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Acceptans Tolerans Delaktighet -
Rapport från seminarium i Saltsjöbadenett den 3-5 1992mars

Seminariet Acceptans Tolerans Delaktighet finansierades i huvudsak avKASAM Statens råd för kämavfallsfrågor. Väsentliga bidrag har- även
lämnats Statens kärnkraftinspektionav SKI, Statens kämbränslenämnd
SKN och Statens strålskyddsinstitut SSI.

SKN lades myndighet den 30 juniner som 1992 och dess uppgifter
överfördes till SKI.

KASAM är vetenskapligtett råd, inrättades den l juli 1985.som Under
perioden 1 juli 1990 30 juni 1992 KASAM administrativt knutetvar till
SKN. Från den 1 juli 1992 KASAMär knutet direkt till miljö- och natur-
resursdepartementet.
I KASAMs uppdrag ingår

tredje år,att ivart särskilt betänkande,- ett redovisa sin självständiga
bedömning kunskapsläget på kämavfallsomrâdetav ;

redovisa sinatt självständiga- bedömning det för forsk-av program
nings- och utvecklingsverksamhet bl.a. förvaringom käm-använtav-bränsle de svenska kärnkraftföretagensom upprättar tredje- år;vart

på begäranatt rådgivande- myndigheternavara inom kämteknikom-
rådet SKI och SSI i ärenden med anknytning till kämavfallsområdet

nedläggningsamt och rivning kämtekniska anläggningar.av

KASAM anordnar även sedan år 1987 seminarier med syfte öppna- att-dialog mellan olika intressegrupper,en har seriöst intresseettsom för
kämavfallsfrågor. Följande rapporter resultaten frånsummerar tidi-tre

KASAM-seminariergare

Etik och kämavfall Rapport- från seminariumett etiskt handlande- om
under osäkerhet.SKN Rapport 28, 1988.mars
Finns det säkra svar Rapport- från seminariumett den- natur-om
vetenskapliga kunskapsbasen för slutförvaring det använda käm-av
bränslet SKN Rapport 34, februari 1990.
Osäkerhet och beslut Rapport- från seminariumett beslut under- om
osäkerhet i anknytning till kämavfallsfråganSKN Rapport 45, februari
1991.





Förord

Camilla Odhnoff, KASAM

Inledningsord
KASAM Statens råd för kämavfallsfrågor kan tillsammans med- nu-
Statens kämbränslenämnd, SKN, sitt fjärde seminariumpresentera som
berör kämavfall.

För den är i sitt arbete stå medatt myndighetsansvarsom mestavan
känns det lättsinnigtnästan under KASAMs hattatt gå medutsnarare
frågor med påståenden,än ifrågasätta försvara,än hellre talamera om
osäkerhet tingensän perfekta ordning.om

KASAM förvisso ingenär myndighet, detäven är staten närom som
Vi intar fristående ställning till demoss. vien samarbetarnärmastsom

med Statens kämbränslenämnd SKN, Statens Kämkraftinspektion-
SKI och Statens Strålskyddsinstitut SSI och det företag, Svensk-
Kämbränslehantering, SKB, denär förnämnarensom gemensamma en -

del vår verksamhet.stor av
Vi det pågör uppdrag regeringen, inte för rättfärdigaav men att

beslut inom kanslihuset. Vårt uppdrag råd ochär synpunkter inomatt ge
kärnavfallsområdet och i fråga avveckling kämtekniskaom av
anläggningar. Uppdraget föga kontroversielltär politiskt. Vilka åsikter

har kärnkraften,än så avfalletman är tickande realitetom och vi haren
alla avnjutit fördelama. Ansvaret på bra handatt sätt dettaett ta om
avfall kommer vi inte undan.

Från KASAMs sida har vi tillsammans med SKNmest också imen
samarbete med SKI och SSI försökt fördjupa diskussionen kring avfalls-
hantering och slutförvar. I våra kunskapslägesapporter har vi ocksåen av
tagit frågan avställning kärnkraftverk.upp om av

Fördjupningen har skett serie seminarier tillsammansgenom meden
SKN där vi inledde med olika värderingaratt ta rörande kämavfallupp
vid etikseminariet 1987, fortsatte med kritiskt diskutera denatt natur-
vetenskapliga kunskapsbasen 1989 och därefter 1990 samlas kring fråge-
ställningen Hur fatta beslut på basis värderingar och ofullständigav
kunskap De drivande bakom dessa seminarier har givitpersonerna
korta sammanfattningar i rapporten.

Inom SKI utvecklar systematiskt samtalett med vitt spridda åsikts-man
företrädare, kallat Dialogprojektet. Också detta här.presenteras
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kun-ochverbaltbaraintedetDelaktighet är enTolerans,Acceptans, -
skall komma överens.kretsavanceradskapsmässigt som

trädgårdBeslutetBackyard.MyIn vemsNot omAmerikanama säger
disku-ochfunderastålframåt,år attnågraliggerhandlar mendet om

ochrättmätigaträdgårdens ägare avbådei dag,redankring avteras
intressen.industriellaochpolitiskanationellaförföreträdare

kämav-beslutsfattandetdemokratiskadet somföreteelserFå utmanar
resultatmarginelltbara etthuvudutveckling tagetär överTekniskfallet.

slutskedet.ihanteringensärskild accentdetbeslutpolitiska engerav - andra änframsteg ärteknikensfrukternanjutitgenerationerDe avsom
i singenerationerDessaosmältadepå resterna.tvingasde ta varasom

förhandlingsfrihetenpåverkakanbeslutfattahar somatttur
led.efteri ledefterkommande

Rapporter
undersuccessivtKASAMinomframseminarium växtedettaförPlanerna

dethöstenunderutförligtgångenförstadiskuteradesoch1990 merår
iarbetsgruppsärskildKASAM somtillsatte1991årbörjan enåret. I -av

och LottaThunbergAnne-Marieledamöternabeståkomhuvudsak att av
uppgiftmed attAnderssonLeif svaraTorsekreterarenWesterhäll samt -

medsamarbeteibedrevs näraArbetetseminariet.planeringenför av
kämbränslenämnd.Statens

deltagareochsessionerhuvudtemanfyrakringladesSeminariet upp
upplägg-valdaDendessakringföredraginledande teman.förvidtalades

kommen-förberedaskulledeltagarnanågraocksåförutsatte attningen av
skulle utgöra start-kommentarerDessainledningsföredragen.tilltarer

inomskulleocksådiskussionen rymmasallmännadenförpunkten som
session.varje

förberedapågickseminarietmedanuppgiftifickdeltagarna attEn av
diskussionen.avslutandetill denkommentarsammanfattandeen

sessionemaförFöljande teman gavs

solidaritetKollektivt ansvar - beslutsfattandedemokratisktmedsambandihotbilderBetydelsen av
dimensionsocialmedverksamhettekniskAvfallshantering -

legitimitetochAcceptans-
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Denna från seminariet bestårrapport dels de inledande föredragenav
från varje session och de förberedda kommentarerna i anslutning härtill,
dels redigerat referat frånett de efterföljandeav diskussionerna.

Det grannlaga och omfattande arbetet med referaten från diskus-
sionerna har utförts Anne-Marie Thunberg iav samverkan med Olof
Söderberg, båda ledamöter i KASAM. De har också för redi-svarat
geringen och påtar sigrapportenav för referatens slutligaansvaret ut-
fomming. För renskrift och layout tackar KASAM Susanne Carlberg,
tidigare knuten till Statens kämbränslenämnd och till Statensnumera
kärnkraftinspektion.
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lösningartekniskaSlutförvarets

Biurström, SKBSten

avfallstyperSveriges tre
rivningsavfall ochdriftavfall,tillupphov an-Kärnkraftproduktionen ger

hanteringbestämmerhögaktivtochmedel-låg-,Indelning ibränsle.vänt
nämligenförvaringssynpunkt,kategoriertvåfinnsendastdetmedan ur

tillhundrai någraisoleringkräverförra upplånglivat. Detochkortlivat
000100omkringtilliisolerathållasskalldetmedan upp500 år senare

år.
innebärDettaliten.förhållandevis att mankämavfall ärhosVolymen

viktigvaritoch haråtgärderomfattandevidtaga enekonomiskt kan
hållasskalldetkämavfalletförtillämpasprincipnyagrund i den som -

farligt.detså länge ärisoleratochinneslutet

Utbyggt system
dethand,idag ävenSverige somkämavfall i tasradioaktivt omAllt

forskning.ochmedicinsjukvård,frånkommer
ocksådetdärverkenvidkonditionerasbehandlasdriftavfallKortlivat

formfastvanligen transporterasochhoppackadidetinnanmellanlagras
i SFR.skerdriftavfallkortlivatSlutförvaringslutförvaring.till av

år,cirkaikärnkraftverket ettvidmellanlagrasbränsletanvändaDet
års4030 äEfterCLAB.imellanlagringtilldetvarefter transporteras

slutdeponeras.skall detlagringstid
materialradioaktivtallt tasbaraintemedger attutbyggdaDet systemet

långmycketförellerslutligtenderaskerockså dettahandväl attutanom
såvälfrontlinjeniSverigeliggerjämförelseinternationellVidframåt.tid
poli-kunskap. Denuppbyggdanläggningarutbyggdagällerdet somnär
lan-inomsamarbetefungerandeväloch70-taletpådiskussionen etttiska

position.framskjutnadennabidragit tillhardet

Ãterstående komponentertre
framföljandekrävs taskomplett attheltåstadkomma systemFör ettatt

inkapslingsstation-
säkerhetsredovisningar.djupförvar samt-
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För kunna påbörja byggnaden nämndaatt anläggningar krävsav att man
inkapslingsteknik utförande djupförvar.enas om samt av

Alternativ i svensk berggrund
Avfallsfrågans problematik visa säkerhetenär och isoleringenattnya
under långa tider framåt. En tekniskt enkel åstadkommaväg dettaatt är
förvaring i omgivning inte förändrar sig under aktuella tids-en som
perioder. Förvaring i Sveriges berggrund på djup erbjuder oför-större
ändrade förutsättningar under väsentligt längre tider vad krävsän som
för förvaringen. Ett antal alternativa utformningar i svensk berggrund
har undersökts. Tunnel och bergrumsaltemativ på 500 djup samtca m
mycket djupa häl de principiellt olikaär utforrnningar står till buds.som

Inkapsling
Den svenska förvaringsprincipen bygger i hög grad på utnyttjande av
barriärfunktion hos bränsle, inkapsling och inpackning i bentonit. Olika
kapslingsaltemativ undersöks för deponering i hål och tunnlar.

Det förutsätts bränslet, i den form det har haft vidatt mellanlagring,
direkt inkapslas i behållare. Koppar korrosionsskyddutgör medan fyll-
nadsmaterial ocheller bärighet kan åstadkommas med bly eller stål.

