavfallsfrågan var ringa. Endast
tre argument framfördes. I dem betonades att riskerna vid kämavfallshanteringen är
små eller åtminstone hanterbara. Ser vi statliga myndigheter, experter och forskare
som en grupp av "opartiska" aktörer finner vi alltså i kärnavfallsfrågan 14 argument
mot kärnkraften och 14 argument för kärnkraften.

Under folkomröstningskampanjen var näringslivet mycket aktivt. Näringslivets
Energiinformation (NEI) var t ex den enskilt största annonsören under kampanjen.
(Holmberg och Asp, 1984:142). I massmedierna gällde dock deras framträdanden
andra områden än kärnavfallsfrågan. Sammanlagt under kampanjen förde närings-
livsrepresentanter fram sex argument om kämavfallsfrågor. I fem av dem behand-
lades riskerna med kärnavfallet som ringa. Samtliga argument framfördes av
industriföreträdare inom energiområdet.

Avslutningsvis framgår det också av tabell 12 an när enskilda bland allmänheten
kom till tals i nyheterna ansåg man i huvudsak (82 procent) att problemen med
kärnavfallet var stora

Det var med en viss tillförsikt som vi tog oss an massmedierapporteringen inför
folkomröstningen. Inför ett beslut om kärnkraftens vara eller icke vara - en fråga
som engagerade stora delar av befolkningen, partier, organisationer och mass-
medier - kunde man anta att också kärnkraftens avfallsproblem skulle diskuteras i
massmedierna och utgöra en del av grunden för det beslut som skulle fattas av var
och en av oss. Det var ett antagande som inte helt uppfylldes. Avfallsfrågorna
diskuterades, men inte i någon större omfattning. Troligtvis var kärnavfallsfrågan
redan degraderad på massmediernas dagordning, sannolikt sedan 28 mars 1979.
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Three Mile Island-oiyckan innebar inte bara att vi i Sverige fick en folkomröst-

ning i kämkraftsfrågan utan också att innehållet i debatten om kämkraftens säkerhet

förändrades. Diskussionen om kärnkraftens säkerhet kom efter olyckan att nästan

helt handla om riskerna vid själva reaktordriften. Tidigare under 1970-talet hade

debatten, åtminstone tidvis, till stora delar handlat om säkerhetsproblemen vid

hantering och slutförvaring av bränsleavfallet. Det gällde inte minst vid initieringen

av kärnkraftsfrågan på den politiska dagordningen under 1970-tal och i samband

med prövningarna av kärnkraftsindustrins laddningsansökningar vilka skulle upp-

fylla villkorslagens krav om upparbetningsavtal och säker slutförvaring av det hög-

aktiva bränsleavfallet.

Inför folkomröstningen handlade endast tre procent av kärnkraftsargumen-

teringen i nyhetsförmedlingen om avfallsfrågorna. En väljare som med utgångs-

punkt från den information han kunde ta del av i nyheterna hade med all sanno-

likhet betydande svårigheter att väga in kärnkraftens avfallsfrågor i en bedömning

av kärnkraftens totala positiva och negativa egenskaper. Kärnkraftens avfallsfrågor

ingick endast som en liten del i det beslutsunderlag som massmedierna förmedlade

till väljarna inför folkomröstningen.

Riskerna och osäkerheten kring kärnavfallet var en fråga som i huvudsak

gynnade kärnkraftsmotståndet. I folkomröstningskampanjen var det från motstån-

darhåll som debatten om kärnavfallet fördes. I nyhetsartiklar och nyhetsinslag

handlade tre av fyra kärnavfallsargument om betydande säkerhetsrisker vid uppar-

betning, transporter och slutförvaring av det högaktiva bränsleavfallet. Endast i 24

procent av avfallsargumenteringen bedömdes riskerna som obetydliga eller fullt

kontrollerbara. Nio av tio argument handlade om slutförvaringsfrågan kunde

betraktas som löst eller ej.

Partier, politiker och kampanjorganisationer var de dominerande aktörerna i

massmediemas rapportering om kärnavfallet. De dominerade dock inte i samma

utsträckning som i kärnkraftsfrågan totalt sett. Däremot uppmärksammades

experter och forskare dubbelt så mycket i kärnavfallsfrågan jämfört med kärnkrafts-

frågan i sin helhet. Experter och forskare utgjorde 13 procent av samtliga aktörers

uppmärksammhet i kärnavfallsfrågan.

Forskare och experters argumentering i kärnavfallsfrågan fördelades relativt

jämnt mellan för- och motståndarsida. Totalt var fördelning av argumenten i kärn-

avfallsfrågan kraftigt snedfördelad mellan för- och motståndarsida, till motståndar-

sidans fördel. Detta förhållande ledde till att experter och forskare kom att utgöra

den enskilt störste aktören bland dem som i avfallsfrågorna inte såg något hinder

för en fortsatt kämkraftsanvändning.
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Kärnavfallsfrågan i 1980-talets
valrörelser

I inledningen nämndes att det ur opinionsbildningssynpunkt är särskilt angeläget att

studera de institutionaliserade tillfallen då väljare och valda möts. Inför den

tidpunkt då medborgarna i direkt handling har möjlighet att påverka riksdagens

sammansättning och politikens innehåll spelar naturligtvis massmedierna en

betydelsefull roll. Dels som förmedlare av de politiska partiernas budskap, dels

som kritiska granskare av desamma.

I det följande avsnittet riktas intresset mot valrörelserna 1982, 1985 och 1988.

Avsikten är att besvara frågan om i vilken utsträckning kärnavfallsfrågan uppmärk-

sammades i . : assmediernas nyhetsrapportering under valrörelserna på 1980-talet.

Men liksom i tidigare avsnitt inleder vi med att redovisa energi- och kärnkrafts-

frågans totala uppmärksamhet i medierna.

Kärnkraften i valrörelserna

I valrörelsen 1979 toppade energi- och kärnkraftsfrågorna tillsammans med skatte-

frågan massmediernas dagordning. Även i 1976 års valrörelse var energirappor-

teringen omfattande, framför allt under valrörelsens senare hälft (Holmberg,

Westerståhl och Branzén, 1977; Holmberg, 1978). Under åttiotalet gick luften ur

energi- och kärnkraftsfrågan. Åtminstone i den meningen att det var helt andra

frågor som dominerade nyhetsrapporteringen inför riksdagsvalen 1982, 1985 och

1988. Av tabell 13 framgår på vilket markant sätt energi- och kärnkraftsfrågorna

förlorade i uppmärksamhet under 1980-talets valrörelser jämfört med valet 1979.