Inkapslingsstation
Att inkapsla bränslet de besvärligareär operationema i sambanden av
med deponering. Inkapsling kräver byggande het cell, därstorav en
bränsle kan CLAB-bassängema ochtas placeras i kapslama.ur

Tekniska fakta diupförvarom
Djupförvaret berganläggning.är Att bygga tunnlarstor och bergrumen

förhållandevisär enkelt och väl etableradär teknik. Hantering in-en av
kapslat material karaktärär hanteringen vid verken.av samma som
Utsprängning eller troligen utborming tunnlar kommer ske underattav
lång m3tid. Volymen berg kan bli omkringuttaget miljonen en avse--
värd Ävenmängd berg, dock väl hanterbar. återfyllning med ben-
tonitsand kräver avsevärda volymer, dock helt transporterbara och jäm-
förliga med volymer hanteras vid anläggningsverksamhet.som annan

Transporten inkapslat bränsle blir Per år kommer dockav endasttung.
mindre antal frakter skeett med uppskattningsvisatt tung transporten
dag till anläggningen.per
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deponeringutbyggnad ochförsysselsättakommerAnläggningen att --
sigtordeInvesteringen röra25-35 år. caunder ommänniskor400ca

kronor.miljarder9
Under-anläggning.förhållandevis litenmarkanläggningen ärSjälva en

in-måstemarkområdeförhållandevisdock kräva stortjordsdelen kan att
underjordsvo1ymer.tillräckligasäkerställaförköpas att

Sökerhetsredavisning

lagenligtKrav
vidtasåtgärderdereaktorinnehavarekräver attKämtekniklagen av

hantering förvaringochsäkerförbehövs ensom
vidtasbehöverbehövsåtgärderendast deunderstrykerTexten att som

säker.skallanläggningenoch att vara

FUD-arbeteUtfört
70-talet.Sverige sedanipågåttFoU-arbete haromfattandeSystematiskt
visadesGenomförbarhetengrund.viktigutgjortharAKA-utredningen en

1984.regeringenaccepteradesKBS3-konceptetmedi och avatt
frågeställningarallaundersökaibeståttdess har avsedanArbetet att

berggrunden.svenskaiförvaring denförintresse
forskningårensmångadesammanfattastillbakaårantalSedan nuett

slut-Äspö-projektet del förviktig attutgörutvärderingoch görs. enen
användbarhet.teknikersochmetoderligt demonstrera

kunskapslögetInternationella
tillkommit framårunderm.fl. harmyndigheterochExperter senare

kunskapsläget.generellagäller detdetuppfattning närgemensamen
finnsdet idagOECDNEA konstaterarIAEA, attInom mansomorgan

djupförvarsäkerhetsanalyseraochlokaliserautforma, ettförkunskap att
förvaring.slutligför

OECDNEAsarbetemilstolpe i detta ärviktigsynnerligenEn
utvärderalångsiktigtmöjlighetenbeträffandeOpinionCollective att

säkerheten.
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Viktig uppnådd kunskap
FoU-verksamheten har viktig kunskap beträffandegett följande två
frågor

hur länge avfallet farligtäro
hur fungerar barriärer-

Beträffande hur länge avfallet farligt kanär idag konstatera detman att
allra och försvinnervärsta inommesta tusenårsperiod; då försvinneren
det fissionsproduktema. Attmesta hålla avfallet isoleratav under några

år ifrågasätts kritikerna.tusen av
Det därefter återstår väsentligt lättareär hålla isoleratsom då detatt

bl sigrör svârlösliga produkter.extremt Föra den lilla återståendeom
delen krävs dock avfallet hålls isolerat iatt hundratusenårsperspektivett
innan nått farlighetsnivå motsvarande denman en uranetsom ursprung-
ligen hade.

Nya breda och djupa kunskaper har också erhållits beträffande de olika
barriärema. De allra viktigaste härär

det använda bränslet knappastatt låter lösa sig i- grundvatten
kopparkapseln icke korroderaratt under aktuella tidsperioder.- Teori-

bildning beträffande korrosion och koppar välär etablerad. För att
åstadkomma någon skada krävs kapseln mekaniskt skadas.att
Bentonit bufferttät med flera olika verkningsforrner,ger såvälen från

eventuellt läckage inifrånett hindra tillströmning utifrån.attsom
barriären berget haratt många viktiga funktioner,- främst tillhan-att

dahålla grundvattenkemisk miljöen är mekanisktsom attgynnsam, ge
skydd verka filter. Effekternasamt att ett bergets filterverkansom av
kan svåra beräkna.attvara

Lokalisering
Lagen inga vägledande krav. I regeringskommentarger till FoU-

89 konstateras dockprogram att
SKB skall föreslå två platser för detaljundersökningar i samband

med prövning enligt naturresurslag, miljölag och bygglag för anlägg-en
ning.
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förutsättningarGeologiska
visarutomlandsochSverigeierfarenhetersammanfattningEn vunnaav

för-geologiskaolikamångaunderbyggaskanförvarsäkerttydligt ettatt
jämförtgamlamycketformationer ärgeologiskaflestaDehållanden.

delSverigesFörslutförvaringen.aktuella vidtidsperioder ärmed de som
vidbetydelsemindreblirförhållandenageologiskade avdettainnebär att

iförhållandenabeskrivakunnaviktigasteallra är attDetlokalisering.
detaljerat sätt.tillräckligtochentydigtpåberget ett

lokaliseringförUnderlag
förhål-allabeträffandeframnärvarandeförunderlagomfattande tasEtt

Självfallna ärlokalisering.förbetydelse sam-kanlanden avvarasom
radsammanställsteknik. Dessutomoch envetenskapmanställningar över

beslutspro-demografi,samhällsfrågor,lagreglering,beträffandefakta
såunderanläggningenbygga enkunna utAvsikten är attm.m.cesser

möjligt.situationtillfredsställandeinformationsmässigt somochtekniskt
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Politiska beslut, tidplan, granskning

Sl.NOlof Söderberg,

Det råder politisk enighet i Sverige kämavfall från svenska käm-attom
kraftverk skall slutförvaras Ännuinom vårt lands hargränser. dockeget
inga beslut fattats hur och kämbränsleanvänt och högaktivtom var annat
avfall skall förvaras.

Lagstiftningen så utformadär det kärnkraftsföretagenäratt harsom
det direkta för det använda kämbränsletansvaret att hanteras och slutför-

på säkert Företagenett sätt. harvaras lagen 19843 kämtek-genom om
nisk verksamhet och 1981 års k finansieringslag ålagtsgenom bådes att
bedriva den forskning krävs och betala kostnaderna försom att såväl
forskningen för själva förvaringen.som

Historik
Efter enbart experimentell verksamhet med avfallsfrågoma under 1950-
och 1960-talen kom kärnkraftens avfallsproblem i fokus i början av
l970-talet. Den första offentligastörre utredningen på området, den ks
AKA-utredningen, arbetade 1973-1976 och resulterade i statligtatt ett

kallat Programrådet för radioaktivtorgan, avfall PRAV, inrättades med
uppgift följa det då pågåendeatt utvecklingsarbetet för avfallshantering
och de initiativ kundeatt ta behövas.som

Den första lagregleringen forskningsskyldigheten komav dengenom
k villkorslagen 1977. Enligt den lagens krävdes särskilt tillstånd innan

kämreaktor fick i bruk. Etten sådanttas tillstånd förutsatte reaktor-att
innehavaren kunde anvisa helt säker metod för slutförvaringenen av
det högaktiva avfallet. Kämkraftföretagen bildade samtidigt särskilden
projektgrupp, Kämbränslesäkerhet KBS. Arbetet i knöts ad-gruppen
ministrativt till det företag idag heter Svensk Kämbränslehanteringsom
AB SKB och kämkraftsföretagen.ägssom av

Det k KBS-projektet startade utrednings-s och forskningsarbeten
kom ligga till grund föratt detsom svenska avfallsprogrammet. Projektet

inom år framtog två slutförvaringsmetoder,ett par KBS-l för förglasat
högaktivt avfall från upparbetning och KBS-2 för slutförvaring använtavicke upparbetat kämbränsle. KBS-l-rapporten kom ligga till grundatt
för laddningstillstånd för fyra kämkraftsreaktorema nr 7-10.av
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slutförvaring använtÅr SKBpresenterade avrapport1983 omen ny
kom utgöraDen attKBS-3 rapportenkkämbränsle, den rapporten.s

svenskai detreaktoremasistatvådeförladdningstillståndengrund för
OskarshamnochForsmark 3kämkraftsprogrammet,

föreskrifterinnefattade den1981 omtillkomfinansieringslagenNär
avfalls-kringforskningbedrivaskyldigheterkämkraftsföretagens att

forskningsskyl-Bestämmelsernakostnadema.betala omochfrågorna att
blkämtekniklagen, ersatte atill den1984överfördes somdigheten nya

bestämmelse attocksåinfördeskämtekniklagen omIvillkorslagen. ennu
skulle1986,år presenterabörjanmedår,tredjekärnkraftsföretagen vart

kämbränslenämndmyndighet,särskild statensEnFoU-Program.kett s
därefterochutvärderaoch programmetgranskauppdragfick iSKN att

regeringen.tillyttrandesittjämtedettaöverlämna eget
redanSKB,liggerFoU-Programdetta somUppgiften presenteraatt

sådantpublicerathade1984år ett program.börjani av

Myndigheter
frånvifick1980-taletbörjaniavskaffatshadePRAV avEfter det att

äldremellan deuppgiftsfördelningnuvarande myn-1980-taletmitten av
SKNmyndighetendenochSSIochSKIdighetema nya

vidsäkerhetentillseuppgiftmedSKIkärnkraftinspektion attStatens-
kärnkraft-såsomanläggningarkämtekniskadriftochuppförande av

slutförvar,ochverk
strålskyddetövervakauppgiftmedSSI attstrålskyddsinstitutStatens-
gränsvärdenfastställaochradioaktiva ämnen atthanteringallvid av

allmänheten,tillochanläggningarvidpersonaltillstråldoserför
forskningentilluppgiftmed attSKNkämbränslenämnd att seStatens-

all-påbedrivsavfall etthögaktivtförvaringochhanteringkring av
allmänheteninformeraoch omfinansieringen attskötasidigt sätt, att

vad görs.som
bluppgiftmedKASAMrådvetenskapligt afinnsSKNVid även ett ---

bedömningsjälvständigasinredovisaregeringentilltredje årvartatt
kämavfallsområdet.påkunskapslägetav

1992juli1 väntasdenfrånstrukturorganisatoriskannorlundadelvisEn
riksdagen.tillpropositioniregeringenföreslåskortinom enav
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Granskning FoU-Programav
SKBs fortsatta arbete har inriktats på KBS-3-liknande förvar,ett men

andra alternativäven analyseras. Arbetet redovisas samlat tredje år ivart
k FoU-Program, vilka bygger pås antalett stort publi-rapporter som

löpande.ceras
SKB har hittills två FoU-Program enligtpresenterat den ordningennya

1986 och 1989 och kommer sitt tredjeatt i höst FoU-presentera
Program 92. Uppgiften granska och utvärderaatt ligger påprogrammet
SKN, i sin omfattandetur remissförfarandesom ett inhämtargenom syn-
punkter från antal andraett myndigheterstort och andra sakkunniga,
däribland SKI, SSI och KASAM. I sista hand regeringen ställningtar till
programmet.