Inte någon gång under åttiotalet överskred energi- och kärnkraftsfrågorna fem

procent av massmediernas totala sakfrågerapportering. Den starkt minskade upp-

märksamheten under åttiotalet - eller kanske snarare den extremt höga uppmärk-

samhet energifrågorna fick i 1979 års val - visas också av det faktum att bara inför

1979 års val var antalet nyheter om energi och kärnkraft dubbelt så många som

under samtliga 1980-talets valrörelser tillsammans.
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TABELL 13: Sakfrågor i nyhetsrapporteringen under 1979,1982,1985 och 1988

års valrörelser 1980 (procent)

1979 1982 1985 1988

TV Press TV Press TV Press TV Press

Kärnkraft/energi

Miljöfrågor

Syssclsättning/närings-

liv/ckonomi

Skattefrågor

Sociala frågor

Utrikes/internationellt

Löntagarfonder

Övriga .sakfrågor

Totalt

Antal artiklar/inslag

2g
10

16

20

12

4

2

g

100

23g

23

6

21

16

15

4

2

13

100

2 265

3
3

27

g

15

g

20

16

100

177

3
4

24

g

21

7

17

16

100

2 289

2

5

30

17

16

10

7

13

100

199

2

7

19

13

21

g

4

26

100

2 33g

7

22

7

11

12

9

1

31

100

243

4

2g

12

9

12

2

1

32

100

2g52

Källa: Asp, 1990, Tabell 3.4 s 63. Några av kategorierna i Asps tabell har här

slagits samman. I kategorin sociala frågor ingår också familjepolitik, vård-, skol-

och bostadsfrågor. I övriga sakfrågor ingår bl a kultur-, fritids-, invandrar-, jäm-

ställdhets-, jordbruks- och försvarsfrågor.

Ser vi till det faktiska antalet publicerade nyhetsartiklar och sända nyhetsinslag i

radio och TV om kärnkraft- och energifrågor den sista månaden före valen finner vi

sammanlagt 91 nyheter 1982, 51 stycken 1985 och 128 stycken 1988.1 genomsnitt

motsvarar det ungefär tre nyheter om kärnkrafts- och energifrågor per dag under

valrörelsen 1982, knappt två nyheter per dag under 1985 och cirka fem nyheter per

dag i de åtta storstadstidningarna och de tre etersända nyhetsprogrammen under

1988 års valrörelse.

Kärnkraftsfrågan utgjorde det huvudsakliga innehållet i 63 nyhetsartiklar och

nyhetsinslag inför valet 1982. Massmediernas utbud i kärnkraftsfrågan inför 1985

års val bestod av sammanlagt 35 nyheter. Och under de fyra veckorna före åttio-

talets sista riksdagsval publicerades i de elva medierna i genomsnitt tre nyheter om

kärnkraften per dag, totalt 83 stycken.

Den förhållandevis kraftiga ökningen kämkraftsfrågan fick i nyhetsutbudet inför

valet 1988 har sin upprinnelse i kärnkraftsolyckan i Tjernobyl drygt två år tidigare.

Av de 83 artiklarna och inslagen om kärnkraften under valrörelsen handlade drygt

hälften (44 nyheter) om Tjernobylolyckans konsekvenser i Sverige. Tjernobyl-

händelsen var alltså en förhållandevis stor fråga i valet 1988, den var t ex större än

marginalskattefrågan och lika stor som skol- och utbildningsfrågorna.
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Jämförs utvecklingen av kämkraftsfrägans uppmärksamhet i valrörelserna 1982,
1985 och 1988 med den uppmärksamhet som gavs frågan under valåren i sin helhet
så finner vi att de båda kurvorna mycket väl överensstämmer med varandra (se
figur 2). Från en relativt låg uppmärksamhetsnivå 1982 minskade nyhetsutbudet i
kärnkraftsfrågan till en bottennivå 1985 för att under 1988 öka till en nivå något
högre än under 1982. Utvecklingen går igen i både valrörelsematerialet och i
analysen av den dagliga nyhetsrapporteringen under åttiotalet.

I tabell 14 illustreras kärnkraftens andel av energirapporteringen under 1980-
talets valrörelser. Inför samtliga tre val har kärnkraften dominerat i massmediemas
rapportering i energifrågan. Ungefär två tredjedelar av utbudet i energifrågan har
handlat om kärnkraften. Knappast några förändringar har skett mellan valen.
Artiklar och inslag om energi handlade lika mycket om kärnkraft inför 1982 års val
som inför valen 1985 och 1988.

TABELL 14: Kärnkraftens andel av massmediernas nyhetsutbud i energifrågan
under valrörelserna och valåren 1982,1985, och 1988 (procent)

1982 1985 1988

Kärnkraftens andel av nyheterna i
energifrågan under valrörelserna 69 69 66

Kärnkraftens andel av nyheterna i
energifrågan under valåren 43 28 54

Kommentar: Siffrorna för valåren bygger på Rapports nyhetsutbud i energi-
frågan. De har tagits fram via redaktionens egna programprotokoll. 1982 sände
Rapport 129 inslag om energifrågor, 1985 sändes 98 inslag och 1988 127 inslag.
Under valrörelserna 1982, 1985 och 1988 återfanns på nyhetsplats 91, 51
respektive 128 artiklar/inslag i massmedierna där innehållet dominerats av
energifrågor.

Tabell 14 visar också att koncentrationen till kärnkraften har varit starkare under
valrörelserna än under respektive valår i sin helhet. Det har gällt för samtliga tre
valrörelser under 1980-talet. I valrörelsen 1982 tog massmedierna upp kärnkrafts-
frågan i 69 procent av sin nyhetsrapportering om energi. Under året i sin helhet var
emellertid kärnkraftsfrågans andel av det totala nyhetsutbudet om energi betydligt
mindre, 43 procent. Samma förhållande gällde också 1985 och 1988 då 69 respek-
tive 67 procent av nyheterna om energi i valrölserna handlade om kärnkraft.
Motsvarande siffror för hela valåret 1985 och hela valåret 1988 var 28 respektive
54 procent. Kärnkraften har alltså spelat en mer framträdande roll i massmediemas
rapportering om energi under valrörelserna än annars under valåren.

Kärnkraftens andel av massmediernas nyhetsutbud i energifrågan har legat
stabilt på knappa 70 procent under de tre valrörelserna. Finner vi samma stabila
mönster i enskilda tidningar och hur mycket av nyhetsrapporteringen om energi
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koncentrerades till kärnkraftsfrågorna i partiorgan vars partier under 1980-talet var
uttalat för respektive mot kärnkraften som energikälla?

I figur 4 redovisas antalet artiklar om kärnkraft i Svenska Dagbladet, Arbetet,
Skånska Dagbladet och Ny dag. De tre sist nämnda är socialdemokraternas, center-
partiets respektive vänsterpartiet kommunistemas huvudorgan i storstadspressen.
Svenska Dagbladet har partibeteckning obunden moderat. Avsikten i figur 1 har
varit att redovisa de tidningar i urvalet som kan anses som "sina" partiers inten-
sivaste åsiktsföreträdare i kärnkraftsfrågan, fördelade på för- och motståndarsida.

Figur 4: Antal artiklar om kärnkraft i Svenska Dagbladet, Arbetet, Skånska
Dagbladet och Ny Dag i valrörelserna 1982,1985 och 1988.

Antal
artiklar

Antal
artiklar

20

10 -

SvD

Arb

20

10
SkD

Ny Dag

1982 1985 1988 1982 1985 1988

I Svenska Dagbladet fanns under 1982 års valrörelse åtta nyhetsartiklar om kärn-
kraft. I valet 1988 hade antalet artiklar stigit till 23. En liknande utveckling kan ses i
Arbetet där antalet artiklar om kärnkraft ökade från tre till 14. Bilden blir en annan
om vi istället ser till antalet artiklar om kärnkraft i centerpartiets och vpk:s parti-
organ. I Ny Dag publicerades inte en enda nyhetsartikel om kärnkraft under 1988
års valrörelse. 1982 fanns 16 sådana artiklar. I Skånska Dagbladet skrevs inte mer
om kärnkraft inför valet 1988 än under 1982 års valrörelse. Inför valet 1982 var
Svenska Dagbladets och Arbetets nyhetsutbud i kärnkraftsfrågan mindre än
Skånska Dagbladets och Ny Dags. Sex år senare var förhållandet det omvända.

Kämkraftsfrågoma har dominerat nyheterna om energi i de flesta tidningar inför
samtliga tre val. Undantaget Skånska Dagbladet 1982 och Ny Dag 1988 har kärn-

46



kraftsfrågan i samtliga tidningar, vid samtliga valtillfällen under 80-talet, utgjort

hälften eller mer än hälften av respektive tidnings artiklar om energi.

Den stabilitet vi fann i kärnkraftens andel av massmediernas rapportering om

energi mellan de tre valen återfinns inte när vi studerar enskilda medier. Då kärn-

kraftens andel av nyhetsutbudet om energi ökade i en tidning mellan valen 1982

och 1985, och minskade mellan valen 1985 och 1988 var förhållandet det omvända

i en annan.13

Det gällde dock inte Svenska Dagbladet. I valet 1982 handlade varannan artikel i

energifrågan i Svenska Dagbladet om kärnkraft. Lästes samma tidning i valrörelsen

1985 kunde man finna att 71 procent av artiklarna om energi handlade om kärn-

kraften. I valet 1988 var siffran uppe i 82 procent. Svenska Dagbladet skrev inte

bara fler artiklar om kärnkraft under 1988 års valrörelse än under tidigare val-

rörelse, man skrev också mer om kärnkraften i förhållande till andra komponenter i

energifrågan än tidigare. Dessutom hade Svenska Dagbladet fler nyheter om kärn-

kraft än någon tidning eller något nyhetsprogram under valrörelsen 1985 och

framförallt under valrörelsen 1988.

Kärnavfallsfrågan i valrörelserna

Nedan skall undersökas i vilken utsträckning kärnavfallsfrågan uppmärksammades

i massmediernas nyhetsförmedling, vilka ämnesområden i frågan som behand-

lades, samt vilka aktörer som uppmärksammades i nyhetsrapporteringen om

kärnavfallsfrågan under valrörelserna 1982,1985 och 1988.

I tabell 15 redovisas kärnavfallsfrågans uppmärksamhet i massmedierna under

valrörelserna 1982,1985 och 1988. Som jämförelse har också kärnkraftsfrågans

totala uppmärksamhet tagits med i tabellen.

Som framgår av tabell 15 har kärnavfallsfrågan uppmärksammats på nyhetsplats

i samtliga tre valrörelser - om än i blygsam utsträckning. Den övervägande delen i

massmediernas kärnkraftsrapportering handlade om annat än kärnavfallsfrågan.

Endast i ett fåtal nyhetsartiklar och inslag var kärnavfallsfrågan det dominerande

ämnet. Totalt har vi under de tre valrörelserna i åtta storstadstidningar och tre eter-

sända nyhetsprogram funnit 20 nyheter som till sin huvuddel kan sägas handla om

kärnavfallets hantering och förvaring, 12 stycken 1982 och fyra vardera i valrörel-

serna 1985 och 1988.

13 Baserna för procentberäkningama är små. Ett par artiklar till eller från ger förhållandevis
stora utslag.
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TABELL 15: Massmediernas nyhetsutbud i kärnkraftsfrågan och kärnavfallsfrågan
under valrörelserna 1982,1985 och 1988

Kärnavfallsfrågan:

antal artiklar/inslag

procent av kämkraftsfrågan

Kärnkraftsfrågan:

antal artiklar/inslag

procent av samtliga sakfrågor

1982

12

19

63
2

1985

4

12

35
1

1988

4

5

85
3

I tabell 15 redovisas också kärnavfallsfrågans andel av nyhetsutbudet i kärnkrafts-
frågan. Från 1982 till 1988 sjönk kärnavfallsfrågornas andel av det totala antalet
artiklar och inslag om kärnkraft tillbaka från 19 till fem procent. Nedgången från
1985 till 1988 gällde dock inte i absoluta tal. Den ökade rapporteringen i kärn-
kraftsfrågan under 1988 års valrörelse kom alltså inte kämavfallsfrågan till del.

I valet 1982 handlade nyheterna i kärnavfallsfrågan om tre ting. För det första
behandlades planerna på ett vid Forsmark placerat slutförvaringslager för låg- och
medelaktivt avfall. Inom Östhammar kommun diskuterades vilken ståndpunkt man
skulle inta till ett sådant lager.

För det andra handlade nyheterna om transporter av kärnavfallet. Fredagen den
10 september 1982 döptes det specialbyggda transportfartyget Sigyn i Le Havre i
Frankrike. Händelsen genomfördes under miljöaktivisters protester. På nyhets-
sidorna framfördes olika ståndpunkter om säkerheten kring Sigyns transporter. Inte
minst från danskt håll höjdes oroliga röster för transporterna genom Öresund.
Sigyns transporter uppmärksammades också i samband med nyhetsbevakningen av
Barsebäcksmarschen.

Det tredje området som togs upp i nyheterna om kärnavfallet i samband med
1982 års val handlade om Kynnefjäll i Bohuslän och den lokala bevakningen av
berget. Den 11 september genomfördes den tredje Kynnefjällsmarschen under
något mer dramatiska förhållanden än tidigare år. Ordföranden i aktionsgruppen
Rädda Kynnefjäll hade hotats till livet. Krav på ett stopp av marschen framfördes.
Kynnefjäll var sedan ett tema som återkom i nyhetsrapporteringen både inför 1985
och 1988 års val.

I massmediebevakningen av 1985 års valrörelse rapporterades det endast
sporadiskt om kärnavfallsfrågor. I enstaka nyheter behandlades Kynnefjällsdagen,
Sigyns transporter och om Sverige borde ta emot utbränt kärnbränsle från Väst-
tyskland.

Kärnavfallsfrågan var lika sporadiskt förekommande i 1988 års valrörelse som
den var inför valet 1985. Två områden uppmärksammades i nyhetsbevakningen.
Dels invigningen av slutförvaringslagret för låg- och medelaktivt vid Forsmark,
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dels Kynnefjäll och lokaliseringen av ett framtida slutlager för värt använda kärn-
bränsle.

Kärnavfallsfrågan har inte fått någon större uppmärksamhet i massmediernas
nyhetsbevakning under 1980-talets valrörelser. Kämavfallsfrågans andel av
nyhetsutbudet i kämkraftsfrågan minskade dessutom succesivt från valrörelse till
valrörelse. I stora drag har nyheterna handlat om lokalbefolkningens bevakning av
berget i Kynnefjäll, Sigyns transporter och slutlagret för låg- och medelaktivt avfall
vid Forsmark.