En sammanfattning SKNs utvärdering i 1990av regeringenssamtmars
ställningstagande i december 1990 till SKBs FoU-program 89 finns i
utdelat material.

Tidplan
SKB bedriver sitt arbete målmedvetet efter ungefär följande tidplan.

I mitten 1990-talet räknar SKB med kunnaav att presentera ett mer
slutligt förslag vilken metod vill välja för slutförvaringenom man samt

peka k kandidatplatser,att ut dtre namngivna platsers där detal-v s mer
jerade studier berggrunden kommer behöva bedrivas.av att

Resultatet dessa studier, kommer inkluderaav som att upptagande av
schakt på åtminstone två platserna, årär 2003 leda framav avsett att till

k lokaliseringsansökan till regeringenen s enligt naturresurslagen. En
sådan ansökan kommer sannolikt omfatta två alternativaatt lokali-
seringar.

Tillstândsprovningen bedöms några år. Ett slutförvarta beräknas
kunna byggas under åren 2010-2020 och därefter i drift. Depo-tas
neringen kämbränsleanvänt i förvaret bedömsav lämpligen utföras
under ytterligare 30- 40 år, vilket innebär förvaret skulleatt färdigtvara
för förslutning i slutet 2050-talet.av

Varken regeringen eller någon statlig myndighet har beslutat justatt
denna tidplan skall gälla för arbetet. Tidschemat bör uppfattas ettsom
planeringsinstrument.
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Insyn
granskningochinsyntillmöjligheternaförtidsschemadettainnebärVad

sidaallmänhetensfrånochmyndigheterav
tredjeför SKBskyldigheten vartattgaranteradinsynenF är genomn

uppgiftSKNsvarithittills attharDetFoU-program.sittär presentera
följagranskningstillfällena näramellanochgranska detta attprogram -

för utvär-sigpå göramånader6haft attharSKN enverksamheten.
redogörelseutförligareEnregeringen.tilldärefter lämnasvilkendering,

finnsFoU-ProgramSKBsbedömaochutvärderagår tilldetför hur att
SKNfråninformationAktuelltrycksakenutdeladedenbaksidanpå av

1.nr
årvarjemyndighetenocksåSKNharform attiInsyn genomannan

införskyldigSKBunderlag är att presenteraekonomiskadetprövar som
sakSKNsDetfinansieringslagen. äravgift enligtbeslutregeringens om

nästkom-regeringentillförslagmotiveratlämna omvarje höst ettatt
avgift.årsmande

väckakommabedömas stortkanslutförvar attförplatsValet ettav
Dedebatten.offentligaoch i densidaallmänhetens prov-frånintresse

förstaunderochPRAV1970-taleti slutetutfördesbormingar avavsom
Demarkägaren.tillståndendastkrävdeSKB1980-taletdelen avavav

till-kräverkandidatplatsemadeundersökningarnaingående treavmer
och bygg-plan-bestämmelser ienligtkommunenberördadenstånd av

lagen.
slutförvarsanläggning bliruppförafrågablirsedandetNär att enom

Tillståndnaturresurslagen.enligttillståndsökaockså gesaktuelltdet att
in-starkthakommerberörs ettkommun attDenregeringen. somav

lag-efterhar,kommunernaMenbeslutet.slutligapå det enflytande
lokali-beslutabsolut attvetorättlängre ett1990, inte motårändring en

till viss plats.slutförvarettsera
strål-kämteknik- ochenligttillståndockså krävasSedan kommer att

haSSI kommerochSKI ettbåde attinnebärDet av-skyddslagama. att
handi sistadet ärtillståndsprocessen, äveninflytande pågörande om

tillställninglagstiftningen harockså enligt den taatt enregeringen som
i bruk.anläggningenfåansökan att ta
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Utdelat material

Utvärdering SKBs forskningsprogram 1989 SKNs informations-- av
skrift september 1990nr
Aktuell information från SKN 1 mars 1991- nr
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slut-förvaringenförKunskapsbasen -
beslutsmöiligheterochasökerheter

kunskapsseminarietSammanfattning av

Rydell, SKNNils

semina-organiserade ettgemensamtKASAMochKämbränslenämnden
slutförvaringenförkunskapsbasennaturvetenskapliga avDenrium om

1989.septemberikämbränsletanvändadet
inledandedensessioner utöver presen-uppdelatSeminariet sexvar

SessionerTreScenarierämnesområdet. temana.ett avtationen varav
framtidsperspektivet, attdominerarscenariesekvensdenägnades som

på-med deistidpåvivärrneperiod, väg motär nyi enlever attvi ennu
ochvärrneperioderochförvaretförmedföra attkanden nyafrestningar

ånniljonendenåtminstone närmastevarandraavlösaistider kommer att
framtidascenario,spekulativtägnadessessionfjärde ettEn merut.

kunskapsbasen närmastärdärförvaringsberget,iintrångmänskligt
medavslutadesSeminarietbehövs. enändåanalyserobefintlig, men

ochosäkerhetemakonstaterade uppsum-de enbetydelsensession avom
diskussionerna.mering av

säkerhetskrav
säker-påkravenvärderasmåstekunskapsunderlaget motiOsäkerhetema

säkerhetskravet äröverordnadeDetslutförvaret.slutprodukten,hoshet
joni-skyddasskall motreferensartmänniskanmedbiosfären somatt -- förvaret.ideponeratsradioaktivade ämnenfrånstrålning somserande

radioaktivaeftersomtotalt,intebehöverbiosfärenSkyddet varaav
vårifinnsredankällornaturligafrånstrålningjoniserandeochämnen

platstillplatsfrånvarierarbakgrundsstrålningennaturligaDenmiljö.
hittillsnågotpålivsprocessemapåverkatvariationdennaattutan
liggerbiosfärenistrålnivåntillbidragslutförvaretsOmskönjbart sätt.
hellerintekanvariationsområdenaturligastrålnivånsinomväl
någotpåbiosfärenilivsbetingelsemapåverkabedömasslutförvaret

betydelsefullt sätt.
avfallsäm-radioaktivadefrånstråldosingenfårdjurochMänniskor

tillStråldosenbiosfären.tillläcktdessaförränradionuklidemanena
radionukliderhurbeskrivermodellermedberäknaskanmänniskan som
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i våra näringskedjor.transporteras Modellerna förutsätter kunskaper om
biosfären. Strålskyddsinstitutet bedömer dagens biosfärsmodelleratt kan
användas med oförändrad trovärdighet högst 1 000 år framåt i tidenca
och med mindre trovärdighet, ändå rimligt bedömningsverk-ettmen som

fram till istid.tyg, nästa
För tider bortom istid behövsnästa andra mått på utsläppets farlighet.

De nordiska myndigheterna inom kämavfallsområdet har publicerat ett
förslag till kriterier för slutförvaring högaktivt avfall, exempelvisav an-

kämbränsle.vänt I detta förslag kompletteras dosgränsema med ett
kriterium läckaget radionuklider från förvaret tillom biosfären.av Detta
läckage, enligt bästa beräkningar, får högst uppgå till liten bråkdelen av
den naturliga frigörelsen radionuklider från berggrundenav grund av
vittring. Koncentrationen radionuklider från avfallet beräknasav därmed
inte heller lokalt, i brunnsvatten, eller mark,ytvatten överstiga koncen-
trationer iuppmättssom naturen.

utgångsläget
De åtminstonenärmaste, åren visserligentusen, klimatetantas långsamt
bli kallare, knappast så vår livsmiljö hinnermen att ändras drastiskt från
nuvarande förhållanden. Förhållanden i berggrunden på det tänkta för-
varsdjupet, minst femhundra ned, förändrasmeter i sin mycketegen
långsamma takt och lär inte påverkas klimatändringama under deav

årtusendena.närmaste Materialen i förvaret och konstruktionen väljs så
de skall fungera intaktaatt under hundratusentals år i sin djupbergsmiljö

sådan vi känner den idag. Det framkom ingenting under kunskapssemi-
nariet motsade riskerna mycketsom att är små för läckage från förvaret
under de årtusendena.närmaste

Denna slutsats bygger inte på vi skulle ha fullständigatt och allt-en
igenom korrekt kunskap förvaringsberget förvaretnär byggs,om påutan

förvarets tillverkade barriäreratt byggs med avsevärda säkerhetsmargi-
naler. Osäkerheter i berggrundsdata kompenseras med robust kon-en
struktion. Exempelvis bränslematerialet,är urandioxid, mycket svårlös-
ligt i grundvatten, och kapsel koppar mycket resistenten av kor-mot
rosion i grundvatten.
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utvecklingenframtidadenOsökerheter om
derasochklimatvöxlingarillustrerad av-

konsekvenser
inteLångtidsprognosensak. upp-på sin varsäkraKlimatforskama var

på-kanVäxthusgasemaistid.påland vägVårt motmuntrande. är nyen
sikt.längrepåinteårenhundrade menklimatet närmasteverka par

instämmandemedpåpekadekvartärgeolog,Lundqvist,JanProfessor
kanklimatnuvarandevårt somKarlén, sesWibjöm attnaturgeografenav

slutetnedisningentotala motoch den avhålletdetytterlighet varmaen
Normaltillståndet,ytterligheten. omandradenistidenden senaste som

femföreslogKarléndäremellan.någontingsådant, ärtalakan ettomman
tillframtemperatursänkningenuppskattningrealistisk avgrader ensom

kanskeskulleIskantenår.0005temperaturminimatförsta cadet om
mycketganskafluktueradärefterMellansverigeinågonstans menhamna

tillbaka.ochfram
skedeinledande antasi dettainlandsisen kanområdeni näraLivsmiljön

vid-någonfår knappastPermafrostenidag.fjällrandenlängsdenlikna
inledandedetunderdjupetellerivarken motutbredning ytansträckt

långaisfrittkanlandetinteutesluter att varaklimatforskamaMenskedet.
Då kanklimat.arktisktmedperiodenfortsattadenundertider

osäkerhetDettaberggrunden. är typined avdjupt enpermafrost tränga
påförvaretläggasig attgarderakan, motoch genombör,mansom

femhundra meter.kanske ändjup,frostfritt mer
smält-ellerkantjäleevigharområden regn-markenNär över stora

blirberggrundeniStationärtberggrunden. vatteniinte tränga nervatten
i devittras väggarnautmineralämnen ursaltsmåningom somså av

påverkakansaltämnenolikainnehållVattnetssprickoma.vattenfyllda av
vi intevattnet Detblirsalt vetHurkorrosion.bränsletsochkapslingens

forskningsbar.frågan ärmen
sigfrågakanMankraftigt.påverkasnaturligtvis attkommerBiosfären

vårtdelarolikaiodlasmatgrödor kan avolikaframtideniinlångthur
liggertiderförredanharstråldosberäkningar somvärdevilketochland,

utvecklingbiosfärensMen3000 åren.till2000 omde närmastebortom
ändåbiosfärennuvarandenaturligtvis denkanforskningsbar,knappast är

skälgodafinns antainte attdetså längeberäkningsmodell,användas som
livsmiljön.framtidadenbeskrivaskullemodell bättrenågonatt annan

iberggrundenpåverkankringrådaosäkerhetenDen största synes
denavslutadeavsmältningfullständigaochsnabba somdenmedsamband
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istiden, och kansenaste gång.nästa Det finns säkrasom beläggupprepas
för mäktiga, långsträcktaatt och sannolikt djupa förkastningar inträffade
i några områden i nordligaste Norrland och i Nordfinland just vid tiden
för den isavsmältningen. Omsenaste dessa skedde i form enstakaav
mycket kraftiga jordbävningar eller i flera omdiskuteratärsteg men
kanske mindre viktigt. Inga lika förkastningar har hittatsstora i Syd-
sverige, bland de många mindre, tvärbranta bergavsatsermen på-som
träffas litet i Sverige kan finnas sådanavarstans uppkommitsom genom
förkasmingar. Att inlandsisen brutit loss och fraktat bort den försvunna
delen klippavsats denär vanligaste förklaringenav en till brantaannars
klippväggar i vårt land.