Frågor som har att göra med den svenska metoden för slutförvaring av använt
kärnbränsle eller andra slutförvaringaltemativ har inte uppmärksammats i mass-
mediernas valbevakning. Därmed inte sagt att kämavfallsproblematiken medvetet
väljs bort av medierna. Snarare är det nog så att frågan överhuvudtaget knappast
diskuterades - varken av partier, allmänhet eller massmedier. I vilken utsträckning
partierna behandlade frågor om kärnkraftens avfallsproblem i sina valbudskap
redovisas i ett senare avsnitt.

Aktörer i kärnavfallsfrågan

Kärnavfallsfrågans dominerande akt >rcr under folkomröstningskampanjen var
partier, politiker och kampanjorganisaionerna. I den dagliga nyhetsrapporteringen
under 1980-talet dominerade miljöorganisationerna.

I tabell 16 redovisas olika aktörsgruppers exponering i massmediernas nyhets-
bevakning av kärnavfallsfrågan under den sista månaden före valen 1982, 1985
och 1988. Exponeringsmåttet är det samma som användes tidigare, d v s mass-
mediernas uppmärksamhet av aktörer både som agerande och omtalade.

I massmediemas rapportering om kärnavfallsfrågan i 1980-talets valrörelser
sammantagna var det två aktörsgrupper som uppmärksammades i större utsräck-
ning än andra. För det första fick partier och politiker stor uppmärksamhet i mass-
medierna, vilket knappast förvånar inför ett riksdagsval. Partier och politiker
utgjorde 45 procent av samtliga förekommande agerande och omtalade aktörer.14

För det andra erhöll miljöorganisationer och miljöaktivister relativt stor uppmärk-
samhet. Var femte aktör (20 procent) i massmediemas rapportering i kärnavfalls-
frågan var miljöaktivist eller representerade någon miljöorganisation. Experter och
forskare, myndigheter samt enskilda medborgare var grupper som fick betydligt
mindre del av uppmärksamheten i massmedierna.

14 Jämför med studien av massmediemas dagliga nyhetsbevakning. Under tioårsperioden
mellan 1979 och 1988 utgjorde partier och politiker 13 procent av samtliga agerande
aktörer. (Se tabell 6)
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TABELL 16: Aktörers exponering i massmediernas bevakning av kärnavfallsfrågan

och kärnkraftsfrågan i sin helhet i valrörelserna 1982,1985 och 1988 (procent)

1982

Kärn-

kraft

Kärn-

avfall

1985

Kärn-

kraft

Kärn-

avfall

1988

Kärn-

kraft

Kärn-

avfall

Totalt

1982-1988

Käm- Kärn-

kraft avfall

Partier/politiker

Statliga myndigheter

Experter/forskare

Miljöorganisationer/

aktivister

Enskilda bland

allmänheten

Övriga aktörer

63

4

3

14

2

14

47

7

3

21

3

19

79

4

3

3

1

10

36

0

28

24

0

12

48

14

5

2

2

29

49

6

0

17

0

28

61

9

4

5

2

19

45

5

7

20

2

21

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal aktörer/omtalade aktörer 297 62 341 25 544 35 1 182 122

I tabellen 16 jämförs även aktörsexponeringen i kärnavfallsfrågan med mot-

svarande aktörsexponering i kärnkraftsfrågan i sin helhet. Jämförelsen visar för det

första att partier och politiker var mer dominerande i den övergripande kärn-

kraftsfrågan än i kärnavfallsfrågan. Partier och politiker utgjorde 61 procent av

samtliga aktörer i kämkraftsfrågan. Motsvarande siffra i kärnavfallsfrågan var 45

procent. Kärnavfallsfrågan tycks med andra ord ha varit mindre panipolitiserad i

massmedierna än kärnkraftsfrågan i sin helhet. 11988 års valrörelse minskade dock

de politiska aktörernas dominans i kärnkraftsfrågan. Istället blev myndigheter och

övriga aktörer mer uppmärksammade. Ett skäl till detta förhållande var den stora

del av nyheterna om kärnkraft som då handlade om Tjernobylolyckans konsek-

venser i Sverige. Olika myndigheters mätningar och bedömningar av strålnings-

halten i djur och natur var något som inte förekom i tidigare valrörelser.

För det andra visar jämförelsen mellan aktörsexponering i kärnkraftsfrågan

respektive kärnavfallsfrågan att miljöorganisationer och miljöaktivister inte alls

intog samma framträdande postion i kämkraftsfrågan (fem procent) som i kärnav-

fallsfrågan (20 procent). I 1982 års valrörelse var dock miljögrupperna relativt

flitigt exponerade också i kämkraftsfrågan i sin helhet. Detta berodde dels på att en

femtedel av nyheterna om kärnkraft handlade om kärnavfallsfrågan, dels på den

uppmärksamhet som gavs Barsebäcks- och Kynnefjällsmarscherna det året.

Om vi till sist ser hur partierna uppmärksammats i massmediernas bevakning av

kärnavfallsfrågan i de tre valen kan vi konstatera att de framträdde eller omtalades

vid sammanlagt 45 tillfållen. Av dessa stod socialdemokraterna för 17, centerpartiet

och moderaterna för nio var, folkpartiet för fyra, vpk för tre, kds för två och miljö-

partiet för ett agerande eller omtalande i kärnavfallsfrågan. Socialdemokraternas
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dominerande ställning tycks bero på deras innehav av regeringsmakten. Partiets

andel av uppmärksamheten var avsevärt större i valen 1985 och 1988 än i valet

1982 då man befann sig i oppositionsställning.

Några direkta jämförelser mellan partiernas exponering i kärnavfallsfrågan och

kärnkraftsfrågan i sin helhet låter sig knappast göras. Men om intresset till sist

riktas mot massmediernas uppmärksamhet av partierna i kärnkraftsfrågan i sin

helhet kan två resultat kommenteras. För det första har de gamla linje 3-partiema,

vänsterpartiet kommunisterna och centerpartiet, kraftigt förlorat i uppmärksamhet

sedan valrörelsen 1982 då man tillsammans stod för 59 procent av samtliga partiers

framträdanden och omtalanden. Inför 1988 års val var siffran nere i 24 procent.

Den mest dramatiska förändringen som skett mellan valen är dock miljöpartiet de

grönas genombrott i 1988 års valrörelse. Från en relativt blygsam position under

tidigare valrörelser kom miljöpartiet att bli det näst mest uppmärksammade partiet

efter socialdemokraterna i massmediernas kärnkraftsrapportering inför det så

kallade miljövalet 1988. Den ökade uppmärksamheten för miljöpartiet verkar till

stora delar ha fått "betalas" av centerpartiet, som gick tillbaka från 84

framträdanden och omtalanden 1985 till 42 stycken vid valet 1988.

Sammanfattningsvis kan noteras att energi- och kärnkraftsfrågan inte fick samma

stora uppmärksamhet i 1980-talets valrörelser som i 1976 och 1979 års val. Helt

andra sakfrågor dominerade 80-talets valrörelser. Av 1980-talets valrörelser rönte

energi- och kärnkraftsfrågan mest uppmärksamhet i valet 1988. Detta berodde till

stor del på bevakningen av Tjemobylolyckans följder i Sverige och i förlängningen

möjligen på en viss draghjälp av miljöfrågornas enorma genomslag i massmedierna

under 1988.

Kärnkraften dominerade energifrågan under 1980-talets samtliga tre val. Cirka

två tredjedelar (66-69 procent) av artiklarna och inslagen om energi har under valen

handlat om kärnkraftsfrågan. Kärnkraften har varit mer dominerande i massmedier-

nas nyhetsutbud i energifrågan under valrörelserna än under valåren som helhet.

Kärnavfallsfrågan uppmärksammades under de tre valen i sammanlagt 20

artiklar och inslag, 12 stycken 1982 och fyra vardera under valen 1985 och 1988.

Partier och politiker var den flitigast förekommande aktörsgruppen i mass-

mediernas bevakning av kärnavfallsfrågan (45 procent). Därefter följde miljöor-

ganisationer och miljöaktivister (20 procent). Det största enskilda partiet var social-

demokraterna, vilket sannolikt berodde på deras innehav av regeringsmakten.

Partier och politiker var mer dominerande som aktörer i kärnkraftsfrågan totalt än i

avfallsfrågan, medan miljöaktivister och miljöorganisationer var en mer uppmärk-

sammad i grupp i avfallsfrågan än de var i kämkraftsfrågan totalt.



Partierna och kärnavfallsfrågan

Den svenska kärnkraftsdebatten handlade i början till en väsentlig del om kärnav-
fallets hantering ochförvaring. Men redan innan kärnkraften politiserades pä riks-
planet hade kämavfallsfrägan väckt opinion pä lokal nivä. Det handlade dä om en
svensk upparbetningsanläggning för använt kärnbränsle.

I november 1965 köpte AB Atomenergi mark vid Sannäsfjorden i Bohuslän.
Avsikten var att där uppföra en svensk anläggning för upparbetning av använt
kärnbränsle. Lokalbefolkningen började bli orolig. Under vinter 1969/1970 orga-
niserades motståndet mot anläggningen. Diskussioner med AB Atomenergi och
berörda myndigheter anordnades. Men ortsbefolkningen förblev tveksam och
Tanums kommun kom att säga nej till en etablering av en upparbetningsanläggning
i kommunen.

Vid årsskiftet 1969/1970 hade kämavfallsfrägan väckt en kraftig lokal opinion i
Bohuslän. En intensiv debatt fördes i lokaltidningen Bohusläningen. Men frågan
om upparbetningsanläggningen i Sannäs och motståndet mot anläggningen upp-
märksammades även utanför Bohuslän. Frågan blev förstasidesstoff i stora
morgontidningar som Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten.
Även i riksdagen behandlades Sannäsprojektet. I en interpellation den 16 oktober
1969 väckte Rolf Wirtén (fp) frägan om planerna på en svensk upparbetnings-
anläggning i norra Bohuslän var förenliga med de miljö och rekreationsmål man
hade för dessa delar av den svenska västkusten. (Noresson, 1985:15-19;
Bohusläningen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter 15-16/1
1970; Riksdagens protokoll fk 16 oktober 1969; interpellation 31 sid 14-15).

Vid denna tidpunkt var samtliga riksdagspartier eniga om det svenska kärn-
kraftsprogrammet. Ingen kritiserade kärnkraftens användning. Men på centerpar-
tiets stämma 1970 ifrågasatte riksdagsledamoten Gunilla André partiets okritiska
inställning till kärnkraften och fick igenom en ändring av partiprogrammet. Hennes
oro var inte minst grundad på avfallsproblemet och händelserna i Bohuslän.
(Leijonhuvud, 1979:24-25; Holmberg och Asp, 1984)

Det dröjde dock till 1973 innan kärnkraften växte fram som en stridsfråga i
svensk politik. Initiativtagare var en annan centerpartistisk riksdagskvinna - Birgitta
Hambraeus. Under hösten 1972 ställde hon i riksdagen frägor om kärnkraften,
framförallt med inriktning på avfallet. I kärnavfallsfrågan såg hon stora problem.
"Särskilt svårlöst är problemet med det radioaktiva avfallet/.../ Ingen tillverkad
behållare kan hålla länge nog och ingen geolog kan garantera någon tillräcklig stabil
plats på jorden att gräva ned avfallet i." Hambraeus ägnade också en del av inter-
pellationen åt upparbetningsfrågor, bl a hänvisade hon till Sannäsprojektet orh
risker med plutoniumhantering. Hennes interpellation resulterade bland annat i att
en utredning om kärnkraftens avfallsproblem tillsattes, Aka-utredningen.
(Riksdagens protokoll 25 oktober 1972; 102, sid 72-74 interpellation nr 188;
Holmberg och Asp, 1984)
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På våren 1973 motionerade Hambraeus om ett stopp för ytterligare utbyggnad

av kärnkraften om inte riskerna med kärnavfallet kunde bemästras. "Riskerna vid

normal drift av en kärnreaktor skall inte underskattas och kräver en minutiös kon-

troll, men det stora problemet kanske ändå finns på annat håll. Säkerhetsriskerna i

samband med hantering och deponering av radioaktivt avfall har inte uppmärksam-

mats tillräckligt i Sverige". Om inte riskerna med avfallet kan kontrolleras "... kan

vi inte ta på vårt ansvar att bygga ut kärnkraften i den utsträckning som nu

planeras." Motionen fick ett positivt mottagande i näringsutskottet. Beslut om nya

reaktorer skulle inte ske utan ett allsidigt beslutsunderlag. (Motion 1973:1467;

Leijonhuvud, 1979:24-34; Holmberg och Asp 1984).

Också när Thorbjörn Fälldins oro inför kärnkraftstekniken började ta politisk

form spelade frågan om kärnavfallet en betydelsefull roll. När han för första

gången offentligt talade om kärnkraften i maj 1973 sade han bland annat: "Avfallet

från kärnreaktorerna är höggradigt radioaktivt och måste därför förvaras och

övervakas under århundranden. Har vi rätt att ställa ett sådant krav på våra barn och

barnbarn?" (Leijonhuvud 1979:33).

Centerpartiet hade valt linje och fick stöd av vänsterpartiet kommunisterna.

Kärnkraftsfrågan var initierad på den politiska arenan. I denna process var frågorna

cm säkerheten vid hantering och förvaring av kärnavfallet av central betydelse.

Men även i fortsättningen kom kärnavfallsfrågan att ugöra en viktig del i debatten

om kärnkraftens framtid i Sverige.

Regeringsskiftet 1976 och tillkomsten av villkorslagen kom på ett mycket påtag-

bart sätt att ställa kärnavfallsfrågorna i centrum för den energipolitiska debatten.

Lagens två villkor om att kärnkraftsindustrin dels skulle redovisa ett avtal "som på

ett betryggande sätt tillgodoser behovet av upparbetning... " och dels visa på "hur

och var en helt säker slutlig förvaring..." skulle ske innebar att debatten i stora

delar kom att handla om tolkningar av lagtexten och om industrin uppfyllde de

ställda villkoren. (Proposition 1976/77:53, Vedung, 1979:187-188)

I samband med regeringsbildningen 1976 skulle beslut fattas om laddning av

Barsebäck 2. För Thorbjöm Fälldin innebar ett sådant beslut stora problem. Inför

valet hade han uttryckt sig bindande om sin medverkan i en regering som fortsatte

kärnkraftsutbyggnaden. Med yttranden som "jag sätter mig inte i en regering som

startar fler kärnkraftverk" begränsades Fälldins handlingsmöjligheter vid regerings-

förhandlingarna (Dagens Eko 10 april 1976. Se Holmberg och Asp; 40-41).