Det finns också säkra belägg för att i flacktvatten, trängtsom ner
liggande sprickor i berggrunden under den tillbakaryckande glaciärfron-

lyft det överliggandeten, partiet berget. Förflyttningar vidsträcktaav av
bergblock i Skåne och i Kanada har tolkats bevis för denna meka-som
msm.

Många frågor återstår besvara,att

hur djupt i berggrunden orkar lyfta berg- ner vatten
hur allmänna senglaciala förkastningarär i vårt land-
har de utlösts vattenlyft och grunda, ellerär- bergspänningar,av ochav

djupaär
kan vi entydigt fastställa förutsättningarna för förkastningar- nya

Sådana frågor bör kunna besvaras bättre idagän fortsatta studiergenom
den nordiska kvartärgeologin ochav nuvarande istidsområden som

Grönland, Spetsbergen och Antarktis. Hur lång tid det få svarentar att
Hur den kvarståendeär osäkerhetenstor tjugo år eller femtioom om

Betydelsen osäkerhetema kan, inom vissaav reducerasgränser, genom
robust konstruktion förvaret eller förläggning på djup,av större men
kraftåtgärder osäkerheter kan ocksåmot medföra olägenheter, inteom

ekonomiska.annat

Osökerheter på grund systemetsav
komplexitet
Professor Clas-Otto Wene, energisystemforskare, visade med enkeltett
räkneexempel fullständig analysatt blir ohanterligten ett systemav om-
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ochvariableråttafåsåpåverkasredanfattande somsystemet avom
omöj-i denhamnainteej. Fördugerduger, attbehöverbarasvaret vara

variablema.filtreraochanalytikemtvingassituationen attliga gruppera
för-sig kanskeförVarosäkerhet.slagsskaparFörenklingama nyttett

Till dennainte.kanskekombinationiförsvarbara,enklingama menvar
fantasiouttömligaforskareshänförasocksåkanskekanosäkerhetertyp av

utvecklingar,ochmekanismersigföreställagällerdet processer,attnär
möjliga,teoretisktfunktion, är somförvaretspåverkakan somsom
motbevisa. Desvårapraktiken, är attiförekommerintekanske sommen
invändningar,allasäkerhetförvaretsförbevisning motfullkräversom

övertygadesigkännabehövaaldrig omfinns, kommersådana attoch
säkerheten.

cmalogennaturligadenvittne,Förvarets
urandioxid,kämbränslematerialet,deponerat somharsjälvNaturen

KanadaiLake-gruvanCigarberggrunden.iplatsermångauranmalm
medslutförvar,tänktadagensliknande enpå sättanordnadär som
i berg-djuphundranågraoch påbränslet metersomkringlerbarriär

Förocksåharkämreaktor naturen.naturlig startatsMinstgrunden. aven
kritiskihögkoncentreradfälldes utår sedanmiljardertvå urannästan

KedjereaktionenGabon.Oklo iii vadmängd, är urangruvaensom nu
fossilår. Atthundratusentalspågick ioch var enstartade gruvan

iisotophaltemakontrollantfransk mätteupptäckteskämreaktor när en
Förklaringennormala.defrånavvekIsotophaltemafrånuranet gruvan.

förbränts.uran-235 hadedelhäpnadsväckande,given än enomvar
exempelundersöktsgruvområden harbådai dessaBerggrunden som

aldrigmalmkroppamafastkämbränslematerial,förlångtidsdeponierpå
Bränsletmyndigheter.svenskabränsleförvargodkäntshaskulle avsom

berggrunden. TrotsisprickzonideponeratOklooch iokapslat envar
iso-effektivtförvarnaturligadessahari barriärsystemetbristersådana

studerasanalogerAndraår.miljarderi 2biosfärenfrånsittlerat cauran
bevisar inteanalogEn attbarriärsystemet.delarexempel avsom

finnsvi inte, dehittarineffektivaeffektiva. Dealltidförvar ärnaturens
vilkaupplysaanalogema kan somlängre. Men processerinte kvar oss om

berggrundsmiljöiinrättasdeti förvar, somverksamma enär ett om
miljö.analogensnaturligamed denöverensstämmer
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Människors intrång
Osäkerheter materialen i de tillverkade barriärema,om geosfärenom
och de påfrestningar klimatet på våra breddgraderom kan ställa till med,

forskningsbaraär i den meningen material för forskningenatt finns att
tillgå. Klimatväxlingar har lämnat spår från åtminstone den senaste
ånniljonen och i geosfären kan spåras mycketprocesser längre tillbaka.
Men framtidens människor och samhällen inte forskningsbara.är
Människan släkte visserligenär miljonersom årett gammal, depar men
historiska källorna tilltunnas obefintlighetnärmastut vi sökerom oss

femtusenän år bakåt i tiden.mer Dessutomca människansär och
samhällets utveckling olinjär. Historiska erfarenheter kan inte projicieras
på framtiden i mycketän begränsadannat utsträckning.

Framtida människors ageranden kan därför inte hanteras i säkerhets-
analysen med de metoder används för Ensom naturprocesser. session vid
kunskapsseminariet ägnades åt redovisning och diskussionen deav
arbeten ändock pågår med föra insom den framtidaatt människan i
säkerhetsanalysen. Dessa arbeten i flergörs länder Sverigeän och bl a
Nuclear Energy Agency inom OECD gör värdefull insatsen attgenom
organisera arbetsgrupper och konferenser inom detta område. Claes
Thegerström, arbetat med dessa frågor vidsom OECDNEA, rappor-
terade resultaten dessa arbeten vidom kunskapsseminariet.av

Analysen måste utgå från postulat. Det enklaste postulatet, männis-att
kan finns kvar hela den tid säkerhetsanalysenartsom behöver omfatta,
har Äveninte ifrågasätts. den det osäkertsom ser ett antagandesom
håller med det berättigatäratt postulat.om ett

En viktig skiljelinje går mellan informerade intrång, i avsiktgörssom
exempelvis,att, undersöka deponien eller återvinna material därur, och

oinformerade intrång, i någotgörs syfte intesom har med förvaretsom
Dengöra. etiskaatt grundsynen informerade intrång, uttrycktessom

vid det första seminarierna,KASAMSKN- etikseminariet,av viattvar
har betrorätt framtidensatt människor med lika ansvarskänsla,stor akt-
samhet och kunskap vi själva har, dettasom känns lugnande förom nu
alla. Detta scenario tillför i så fall ingen osäkerhet i analysen.

För det oinformerade intrånget i djupt förlagt förvarett diskuteras
följande postulat förmåga-risk.om

Förmåga till intrång förutsätter tekniska färdigheter rimligen ärsom
förenade med förmåga till korrektiva åtgärder och därmed begränsar
risken för skador människor och barriärer.
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finnsåtgärderkorrektivatillförmågaochfärdighetertekniskaUtan
risk.ingendärmedochintrångförmågan göraheller attknappast

som rationelltinförutformasscenarierolikapostulat kandessaUtifrån
hanterametodoch attsäkerhetsanalysenihandlande engermänskligt

osäkerhet.kategoridenna av

Beslutsalternativ
diskussio-kunskapsseminariet ävenvid omintebehandladesBeslutsfrågor
förutsätt-studerarSKNMenområde.dettatangeradegångernågranerna
myndig-sinabeslut,olikakonsekvenserna avensomochförningarna av

intedetbeslutdiskuteraofruktbart omganska attDethetsuppgifter. är
debesluta redovisningkortEn avhandlingslinjer attolika om.finns

platssindärförvälurskiljas ärkanhandlingslinjeralternativa som
här.

arbetet,fortsattadetförtidplanredovisasFoU-programSKBs enI
skallkämbränsletanvändadetalltförslutförvarpågår att ettutsom

2050.åromkringförslutasoch2020bruki2010,byggasbörja tasca
demonstrations-byggaförst etthandlingslinje är attmöjligEn annan

medocksåbränslet, starttiondelexempelvis avenförvar rymmersom
mindre,förvaret äreftersomfärdigställandesnabbaremed2010 men

påBeroendeCLAB.ibränslet er-kvarlämnavidare restentills avsamt
utvecklingenfortsattamed och dendemonstrationsförvaretfarenheterna

inslagnapå denfortsättagenerationkanförvaringstekniken nästaav
bättre.finnerdeväljaellervägen somen

arbetetframdrivanaturligtvishandlingslinje attärtänkbartredjeEn
slutförvar,utförandet menför ettunderlagtekniskt avkompletttill ett

bränsletalltlåtaiställetochförvaringenbeslutetpå startaskjuta attsedan
vidare.tillsCLABikvarligga

måstehandlingslinjerdessaenderaförsigbestämmer avInnan man
ochsynvinklaralladiskuteras avochi ljusetfram urkonsekvenserna tas
på deninverkanvälhörfaktorernavägandeTill deberördaalla parter.

kompetensbevarandetarbetsmotivering,organisationens avverkställande
beslutefter attbeslutsläget ettfinansieringen,vänteperiod,under en

teknikutveckling attochkunskapsunderlag aviexempelvisvinstenvänta,
obestämdpåuppskovmedslutarbestämd tiduppskovrisken attvänta,

tid m.m
förvaret.ställasskallfunktionskravvilkagällerbeslut somEtt annat

för-Kravetsäkerheten. attandraalla ärställtshittills överkravDet som
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skall helt säkert kanske inte alls ouppnåeligt, jämförär medvaret vara
uranmahnen i Cigar Lake i Kanada inte kunde spåras vid provtag-som
ningar i mark och grundvatten kravuppfyllelsen kan inte bevisas.men
Andra krav, exempelvis på inspektionsmöjlighet och reparerbarhet har
inte integrerats i metodstudiema. Därför har inte heller graden säker-av
het och graden åtgärdsfrihet med förvaret varandra.avvägts motav

Ett tredje beslut, hittills överlåtits på vetenskapsmännen och tek-som
nikema, beslutet vilkaär säkerhetskrav skall ställas på förvaret.t om som
Det vetenskapsmännens ochär teknikemas redogöra för gradenattansvar

säkerhet sig uppnå med olika lösningar och vad de kostar,av man anser
politiskt bestämma hur hög säkerhetett skall efter-attmen ansvar man

i relation till kosmadema.sträva Vad riktig avvägning mellan kon-är en
sekvenser och kostnader i förhållande till vad samhället ochaccepterar
kostar sig inom andra områden for vår generations säkerhet Hur skall

avvägning för framtida generationers säkerhet,göras våranärsamma
beräkningar deras säkerhet beror på antaganden framtiden iav om som
sig osäkra. Deär arbetar med kämkraftavfall har inte tillensamrättsom
den sista frågan de första ställtär den.men som
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osäkerhetunderhandlandeEtiskt -
beslutochOsäkerhet

tvåtesformireflexionerSubiektiva om
seminarier

Thunberg, KASAMAnne-Marie

isininlettvi just hardel tematfjärde startseminarieserie togDen vars
osäkerhet1987. Termenseptemberosäkerhet,underhandlandeEtiskt

kämavfallsfrågan,tilli relationbetydelsesärskildasinnaturligtvishade
kämbränsleförvaringtidsperspektivet för använtlånganämligen det av -

fall bevaraockså i dettadenSamtidigt måsteofrånkomlig.osäkerheten är
undantagsvisendastbeslutinsiktproportionerrimligasina attomgenom

vikanframtidenförhållfasthetenunderlagsäkertkpåkan fattas ett s -
sällan avgöra.

proble-alltid någotnödvändighetinte medosäkerhetDessutom är
historieprofessomerinrabaraLåt mignegativt.eller attmatiskt om

osäkerhetframhöll,seminarietförstavid detOdén attBirgitta sam-om
demokrativåriingrediensvärdefullhällsutvecklingen utgör en -

till ochtillitprägladessamtidigtsamhället omförutsatt consensusatt av
huma-samhällssyn,demokratiskvärden engrundläggandevissa en

for-Odénsframtidssyn medmiljömedvetenochmänniskosynnistisk en
tillendastvinnaskansamhällsutvecklingenSäkerhetmuleringar. om

till,fömyelsemöjlighetema öppen-täppslåses,utvecklingenpriset attav
Osäkerhetövervakning. ettoch rigorösslutenhethet somersätts av

kunskaps-också gällatordeverksamhetendenperspektiv påviktigt egna
osäkermeningen ärfall i den attvarjeiutvecklingen att manomman-

säkertidigareberedskapockså hardärmedoch attdjupt geträngt nog
faktorervidgas,sammanhangenvikt,kunskap när nyaannanen

tillkommer.
förmodellenkelvaritdelar harförstaseriensförGrundtanken tre en

vi fattarhuravgörande förfaktorertvåEnligt dennabeslutsfattande. är
kämavfallsfråganantagit ärdåvi harfrågorpolitiskai attbeslut, t ex -

teknisk ochordentyngdpunktenfrågapolitiskochtekniskbådeen
Å sidanhär.förbigåsdiskussionendenolika,politisk kan läggas enamen

börvärderingarvilkauppnå ochvi villmålvilkadethandlar somom
Å kunskapvårandradenbeslutvi fattarverksamhetden omom.styra
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relevanta fakta i sammanhanget, d fakta ochom huravgörv s som om
målen kan uppfyllas, hur värderingarna kan tillgodoses.

De två första seminarierna behandlade förenklat uttryckt ochvar en- -
dessa två faktorer det första mål-värderingar-etik, detav andra den

naturvetenskapliga kunskapsbasen. Huvudfrågan för det tredje seminariet
Osäkerhet och beslut gällde hur vi i beslutsprocessen skall väga samman
värderingar och fakta. Frågan tillspetsas, det i fråganär kämav-som om
fallet så.uppenbart fullständigär eller vad vi kallaratt säker kunskap om
alla relevanta fakta inte står till vårt förfogande.

På detta dilemma sökte etikseminariet formulering, hänsyntaren som
både till i vårt samhälle grundläggande värderingar och den påtagliga
kunskapsosäkerheten i det långa tidsperspektivet. Beslutet måste därför
präglas öppenhetav

Ett slutförvar bör utfonnas så det dels kontrollgör och åtgärderatt
onödiga, dels inte omöjliggör kontroll och åtgärder. Vår generation bör
med andra 0rd inte lägga för slutförvaret påansvaret generationersenare

hör å andra sidan inte heller beröva kommandemen generationer deras
möjlighet ansvar.att ta

Målsättningen enligt citatet dubbel driftssäkerhet och reparerbarhet,
kontroll obehövlig samtidigt möjlig, förvar under säkra formermen men
också för förändring.utrymme

Övervägandena bakom denna dubbla målsättning finns redovisade i
Etik och kärnavfall och diskuterasrapporten i Osäkerhet och beslut. Det

finns ingen enkel sammanfattning dessa, jag likväl medprövarav men
några formuleringar Vi står med absolut hanteraett avfallet såattansvar

vi inte lägger risker påatt kommandestörre generationer vad vi självaän
bereddaär Men eftersom vi inteatt kanacceptera. överblicka samtliga

framtida konsekvenser, präglas vårt osäkerhetsdilemma viettansvar av
handlar under åtminstone viss osäkerhet. Därför måste vår systemlösning
utformas under hänsyn till den ofrånkomliga osäkerheten. Möjlighet
måste finnas och kontrollera. Dennaatt lösning dock intereparera är
bara hanterasätt osäkerhetsdilemma.ett att Den fåransvarets också stöd

vi på kommande generationeratt vill tillämpaav människosyn,samma
vi grundläggande för på självasom anser och påvara vårtsynen oss

Den nyckeltenn vi har varit begreppetanväntansvar. handlingsfrihet.
Osäkerheten, insikten varje teknisktatt konstrueratärom system av
felbara människor, handlingsfrihetengör får ökadatt tyngd ettsom
värde, måste faktorvägas i beslutsprocessen.som som en
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beslut.ochOsäkerhetseminariettilldirektgår jag överDärmed mera
motspänstigtdetområdet attbeslutsteoretiska är gepå detlekmanFör en

sökavaltdärför vägenhar attJagi detta.inblickarsammanfattandenågra
ocksåantydavill då attbegreppetmaterialet tesnågradra teserut ur -

diskussion.understårurvalmitt

bidragThelandersJanhistorikerntillknyterförstaDenTes tesen an
fram-samhälleligavidkunskapsosäkerhettärningensjunknaDen om-

kunskaps-samhällsperspektiv äriSeddlydertidsbedömningaroch ett
naturligDenfaktor.konstruktiv äroftaochofrånkomlig enosäkerhet en

fungera.samhällets sättbeståndsdel attav
HaberrnasJürgensociologentyskedentillblhänvisadeThelander a

kom-instrumentell ochfrämstrationalitetsbegrepp,olikadiskussion om
Habermasför ettbegrepp utgördessaAnalysenrationalitet.munikativ av

ensidigttendensoch desssamhället attmodernadetkritiki hansled av
ensidighetdennaMotaktivitet.instrumentellochmålinriktadfokusera

dendimensionerfleraharrationalitetsbegrepphanställer som -ett
osäkerhetdenhanterainteklarardenoch attendastinstrumentella är en,

samhället.förkonstitutivärsom
denmed sammanhang ärvårt typi attdetta avlyfta framPoängen att

konstru-människorgällerocksåsamhället,utmärker avosäkerhet, som
fyllaavseddaochdel attalltid envilka ärtekniskaerade avensystem,

osäkerhet kanDennasamhällssystemet.omfattandei detfunktion mer
ratio-drationaliteten,kommunikativa s enden vhanterasendast genom

kritisktdå demänniskor,mellansamspeletutvecklas inalitet som
någon abso-isäkerhetnåinteMålet är attvarandrasgranskar argument.

bejakande,samstämmighet,till ettfram enkommameninglut attutan
handling.tillledakanförståelse,inbördes som

viktigtmigdetförefallerbakgrundantyddakorthär baradennaMot
tilläggförstaden ettkvalificera tesen genomatt

ingårdenendastsamhället,ifaktorkonstruktiv omblirOsäkerheten en
säkerhetökadvinnervivilken genomikommunikationsprocess,i en

denförgrundenförståelse utgörsådanförståelse. Enömsesidigökad
omöjlig.handling ärvilkenutan gemensamconsensus,

ochfortgåendefrågadet ärknappastväl sägas, enatt ombehöverDet
avslutadaldrig process.
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Tes 2. Vi kan hjälpmed teorier och regler inom beslutsteorin kommaav
stycke på för förstå beslutsprocessen. De traditionella besluts-ett väg att

teoriemas roll dock begränsade till nyttiga förär verktygutgöraatt
ocheller analysredskap faktiskt förekommande beslutsprocesser.av

Stöd för denna Sven Ove Hansson i sin översiktliga introduktiontes ger
beslutsteoretiska frågeställningar och tankegångar. Beslut i kämav-av

fallsfrågan måste, enligt den slutsats han drar sin analys, bak-tas motav
grund delvis inte fullständigt kända sannolikheter. Därmed står viav men
inför beslut, måste fattas under osäkerhet det nederstaett nästsom steget
på den kunskapstrappa Hansson skisserade säker kunskap, risk, osäker--
het, okunskap. För beslut denna beslutsteorin, framförett utgörartav
allt i sina matematiska utformningar, försök skapa förenk-mer ett att en
lad modell verkligheten. Jag kämavfallsfrågan exempelärtror attav ett
på praktisk beslutssituation mycket kompliceradär ännu änen som mer
vad de beslutsteoretiska modellerna Vi måste därför alltid med-är. vara

vi tillämpar beslutsteorin för söka fåvetna att reda iom om att pro-
blemet, så detär ganska kraftig förenkling vi gör s 50, Osäkerheten

ioch beslut.
På linje ligger bidraget Rationella beslut under osäkerhet ellersamma

hur skall handla i blindo W. Rabinowicz och diskussionen kringman av
detta. finnsDet enligt R. inte några tillfredsställande beslutsregler under
olöst konflikt, d i de fall då det just råder osäkerhet sannolik-sv om
heterna för olika altemativs möjliga utfall ocheller hur dessa skall vär-
deras alltså inte heller i kämavfallsfrågan. Beslutsteoretikem kan inte-
nå längre till förseän beslutsfattaren med rad begreppsligaatt verktygen

använda. Saken uttrycktes också så beslutsteorinsatt relevans föratt
praktiskt beslutsfattande bör indirekt, d just tillhandahållaattses som v s
verktyg för tänka kring konkreta beslutsproblem.att