Laddningstillståndet för Barsebäck 2 kopplades till ett av villkorslagens två krav.

Kunde ett upparbetningsavtal för det högaktiva avfallet visas upp så skulle

Barsebäck 2 tillåtas att tas i drift. Barsebäck 2 fick sitt tillstånd. Thorbjörn Fälldins

första svekdebatt i kärnkraftsfrågan tog fart.

Två år senare var det dags för trepartiregeringen att avgöra om kamkraftsindus-

trins laddnin^sansökningar för Forsmark 1 och Ringhals 3 uppfyllde villkors-

lagens stäida krav. Regeringen beslöt att viss kompletterande geologisk kunskap

var nödvändig för att säkert kunna säga att det i Sverige fanns berg som kunde

användas till slutförvaring av det högaktiva avfallet. Efter ytterligare geologiska
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undersökningar skulle beslutet fattas av SKI:s styrelse, ett beslut som regeringen
avsäg följa. Enligt Gösta Bohmans tolkning var villkoren uppfyllda till 99 procent.
Socialdemokraterna talade om ett kamoflerat nej - ett nej som i själva verket innebar
ett ja. Inom centerrörelsen väcktes kritiska röster. Thorbjörn Fälldin andra stora
svekdebatt i kämkraftsfrågan hade blossat upp. En vecka senare sprack regeringen.
(Leijonhuvud, 1979; Vedung, 1979; Holmberg och Asp, 1984).

Den 27 mars 1979 förklarade SKI:s styrelse att lämpligt berg för slutförvaring
fanns i Sverige. De villkor som ställdes på kärnkraftsindustrin var i princip upp-
fyllda. Ullstenregeringen sa senare under året ja till laddning. Inga nya kärnkrafts-
reaktorer fick dock tas i drift innan folkomröstningen hade hållits.

I valrörelsen 1979 hade varken socialdemokratena eller de borgerliga partierna
något större intresse av göra kärnkraften till en stor stridsfråga. För socialdemo-
kraterna var kärnkraften en obehaglig fråga som genom folkomröstningen kunde
avföras från agendan i valet. Olof Palme ville hellre tala om det ekonomiska läget,
sysselsättningen och sociala omsorgsfrågor. De borgerliga partierna intresse av att
ligga lågt i kärnkraftsfrågan i valet 1979 grundade sig på att en folkomröstning efter
valet skulle kunna förenkla och öka förtroendet för ett borgerligt regeringssam-
arbete efter en seger i riksdagsvalet. (Holmberg och Asp 1984:53-54)

Inför folkomröstningen rådde en delvis ny situation. Omröstningen var ett resul-
tat av att kärnkraftsfrågan inte kunde lösas på sedvanligt sätt. Partierna var splitt-
rade i frågan. I linje 3:s kampanjorganisation ingick t ex socialdemokratiska arbets-
gruppen för alternativ energi, SAFE, och liberaler för energialternativ, LIFE.
Socialdemokraterna och folkpartiet stod annars bakom linje 2. De främsta aktörerna
i folkomröstningen var alltså inte partierna utan representanter för de olika folkom-
röstningsalternativen. Partierna på ja-sidan hade dock mycket att vinna på om man
kunde knyta an till traditionella partilojalitetsband.

Kärnavfallsfrågan i partiernas valbudskap under
1980-talet

Massmediernas intresse för kämavfallsfrågan har varit svalt både i den dagliga
nyhetsrapporteringen och under valrörelserna 1980-talet. Kärnavfallsfrågan har
hamnat långt ned på den massmediala dagordningen. Men därmed inte sagt att
kärnavfallsfrågan medvetet valts bort av massmedierna. Frågan kan ha saknat
nyhetsvärde p g a att den inte i någon vidare omfattning varit diskuterad eller
politiserad under 1980-talet. I följande avsnitt skall våra riksdagspartier ställas i
centrum. Frågeställningen gäller i vilken utsträckning partierna tagit upp kärnav-
fallsfrågan inför valen under 1980-talet. Till grund för undersökningen ligger
partiernas centralt producerade propagandamaterial inför valen 1982, 1985 och
1988. (Hedberg 1990, Asp, Hedberg och Esaiasson 1985c och 1988)

Undersökningen av propagandamaterialet visar att kärnkrafts- och kärnavfalls-
frågan utgjort en mycket liten del av partiemas samlade budskap under 1980-talets
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valrörelser. Två procent av partibudskapen inför valen har handlat om kärnkrafts-
frågor. »5

Tidigare såg vi hur kämkraftsfrågan dominerade i massmediemas nyhetsrappor-
tering om energi under valrörelserna. I de tre valen handlade mellan 66 och 69
procent av nyheterna i energifrågan om kärnkraften. I det budskap som partierna
(som grupp) önskat nå ut med till väljarna har däremot kärnkraftens andel av samt-
liga budskap i energifrågan sjunkit från valrörelse till valrörelse. Inför valet 1982
handlade knappt hälften av budskapen (48 procent) i energifrågan om kärnkraft. I
1985 års energibudskap sjönk kärnkraftens andel tillbaka till 34 procent och med
ytterligare sex procentenheter i samband med valet 1988. Hela tillbakagången beror
på ett totalt sett ökat antal budskap i energifrågan. Själva kämkraftsfrågan har
behandlats i lika många budskap under varje valrörelse - 1982 16 kärnkrafts-
budskap, 1985 18 kärnkraftsbudskap och 1988 17 kämkraftsbudskap.16

Av tabell 17 framgår det att det framförallt är de gamla linje 3-partierna som
önskat föra fram kämkraftsfrågoma. Tillsammans stod centerpartiet och vpk för 74
procent av budskapen i kämkraftsfrågan under åttiotalets valrörelser. Folkpartiets
och socialdemokraternas andel var 24 procent medan moderata samlingspartiets
enda klara kämkraftsbudskap utgjorde två procent av samtliga budskap om kärn-
kraft. Miljöpartiet, vars valbudskap inte undersöktes 1982 och 1985, förde fram tre
kämkraftsbudskap inför 1988 år val. Av tabellen framgår också att centern och vpk
i valet 1982 svarade för 15 av de 16 budskapen. I valet 1988 formulerade samma
partier tio av de 17 budskapen i kärnkraftsfrågan. Bland partierna har alltså den
gamla nej-sidan blivit mindre aktiv medan ja-sidan blivit mer aktiv i kämkrafts-
frågan under 80-talets valrörelser. Därmed inget sagt om budskapens innehåll.