Intressant drogs parallell till domstolsmodellen. Parternog en
sina inför eller flera beslutsfattare.presenterar Dessa fattarargument en

beslutsedan på grundval den information för dempresenteratsav som
och motivering för sitt beslut. På direkt fråga bejakade R.ger en atten

sådan inte stårmodell i motsatsställning till beslutsteorins principer.en
Är det helt oriktigt här associera till det kommunikativa rationalitets-att
begreppet den viktoch enligt detta tillmätes den kritiskasom
granskningen varandras argument Den beslutsteoretiska analysenav
syftar för övrigt just till redovisa grunderna för de faktorer ochatt
överväganden relevanta för beslut.är ettsom
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NumerisktbidragMalrnnäsPer-Erikkringpå sessionen3Tes bygger
formulerasbeslutssituationer och kanändligaochsarmolikheteroprecisa

i två satser

inträffa behöverskallhändelsermöjligaradförSannolikhetena att en
siffermässigt;inte preciseras

medbortrationaliserasden intefinns, börosäkerhetfaktiskb Där en
redo-måste detordmed andra öppetsannolikhetstal ellersubjektiva

kunskapsbrist.bakgrundfattasbeslutvisas, när mot av

Malm-nivå.teoretiskhögnaturligtvis utvecklasdubbla kanDenna tes
traditionelladensin delden för övergeunderbyggde synenattnäs genom
med bestämmabörjanämligen blbeslutsteori,och attrationalitetpå atta

valdeställethandlingsalternativ. Iolikaför följdernasannolikhetema av
förskall användabeslutsreglervilkamedhan övervägaatt manstartaatt

sannolik-värden ochpreciseradeoch hurdärefterförst avgöraatt om
radikalttankemodell minskasMed dennabeslutet.skulle påverkaheter
Iprecision.behovet av

informa-exakthet ibehovetöverskattathai mycketVi skulle avrn a o
behövsexakthetsådanhändelser. Enför vissasannolikhetentionen om

visstdet finnaskanbeslut.fatta Däremotskall kunna ettviinte .för att
dådockDessasannolikhetsbedömningar. utgörsubjektivabehov av

fungerarochikommunikationsprocessen ettinslagfrämst sommeraett
absolutför någonutttryckklargöraverktyg för änargumentatt som

sarming.
åtmin-osäkerhet iÄr hävdaslutsatservittgåendedra fördet attattatt

elementkonstitutivtbetraktasbeslut måstevissa ettstone som

inlettseminariet,delenmoralfilosofisk-etiskaden4 gällerTes avav
kallaskanformuleras i vadmåste närmast ettTännsjö, ochTorbjörn som

dennamotivet förfrån enighetvi bortserkonfliktperspektiv omom-
be-viktig deloch etisk analysetisk teori ärnämligensession, avatt en

å andraochsidanåmåste formTesen ettslutsprocessen. ettta enaav
sidan.

Å med ordenformuleradeTännsjöTorbjörnstod vadsidan enena
i devadbestämningenhållning till ärhedonistisktidsneutral nyttaav

lycka detutfall blir bättrednyttokalkyler vi gör, upp-ett germersv
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hov till och lidandesämre det upphov till, i tidennärmer oavsettger
denna lycka eller detta lidande uppstår.

På den andra sidan stod hållningen, definitionen lycka förutsätteratt av
etiska ingångsvärden, värdet handlingsfrihett utöva ägaattex av ansvar,
och autonomi, respektera rättvisa och jämlikhet värden detta slag in-av-
går för övrigt också i vissa välfärdsteorier och i föreställningen vadom

liv Konsekvensemamåsteär.ett gott med andra ord också beräknas med
medveten hänsyn till vad kan komma ske även generationeröverattsom
med de värden vi hävdar i samhället. Dessa värden måste då ingå iäven

riskerolikaavvägning mellan och möjligheter, där deten avgörande till
sist blir vilken vikt vi olika värden tid.överger

Motsättningen mellan de två hållningama ligger alltså inte i denatt ena
skulle bortse från konsekvenserna och överhuvud inte nyttokalkyler.göra
Snarast ligger den i på vilka komponenter, bör ingå i nyttokal-synen som
kylen.

I denna fråga förhåller sig beslutsteorin i princip neutral. Frågan ställ-
des dock, inte beslutsteorin favoriserar renodlad konsekvensetiskom en
moralsyn, d för handlingars riktighet lägger viktv s en huvud-syn som

vidsakligen deras konsekvenser, medan andra etiska överväganden har
svårare sig gällande.göra Svaret blevatt dock det väl förenligtär medatt
de vanliga beslutsteoretiska principerna hänsyn till och låta beslutatt ta
påverkas andra värden demän vanligen associerar tillav konse-man en
kvensetisk moralsyn rättvisa ocht autonomi. Dock kan beslutsteorinex-

favoriserasägas konsekvensetisktett perspektiv framför deontologiskt,ett
drar in värdena faktor i sinsom i konsekvensanalysen.rättsom en egen

Favoriseringen sker talet rationalitet maximeringgenom ochom som
optimering vissa värden.av

QFrågan om inteär seminariet i sin helhet lyfta fram besluts-attgenom
tsteoriemas betydelse för verktyg för beskrivaatt hur vi faktisktattge

och för genomlysaresonerar att vi fattar beslut,närargumenten, också
öppnade för vidgad dialog vilka värderingar och vilkenen moralsyn,om

medvetet eller omedvetet ingårbör ingåsom underlag för beslut.som ett
Får vi tid genomlysa och ochatt kan det mycketta välge argument,
hända skillnaderna mellan olikaatt uppfattningar framstår i mindreen
skarp dager. Man kan också det farmssäga, öppning denatt kom-moten,
munikativa rationaliteten.

Det sålunda till sist konstruktiv tankeställare,var det viden semi-att
nariets moralfllosofiska session diskuterade värdet framtida män-av



34

ikomponentingåsig kunnavisade enhandlingsfrihet som enniskors
värdeinstrumentellakraft detdels iolikatvånyttokalkyl på sätt av

kommandefel ochkangeneration göravårhakanprincipdenna -
undvikaförmedelvärdeha atthandlingsfrihet kangenerationers som
meningvidi ivärdedenatt ettkraft utgördels i ettskadorframtida av-

liv.gott
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SKIs DIALOG-proiekt

Johan Andersson, SKI

Mot slutet 1990-talet kommer SKI tillsammans med SSI, enligtav nu
gällande planer, ansökan från kraftindustrinpröva påbörjaatt en att
byggandet förvar för kämbränsle. Myndigheternaanväntett har underav
flera år förberett sig för denna licensieringsprocess försökaattgenom
bygga tillräcklig teknisk kompetens för kunna bedöma säker-upp en att
heten i föreslaget förvarssystem.ett

Det slutgiltiga besluten bygga, driva och försluta förvar förattom ett
kämbränsleanvänt regeringen. Dessa beslut kommer inte enbarttas av att

fattas på tekniska grunder. Olika intressentgrupper i samhället aktörer
kommer dessutom direkt eller indirekt påverka besluten. SKI har där-att
för initerat projekt där olika aktörer iett spelfonn disku-en grupp av

och analyserar tekniska, ekonomiskaterar och sociala frågor betydelseav
för slutförvars säkerhet. Genom spelforrnenett också hurprövas man
skulle kunna utforma prövningsförfarande för vilket de flestaett berörda
aktörerna har rimligt förtroende. Frågan har ställtsett den prövningom

idag sker under strålskyddslagen och kämtekniklagen uppfyllersom detta
krav.

Projektet organiseratär aktörsgmpp med deltagare frånrunt en myn-
digheterna SKI, SSI och SKN, kommuner och miljöorganisationer
Folkkampanjen Kämkraft-Kämvapen, Naturskyddsföreningenmot och
Avfallskedjan. Dessutom finns spelgrupp till arbetet drivsen attsom ser
framåt. Projektet påbörjades våren 1991 med pilotprojektett som av-
slutades i december 1991, följt huvudprojekt kommerettav attsom
avslutas under 1993.

Under pilotprojektet granskade aktörsgruppen fingerad ansökan,en
utformad spelgruppen, få påbörja bygget slutförvarattav förom ettav

kämbränsleanvänt vid två olika, påhittade, platser i Sverige. Ansökan
redovisade också konsekvenserna inte godkänna någon de söktaattav av
platserna ett s.k. nollaltemativ. Granskningen genomfördes ettsom
spelat sammanträde med koncessionsnämden för miljöskydd. Vid sam-
manträdet uppmärksammades bland säkerhet under bygg- ochannat
driftperioden, scenarier och osäkerheter frågan fonderademedelsamt om
kommer räcka för bygga kvalificeratatt slutförvar.att Fråganett ettom
avslag verklig ansökan borde leda till indraget driftstillstånden för
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ocksåansåg detAktörsgruppenockså.diskuterades somkärnkraftverken
vidanordnas pröv-sammanträdeoffentligtformnågonrimligt att av

ansökan.verkligadenningen av
påsammanträde baseratspelatplaneras enhuvudprojektetI ett nytt

förberedelse-fingerad uppdelat iHuvudprojektet är ettansökan.förnyad
förberedelseskedetUnderutvärderingsskede. utar-ochspelskedeskede,

aktörsgruppsamtidigtspelgruppenansökanförnyadeden sombetas av
bjudablandfördjupningtill annatmöjlighet attspelgruppoch genomges

viktigaidentifieraförGruppövningar gemensamtföredragshållare. attin
genomförsspelskedetUnderockså.planerasbeaktascenarierframtida att

dagar.flerautsträcktgranskningssammanträde överspelat öppetett
Underutomståendekallamöjlighet experter.hadåska attAktörema även

sammanställs.ocherfarenheter rapportanalyserasutvärderingsskedet en
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Kollektivt solidaritetansvar -
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isolidaritetochDemokrati
kêirnavfallsfrågan

FalkemarkGunnar

brittiskedenvärldskrigetandradetundergång attnågoninträffadeDet
framställdeChurchillWinstonSirkrigsledarenochpremiärministern en

fallethäri detovanligt,såinteför sigi och varDetbegäran. menvar
skaffa honomskullenämligenvilleovanlig. Han ennågot attbegäran man

enarmad ekonom.helstekonomvilkeninte utanekonom, ensommen
träffat.hadedittillshanalla ekonomerpånämligenhade tröttnatHan som

other.thehand butonsakallanämligenDe ononesammasa -
enarmadjag stats-framträder statsvetare,dennaI somuppsats som

åå sidanmängdmig itrassla inintesåledesskallJag menenaenvetare.
ochexistensensigemellertid tänkafårsidan. Läsaren annanandra av en

framläggs.reservation i deunderförstådd teser som

bakgrundIdéhistorisk
soli-ochdemokratiskttingkompliceradebehandlaJag ansvarämnar som

demokratisktdemokrati ochpåliggaTonvikten kommerdaritet. att
demokrati,begreppetinledningsvis ettmåste sägasNågonting omansvar.

idé-kortkommerJagkomplicerat.särdeles attbegrepp är ge ensom
demonstreraförstainte idåtjänar attexposé. Denna rummethistorisk

mini slutetnågrautmejslatillbeläsenhet tesermin avattutanenorma
framställning.

uråldrig. Denstyrelse,folkets ärföreställningenDemokratin, om
dyna-kommersielltframförallt dendärGreklandgamlai detdyker upp

demo-styckenlångaAthén imetropolenintellektuellamiska var en
förhållandevisstyrelsedemokratiskpåTankenstyrdkratiskt varstat.

hos deföreträdaremångasåintehade däremotGrekland. Denutbredd i
dennaAristoteles,ochPlatonSokrates,tänker påJagfilosoferna.främsta

antidemokrater.olikapå sättallesammansberömda trio. Demycket var
utprägladidéhistorieniexempletdet främstakanskePlaton är en

antidemokratisknågonmigtänkasvårtharantidemokrat. Jag att mer
renodlathandärförintressant ärhanPlaton. Men är atttänkare enän

elitismenstänkandePlatonsantidemokrat.rationalistisk avgenomsyras
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idéer. För honom den fråganär avgörande alltid hur skall kunnaman
förena makt och förnuft.