15 Procentbasen för 1988 års totala antal partibudskap måste skattas då de omfattande
partibudskapsundcrsokningarm från 1979,1982 och 1985 inte upprepades 1988.1 resul-
tatredovisningen har vi låtit 1988 års procentbas vara lika med antalet partibudskap i 1985
ars propagandamaterial. 1979 fanns totalt 771 partibudskap, 1982 788 och 1985 828. En
ökning av antalet partibudskap mellan 1985 och 1988 har alltså inte beaktats i den skattade
procentbasen.
161 det här sammanhanget kan det vara på plats att ytterligare en gång påpeka hur intimt
olika komponenter i energifrågan hänger samman med varandra. Detta är ett förhållande
som i vissa fall försvårar upprätthållandet av olika innehållskategoriers distinkta karaktär.
Ett budskap som rätt upp och ned förklarar att kamkraften är farlig eller ofarlig faller
ganska oproblematiskt in under kämkraftskategorin. Men det finns också gränsfall där
avgöranden inte är lika enkla. Begränsning i eluppvärmning av bostäder, utnyttjande av
hetvatten från kärnkraftverken för att i kringliggande kommuner minska oljekonsumtionen
eller budskapet där hela energisystemet berörs är exempel på sådana fall. I allmänhet har till
kämkraftskategorin förts sådana budskap som behandlar kärnkraftens egenskaper som
energikälla eller budskap där kärnkraften uttryckligen omnämns och sätts i budskapets
bctydelsemässiga centrum.
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TABELL 17: Partiernas budskap i kärnkraftsfrågan inför valen 1982,1985 och

1988 (antalbudskap)

Vänsterpartiet
kommunisterna

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Folkpartiet

Moderatema

19g2

g
1

7

0

0

19g5

5

3

g

2

0

19gg

6

4

4

2
1

1982-198g

19

g
19

4

1

Totalt 16 18 17 51

Vänsterpartiet kommunisternas kärnkraftsbudskap handlade om kärnkraftens risker

och vad som borde göras för att eliminera dem. Partiet har beskrivit kärnkraften

som farlig, att den borde avvecklas och lagt fram förslag om vilka reaktorer som

först borde tas ur drift. Dessutom föreslog vpk inför 1982 års val att svensk uran-

brytning inte fick förekomma och att svensk export av kärnkraftsteknologi skulle

förbjudas.

Socialdemokratemas kämkraftsbudskap handlade om den planerade avveck-

lingen. Inför valen 1982 och 198S hölls budskapen på en allmän nivå. Socialdemo-

kraterna förklarade att folkomröstningsbeslutet låg fast och att säkerhetsaspekterna

avgjorde ordningsföljden och tidpunkten för avvecklingen av de olika reaktorerna.

I 1988 års valbudskap preciserades awecklingsplanerna. Då togs de juridiska

frågorna kring kärnkraftsföretagens drifttillstånd och ersättning upp och det fast-

ställdes att två reaktorer - en i Ringhals och en i Barsebäck - skulle tas ur drift

1995/1996.

Centerpartiets valbudskap i kärnkraftsfrågan påminner mycket om vänsterpartiet

kommunistemas. Tyngdpunkten låg på riskaspekterna. Kärnkraften konstaterades

farlig och att den borde avvecklas. Centerpartiet har också hävdat att kärnkraften är

dyr och att den innebär ett slöseri med energiresurser. Dessutom sade man sig 1982

och 1985 vara motståndare till svensk uranbrytning och upparbetning av det

använda kärnbränslet. Partiet har också varit negativa till svensk export av reaktorer

och reaktorteknologi.

Avvecklingen var den sida av kärnkraftsfrågan som folkpartiet behandlade i sitt

valbudskap 1985 och 1988. Inför båda valen hävdade partiet att kärnkraften måste

vara avvecklad till år 2010.11985 års budskap ansåg man att alternativen inte ännu

kunde ersätta kärnkraften och en samtida minskning av oljeberoendet, men att

kraftfulla insatser för att möjliggöra en avvecklingen måste till. Avvecklingen av

kärnkraften var också ett av budskapen inför valet 1988. Folkpartiet ville då i lag

förbjuda kärnkraftsanvändning efter år 2010. Man bedömde det också vara möjligt

att avveckla kärnkraften utan att bygga ut vattenkraften.
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Moderata samlingspartiets energibudskap har varit få till antalet. En över-

gripande energipolitisk målsättning har varit att satsa på en miljövänlig energi-

politik. I en sådan har ett resonemang kring flera energikällor ingått. Kärnkraften

har i detta sammanhang ansetts vara ett bra alternativ. I valrörelsen 1988 motsatte

sig moderata samlingspartiet en förtida avveckling av kärnkraften.

När det gäller partiernas valbudskap i kärnavfallsfrågorna har vi endast 1988 års

budskap att förlita oss på. Den klassificering som gjordes för budskapen 1982 och

1985 beaktade inte avfallsproblematiken.17 Och några ytterligare studier av

partiemas informations- och propagandamaterial kommer inte att genomföras inom

ramarna för denna rapport.

Kärnavfallsfrågorna togs upp av tre partier i 1988 års valbudskap. Både vänster-

partiet kommunisterna och centerpartiet förklarade att kärnkraftens avfallsfråga är

olöst. Motsvarande bedömning fanns även hos miljöpartiet de gröna som också

pekade på sambandet mellan kärnbränsleavfall och kärnvapen. Varken socialdemo-

kraterna, folkpartiet eller moderaterna berörde frågorna om kärnavfallets hantering

och slutliga förvaring. Kärnavfallsfrågorna togs alltså endast upp av partier som

sedan lång tid tillbaka varit motståndare till kärnkraftstekniken. Gemensamt för

avfallsbudskapen vid 1988 års val var också att samtliga budskap hade en verklig-

hetsbeskrivande karaktär. Varken några förslag på lång eller kort sikt framfördes.

Sammanfattningsvis kan sägas att partier som sedan länge fört en politik mot en

användning av kärnkraften formulerade fler kärnkraftsbudskap och tog i dessa upp

ett något bredare spektrum av kärnkraftsproblematiken än de andra partierna.

Kärnkraftens avveckling var i stort sett det enda område som berördes i social-

demokraternas och folkpartiets kärnkraftsbudskap. Avvecklingsfrågorna togs

också upp av vänsterpartiet kommunisterna och centerpartiet men de förde

dessutom fram ett riskperspektiv på kärnkraften som omfattade olika delar av

bränslecykeln, däribland avfallsfrågorna. Övriga riksdagspartier tog inte upp frågan

om kärnavfallets hantering och slutförvaring i sina budskap inför valet 1988 och

gjorde det sannolikt inte heller vid de två föregående valen.

17 Beskrivningar av kämavfallshanteringen som farlig och slutförvaringen som osäker har
i valbudskapsstudicma 1982 och 1985 samlats under det övergripande kärnkrafts-
budskapet - kärnkraften är farlig. Beskrivningar av kärnkraftens farlighet fanns med i
vänsterpartiet kommunistemas och centerpartiets valbudskap både under 1982 och 1985.
Med all sannolikhet ingick där passager i vilka partierna även framförde sina åsikter om
avfallsfrågans olösbarhet. För vänsterpartiet kommunisterna vet vi att så var fallet i 1985
års valbudskap, Därutöver tog centerpartiet upp avfallsfrågorna i sina valbudskap 1982 och
1985 i den meningen att man inte ville se det svenska använda kärnbränslet upparbetat. (Se
Hedberg, 1990)
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Kärnavfallsfrågan i svenska
massmedier

Kämkraftsdrift ger förutom elkraft också högaktivt kärnavfall. I Sverige har vi haft

kärnkraft sedan 1972 och sålunda också kärnavfall. Om de svenska reaktorerna

drivs fram till år 2010 har nästan 8 000 ton kärnbränsle förbrukats. Detta avfall

måste tas omhand. Det måste förvaras isolerat från människor och natur under

mycket lång tid. Hur det skall ske är inte bara en teknisk fråga. Kämavfallsfrågan

är och kommer i framtiden att bli föremål för politiska avgöranden.