Platons kritik demokratin mycket Han ställerär delsträng.av en
frågor fortfarande pinsamt skarpa, viktigaär och relevanta. Hansom
frågar inte demokratin, vid eftertanke,t närmare egentligenex om är
absurd. Vad betyder denna idé Jo, demokratin betyder ochatt var en
får lika mycket tillsäga hur beskaffad.att Alltsåäroavsettom man en

fruktansvärtär okunnig, obildad och omdömeslös,person får isom
princip lika mycket tillsägaatt utomordentligtärom som en person som

Ärkunnig och omdömesgill. inte detta absurt, frågar Platon. Jo visst, det
fullständigtär absurt, han.svarar
Platon förespråkar expertvälde. De intelligenta, deett kompetenta skall

och inte den råa hopen. Expertväldetstyra skall alla igenomsyra moment
sarnhällslivet och framförallt då hur det viktigastestaten ärstyrs, som av
alla uppdrag.

Denna idé de intellektuella, högt begåvadeatt och intelligenta skallom
har oerhörtutövat inflytande.styra ett Den lockar ständigtstort intellek-

tuella de förmögna eller de starka makten, vilketsom befinnsser utöva
outhärdligt. Därför dyker platonismen hela tiden i olika förkläd-upp -kunnanader. Man skall nästan alla ideologiersäga eller mindreatt mer
uttalat platonistiska drag.rymmer

Vi finner exempelvis elitismen lätt utspädd i den klassiska liberalismen.
Den berömda engelsmannen John Stuart Mill skulle kunna åberopas här.
Mill vill skallrösträttenatt allmän han går så långt hanvara t atto rn-
pläderar för kvinnor skall haatt För beslutenrösträtt. skall bli för-att
nuftiga, vilket mycket viktigt,är skall emellertid inte ha likaman
rösträtt graderadutan Detrösträtt. dock inte deär förmögnaen skallsom
ha fler röster andra,än de kultiverade, deutan omdömesgilla. Mill tänker
här på professorer och advokater. Alla skallpersoner som minstges en
röst, de högt skolade skall ha fler förmen beslutenröster skall bliatt
förnuftiga.

klassiskaDen konservatismen på elitistiskasätt drag.rymmer samma
Vi har berömd konservativ tänkare hetteen Edmund Burke,som
verksam i slutet 1700-talet. Han representerade under några stormiga
år valkretsen Bristol i det brittiska parlamentet. Det visade sig då hanatt
hade uppfattning i alla viktiga frågoren deannan hadeän valtsom
honom, vilket bl fick till påföljd han inte blev omvald, vilketa att inte

så överraskande. Han formulerade mycketvar stolt inför valrnännen
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sund ochåsikter. EnintressenJagparollen motrepresenterar eraera
välprincipelitistisk kan säga.man

tydligt hossärskiltframträdervilketelitistisk,uttalatMarxismen är
sigtänkasvårtplatonism. Dettvättäkta ärLeninismen attleninismen. är

proletäradetteoriLeninselitistiskt expert-platonistiskt ännågot ommer
partielitskoladprofessionelltdetteoridennaEnligt är somväldet. en

dentillbakasigförst dra närskalloch denrevolutionen,genomföraskall
samhället.prägelsinfullständigt har satt

olika formerpå någraskiljafårdemokratitalarNär manomman
representativtvå huvudtyper,urskiljabrukartraditionAvhärav. man

för dendemokrati. Låt mig nämna representantoch direktdemokrati en
dennämligendemokrati, öster-representativformenmest extrema av

HanJosef Schumpeter.sociologenochrikiskfödde ekonomen envar
under-årlång radunderambitiös herre,ochbegåvadmycket avensom
fonnu-ungdomsini USA. IUniversityHarvardvidforskadeochvisade

eko-främstevärldensbliskullesig. Hanlivsmål förbllerade han trea
Österrike i Wien.älskarenfrämsteoch denifrämsteden ryttarennom,

aldrig denblevJagmisslyckades.höst, jagålderspå sinhanskrevMen
Österrike.ifrämste ryttaren

denvariantformuleradeJosef Schumpeter extrem repre-Denne aven
någotskall haintevalenmellanfolketenligt vilkendemokratinsentativa
tävlareliterolikabetyder baraDemokratintill atthelst sägaatt om.som
enligtförutsätter,Demokratiingentingfolkets annat.röster,om

och likaallmän rösträtt.inteSchumpeter, ens
demokratiformendirektademokrati denandra formen ärDen avav
meningbokstavligockså i ärbeslutberörsfolkbetyder att avsomsom

berömdedenexempelvis hosviform finnerDennafattar dem.med och
Rousseau.Jacquesfilosofen Jeanfranske

folkVad ör ett
demokratibåda formernakomplikation iförbiseddoftafinnsDet aven

Vi brukarstorhet.slagsförfolketvadmed ärdet haroch göra enatt
folket Vemsig, vadfrågaroch då ärfolkstyredemokrati ärsäga manatt

sålevande Idehit barafolket Räknassvenskaexempelvis i detingår nu
beslutvilkafattalevande harde rättfolkstyrelsen attfall innebär att nu

levandenågonkränkerintedeförutsättningundervill, d attde nusv
såtidenframåt iutsträckasskall folket attEllerrättigheter.minoritets

avdödaKanskehäriockså ingårgenerationer attkommande t gene-mo
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rationer ingår i folket För liberalismen, här har varit mycketsom ton-
givande, så kan folket intesäga andraatt utgörs de nulevande.man änav
D demokratin betyder de levande har fattaattv s rätt vilka beslutnu att
de vill såvida de inte kränker levande minoriteters rättigheter. Detnu
betyder således de efterkommande inte ingåratt i folket.

Själv jag starkt påverkadär konservatismen. Enligt denna ideologiav
folketär kategoristörre bara deän levande. Jag skulle viljaen säganu

ungefär Edmund Burke gjorde i slutet på 1700-talet,som nämligen att
folket det kedja deär döda generationerna och de efteren kom-av oss
mande generationema. Banden mellan generationerna bety-är störstaav
delse, Edmundsäger Burke. Om genomför mycket för-man stora
ändringar på gång så kommer, Burke, banden mellanen vamar genera-
tionema klippas Då blir,att hansäger med minnesvärd formu-av. en
lering, människorna föga bättre än flugor. Folketsommarens är
följaktligen det minaär utsträcktteser storheten viav änen mer- van--
ligen föreställer Det består inte bara de levandeoss. ocksåav utannu av
dem kommer efter och dem har levtsom föreoss av som oss.

Det betyder, enligt mitt hänsynsynsätt, måste tillatt oföddaäventas
och de döda. Det betyder vidare generation inte haratt rätten att
bestämma vad helst. En generation ellersom generationer harett par
exempelvis inte försämrarätt livsmiljön föratt dem kommer eftersom

Vid demokratiskt beslutsfattande har således,oss. jag, kommandemenar
generationer intressen bevaka. Dettaatt är anknyter tilltesen som temat
för detta seminarium.

Demokratiska beslut
Jag har talat det finns två formeratt demokrati,om representativav
demokrati och direkt demokrati. Här då med demokrati bestämdaavses
styrelsesätt. Ibland talar emellertid enskilda beslutman ellerom som mer
mindre demokratiska. Vissa hävdar exempelvis beslutet lämnaatt attom
in ansökan svenskt EG-medlemskap Öresunds-en eller beslutetom om
bron odemokratiska beslut. Andra bestridervar så skulle fallet.att vara

Nu det så detär inte finnstyvärr någonatt väl utvecklad teori vadom
skall med demokratiskt beslut.som ett Därför har jagmenas funderat lite
dettaöver problem och skall här föreslå definition vad demo-en ettav

kratiskt beslut skall innebära. Definitionen sker inomanses för vårramen
demokrati.representativa



42

skallbeslutställas föroch börkanvillkor att ett varaJag treattmenar
system.nuvarandevårtförinomdemokratiskt ramen

instanser.behörigafattatifrågabeslutet ärvillkoretförsta ärDet avatt
förstadetDettabesluten. ärfattarinstanserfelfår inteDet somvara

kriteriet.
villkoret demo-skallbeslutförochkriteriet ettandra att varaDet

undanhålls.informationrelevantingenkratiskt är att
får ingendettaEnligtproblematiskt.någotvillkorettredje ärDet mer

erkännasvilligtskall ettManipulation ärförekomma.manipulation --
sambandibehandla detskallJagbegrepp.svårdefinieratnotoriskt senare

exempel.konkretmed ett

Demokratiskt ansvar
fördemokratisktmed ettproblemetockså beröraskall här ansvarJag

frågadåkanochkämavfallsfråganfall gällerVårt konkretabeslut. man
egentligenkommunförbetyder,demokratisktvadsig t somenexansvar

likväldennakanvilkenMed sägakämavfall. rätt attvillinte manemotta
avfallet.skyldighetoch emothar taattett enansvar

falletförstavarandra. Detfrånskiljasmåsteolika falltvåVi har som
Schumpeterdemokrati sårepresentativbetraktargäller sommanom

mellanfolketdärelitermellantävlanbetyder barademokratid s,v
Då kan sägatill attnågontingharinte sägaegentligenvalen manatt om.