I denna studie har den övergripande frågeställningen varit att undersöka i vilken

omfattning kärnavfallsfrågan har uppmärksammats av svenska massmedier och

vilken bild som givits av den. Nyhetsförmedlingen utgör en viktig informations-

källa för den enskilde medborgarens åsiktsbildning. Den breda allmänhetens möj-

lighet att tillägna sig kunskap i komplicerade politiska frågor beror i stor utsträck-

ning på nyhetsutbudets omfattning i den aktuella frågan. Om massmedierna skall

kunna spela en roll i människors ställningstaganden i kärnavfallsfrågan är det en

förutsättning att frågan faktiskt uppmärksammas i medierna.

Kämavfallsfrågan har uppmärksammats i massmediernas nyhetsrapportering. I

nyhetsbevakningen inför folkomröstningen 1980 handlade tre procent av argumen-

ten för och mot kärnkraft om kämavfallsfrågan. I 1982 års valrörelse handlade 19

procent av nyhetsutbudet i kärnkraftsfrågan om kärnavfall. I de två efterföljande

valen var motsvarande siffra 12 respektive fem procent. I den dagliga nyhets-

rapporteringen i Rapport åren 1979 till och med 1988 handlade elva procent av

nyhetsinslagen i kärnkraftsfrågan om avfallet.

Under 1980-talets tre valrörelser återfanns sammantaget 20 nyheter i kärn-

avfallsfrågan, 12 av dem i valet 1982 och fyra vardera i valen 1985 och 1988.1 den

dagliga nyhetsrapporteringen i Rapport sändes under tioårsperioden 112 inslag om

kärnavfall.

Att avgöra om massmediernas uppmärksamhet i kämavfallsfrågan är stor eller

liten är så länge vi inte har någon jämförelsenorm en bedömningsfråga. I framställ-

ningen har kärnavfallsfrågans uppmärksamhet konsekvent jämförts med kärn-

kraftens, vilken i sin tur har satts i relation till energifrågans totala uppmärksamhet i

massmedierna. Då det varit möjligt har energi- och kärnkraftsfrågans uppmärksam-

het jämförts med andra politiska sakfrågor. I grunden ligger naturligtvis frågeställ-

ningen om nyhetsutbudet i kämavfallsfrågan varit av den omfattningen och arten att

människor med det som underlag haft möjlighet att bilda sig en åsikt i kärnavfalls-

frågan. Det är emellertid ett spörsmål som får besvaras i ett annat sammanhang.

Vi kan dock på goda grunder anta att kärnavfallsfrågans uppmärksamhet under

80-talet varit betydligt mindre än på 70-talet. När debatten om kärnkraften

initierades i början av 70-talet handlade stora delar av den om hur riskerna med

kärnavfallet skulle bemästras. Vid den borgerliga trepartiregeringens tillträde 1976

kom kärnavfallsfrågan åter att aktualiseras, då med anledning av villkorslagens

stiftande. Under hösten 1978 bevakade massmedierna intensivt de förhandlingar
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som skulle avgöra om kärnkraftsindustrin uppfyllde de krav villkorslagen ställde på

den. Även när SKI:s styrelse skulle fälla avgörandet i slutet av mars 1979 var

intresset frän massmedierna intensivt.

Men under våren 1979 fick kärnkraftsdebatten en ny dimension. Rapporter från

Three Mile Island i Harrisburg visade att en allvarlig kärnkraftsolycka kunde

inträffa. Nu ställdes säkerhetsfrågorna vid själva reaktordriften i centrum för

debatten. Kärnavfallsfrågan kom därefter att spela en tillbakadragen roll i debatten

om kärnkraften.

När vi här talat om kärnavfallsfrågans uppmärksamhet avser vi frågan i sin hel-

het och inbegriper förutom frågor om, hur och var det högaktiva kärnavfallet skall

förvaras också frågor om kärnavfallets hantering såsom transporter, upparbetning,

tillfällig lagring m m. Dessutom ingår också nyheter om det låg- och medelaktiva

avfallet.

Bilden av kärnavfallsfrågan har under 1980-talet mer handlat om avfallets han-

tering än dess slutförvaring. I Rapport handlade 55 procent av nyhetsutbudet i

kärnavfallsfrågan om hantering och 26 procent om slutförvaring. Över hälften av

inslagen om kärnavfallets hantering handlade om transporter och nästan uteslutande

om transportfartyget Sigyn.

Frågan om kärnavfallets slutförvaring var koncentrerad till början av 1980-talet.

I nyhetsförmedlingen inför folkomröstningen handlade 90 procent av argumenten i

kärnavfallsfrågan om slutförvaringen. Under de tio åren i Rapport återfanns 15 av

de 29 inslagen om kärnavfallets slutförvaringen under åren 1979,1980 och 1981.

Från 1986 har endast två inslag om slutförvaring sänts.

Nyhetsbevakningen av slutförvaringen har dominerats av frågan om var ett slut-

förvar kan komma att lokaliseras. Sjutton av de 29 inslagen i Rapport handlade i

någon mening om den geografiska placeringen av ett framtida slutförvar. Fyra

inslag under de tio åren har behandlat den svenska metoden för slutförvaring av

använt kärnbränsle.

Till massmediernas bild av kärnavfallet hör också den relativt höga andelen

nyheter om protestaktioner. Det gällde framförallt protester mot transporter (Sigyn)

och mot provborrningar. Knappt var tredje inslag i Rapports nyhetsutbud i kärnav-

fall sfrågan tog upp olika former av protestverksamhet.

Svenska massmedier har alltså inte uppmärksammat kämavfallsfrågan i någon

större omfattning under 1980-talet. Kämavfallsfrågan har varken under folkom-

röstningskampanjen, 1980-talets tre valrörelser eller i den dagliga nyhetsrappor-

teringen i Rapport intagit någon dominerande position i nyhetsutbudet om kärn-

kraften. Avser vi endast slutförvaringsfrågan har nyhetsbevakningen varit än

mindre.

Det är naturligtvis svårt att säga om nyhetsutbudet i den tekniskt komplicerade

kärnavfallsfrågan utgjort ett tillräckligt informationsunderlag för att ge den breda

allmänheten möjlighet att bilda sig en egen uppfattning i frågan. Men det förefaller

som om medborgarnas möjlighet att via massmedierna få del av information, åt-

minstone om den svenska slutförvaringsmodellen, varit begränsade.
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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 åren 1995 och 1996.

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

LÅG- OCH MEDELAKTTVT AVFALL

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

ett gemensamt namn för radioaktivt driftavfall. Driftavfallet bestar 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.

HÖGAKTIVT AVFALL

Högaktivt 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 bninslet värms dock fortfarande av sin radioaktivitet och

måste kylas. Det lagras därför i särskilda vattenbassänger i reakttvbyggnaden 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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