Demokratisktokomplicerat.mycketdemokratiskt ansvarärett ansvar
viset.angivnarepresentativt på detenkeltföreligger helt ärsystemetom

mellaninflytandefolkligtnågotskall finnasdetdå intekräverMan att
valperioderna.

representativformfallet med Schumpetersdet första extremaI av
harEn kommunokomplicerat.demokratiskademokrati det ansvaretär

sådantslutförvaringgenomföra ettskyldighetdemokratisk t omatt ex en
denHardemokratiskadetförinom systemet.fattatsbeslut har ramen

såledessaklägetsåhärom,beslut otve-eliten fattat ärpolitiskavalda ett
tydigt.

demokratisktdefinieratvad jagfallet ettandraDet somovanavser
informationrelevantinblandade,varithaskallbehöriga instanserbeslut -

fallförekommit. I dettafår hamanipulationundanhållits ochhafår
mycketkämavfallsfråganidemokratisktfrågeställningenblir ansvarom

komplicerad.mer
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Jag kommer i den efterföljande diskussionen utgå ifrån kämav-att att
fallsfrågan måste kopplas till kämkraftsfrågan. Dessa två frågor intimtär
sammankopplade det utgångspunktär jag här har. Det betyderen som-

vi skall behandlanäratt frågorna demokratiskt i kämavfalls-om ansvar
frågan, enligt det andra fallet så det betydelsefulltär studeraovan, att
beslutsprocessen de avgörande kämkraftsbeslutennär togs.

Besluten kärnkraftenom
Då frågan, hurär gick det egentligen till beslutennär kärnkraftenom
togs Var besluten demokratiska enligt de kriterier jag här harsom an-
givit

Vad jag här skall mycketär kort översikt, barage nedslag ien ett par
denna särdeles komplicerade Jag skall inteterräng. försöka teckna käm-
kraftens historia. Endast några nyckelavgöranden kommer beröras.att

Om studerar kärnkraften och kämkraftsamhälletsman framväxt i vårt
samhälle det viktigtär påpeka det underatt 1950-taletäratt de förstasom
viktiga besluten Jag skalltas. exempel för illustrerata hurett det gickatt
till och viss bristfällighet kanatt påtalas i sammanhanget.en

Jag har framför mig liten statlig utredning heter Atoman-en som
svarighetsutredningen, SOU 195934. Statliga utredningar har ett
rykte sig gediget tråkigaatt och detom vanligenvara är Dock intesant.
alltid. Den här utredningen inte särskiltär tråkig. Den myckettar ettupp
viktigt problem, nämligen skadeståndsansvar vid eventuell kärnkrafts-en
olycka. Man klart medveten redan 50-taletvar kämkrafts-attom
olyckor kunde inträffa och konsekvenserna kundeatt bli fasansfulla.
Atomansvarighetsutredningen kom fram till fullt skadeståndsansvaratt
inte kunde påläggas kämkraftbolagen. Om skulle kräva dessaman att
bolag hade fullt skadeståndsansvar så skulle kärnkraften, resonerade man,
överhuvudtaget inte byggas Alltså kom framut. till mycketettman
begränsat skadeståndsansvar. Och varför gjorde det Jo, därförman att

betraktade kärnkraften absolutman nödvändig för samhället.som
Jag mig friheten citeratar deatt avgörande i denen av passagerna stat-

liga utredningen. Man så härresonerar
Vi blir nödgade atomkraften iatt ta anspråk kosta vad det kosta vill-

vi inte vill standardsänlming.om acceptera en-
Här uttrycks enligt min förmenande, mycket originellen, och fräsch

tanke, nämligen kärnkraften tillatt denär milda grad viktig och nödvän-
dig för samhället den lönsamäratt denäven olönsam.ärom
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Manförbigående.iehuruutredningen,i mestAvfallsproblemet nämns
isvårighetocksåavfallsfrågan sam-medveten envarsåledes attomvar

inte.emellertidproblematiseraskämkraften. Denmedband
käm-beslutenavgörandede60-talen omoch1950-underDet somär

aspekt,militärhärfinnsDet somsker.Sverigeiinförande enkraftens
beslutsprocessenmörkläggningdendel avåtminstoneförklarar aven

i kom-kärnkraften, taskonstateramåste somMan attföreligger.som
Dettadiskussion.seriösformvarjeinförs1972,driftmersiell utan av

beslutsgången.brist iallvarligganskauppfattamåste ensomman
kämkraftsbeslutentillgick närdeti hurnedslagsistaskallJag göra ett

Bakgrunden1980.folkomröstningenintressantadenfallDetta avsertogs.
oroligaalltmerblev1970-taletundermänniskormångadennatill attvar

reaktor-förriskenhärsigrördeDetproblem.kämkraftens omför
inträffadeSåhanteras.skullekämavfallethurfråganocholyckor om
riksdagenipartiernatongivandedevilledess1979. InnanHarrisburg

ifolkomröstningnågonhaintesocialdemokraternaochmoderaternasom
detblihölldetdär attHarrisburg, somefterMenkämkraftsfrågan.

folk-fickviochsocialdemokraterna ensvängdeTjernobyl,iblevsedan
omröstning.

politiskasvenskai detfenomenintressantFolkomröstningar är ett
speci-mycketfrånbortsettrådgivande ettbekant,De är,systemet. som

folkomröst-haftVi harhär. trebekymrabehöverintefall,ellt osssom
19551980.och19571955,världskriget,andrasedanSverigeiningar

aktuellATPpensionsfrågan1957vänstertrafikfrågan.detgällde var
hadefallensista tretvådeIkämkraftsfrågan. mandet1980och var

tänkakanJagfrågan.1955 i höger-vänsterintehadealternativ. Det man
kundeblev,sedanslipad,litevarithade mansommig meratt manom

förnuft.medhögertrafik,tilljaalternativ,tredje menhaft ettman
aktuellablevalternativAttalternativ.väljarna treförelades1980 tre

problemformuleringsprivilegiet.kallaskullevadresultat manett avvar
LarsförfattarenbriljanteochexcentriskedeninförtsharDenna avtenn
denkonstruktion ärspråkliga attlångadennabakomTankenGustafsson.

problemetsinflytande överocksåproblem utövardefinierar ettsom
lösande.

intressantadetochfolkomröstningenialternativfick,Vi sagt, tresom
tillBakgrundenidentiska.fullkomligtdemtvå ärdessamed är att av

imponerandemanipulationtaktiskförhållande avmärkligadetta envar
ochsocialdemokraternauppenbartdet attbörjanFrånslag. var
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moderaterna kommit överens tolv reaktorer skulle byggas,attom men
inte fler. Sedan fick socialdemokraterna allt döma kalla fötter införattav
utsikten stå på barrikadema tillsammansatt med moderaterna. Det
lockade inte det gälldenär få fart på partifolket ochatt partiapparaten.
Alltså skapade då alternativ, i sakfråganett eget kämkraftensman som -

eller icke-vara helt identiskt med moderaternasvara alternativ,var- men
innebar moderaterna motades bort.attsom

Socialdemokraterna formulerade antal ståndpunkter i fullständigtett
perifera frågor, inte hade med kärnkraften Det gälldesom göra. blatt a

skulle kärnkraftverkenäga och problemetvem som med k övervinster is
kraftproduktionen. Genom aktualisera frågor dessaatt slag förav som
moderaterna starkt ideologiskt laddade så för dem begrep-var tvar ex-

övervinsterpet anatema uppträdande uteslutet.gemensamtvar-
Resultatet beskrivna dispositionerav moderaternaovan stodattvar

bakom alternativ Linje 1, hadeett exakt på valsedelnssom textsamma
framsida socialdemokraternas alternativ Linje 2,som till vilket folk-
partiet också kom ansluta sig. Linje 3 innebaratt nej till kärnkraft.ett
Linje lts valsedel hade ingen baksidestext. Det däremot fallet förvar
Linje 2s vidkommande. Här gjordes rad ställningstagandenen om sam-
hälleligt ägande kärnkraftverken och dylikt, sådant ingenav män-som
niska intresserat sig för varken före eller efter folkomröstningen.

Uppdelningen ja-sidan olika alternativ innebarav mycket störreen
partipolitisering frågan dittillsän hade haft. Man fickav social-man nu
demokraterna på sidan och moderaterna på sida, fasten deen annan
egentligen i kärnkraftsfrågan. Dettavar ense manövrerande taktiskt- var
skickligt, måste väl någotsäga manipulativt.men Vi harman här- en-
tydlig brist i det demokratiska beslutsfattandet i den här aktuella frågan.

Körnavfallsfrågan
Jag har hävdat, alls hautan att härför, kärnkraftsfråganargumenterat att

Låthänger ihop med kämavfallsfrågan. mig kort förnu argumentera
detta antagande.

Som förberedelse inför detta seminarium har jag läst och begrundat de
skrifter utgivits KASAM från tidigaresom seminarier.av Här finns en
mängd intressanta sakförhållanden och synpunkter redovisade på basis av
vilka vissa slutsatser låter sig uppställas.

En sådan slutsats detär avfall kämkraftenatt producerar innebär ris-
ker för kommande generationer. Däremot råder det uppenbarligen delade
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finnsområdePå dettarisker är. endessaallvarligahurmeningar om
i denfrekventade termemaEnkunskap.på mestbristnoterbar av

kunskapsläget äraktuelladetbeskriver1989frånKASAM-skrift som
bristandedärproblemdebeskaffenhetengällerVadkunskapsluckor. av

kommerintekunskapsluckor attdessaklantycksföreligger attkunskap
medsammanhangdettaiJaghandvändning. noteraritilltäppas en

1988etikseminarietvid attslutsatsFrankenhaeusersprofessorintresse
käm-mångabesjälartekniska avperfekta system,efter somsträvan

människordekomplicerasgrad somatti högstatillskyndare, avkraftens
följaktligenriskerBetydande ärfelbara.dessa system ärskall hantera

ofrånkomliga.
mycketsåintedrabbaravfalletradioaktivamed detsambandiRiskerna

ihärmycketnaturligtvisdetfinnsNugenerationer.kommandesomoss
förriskerbetydaockså kommer attvisamhället ägnar somosssom

uttunnadeochväxthuseffekterVi kan nämnagenerationer.kommande
härkanEtt mönsterochmarkenförsurning vattenozonskikt, o s v.av

KASAM-tidigarepåbyggerblslutsatsenoch detta ärurskiljas som a
videnefter änplanet mottog.förgiftadlämnar ossskrifter. Vi meren

fråganDåresultat.betydelsefullt ärdettaunderstryka är ettvillJag att
förkastligtmoralisktsakförhållande ärdettaom

riskerdeLåtsjälvklart. att sominte antafrågapå denna är ossSvaret
sånågotpå sättkompenseraskanförgenerationerkommandevi utsätter

någotdådetFinnseftervärdefulltnågot oss.ännuvi lämnar meratt
viriskerdemedsyftetendaDet somnekande.sådan Tyvärr är svaret

levnadsstandardvårbevaraförgenerationer är attkommandeutsätter
Menförtrevligtmycketnaturligtvis oss.Detbekvämlighet. ärvåroch
leverVihögtstående.etisktintemin ärpoängoch dettasyfte ärdetta -- gradi höglivLudvig XV,monarkenfranske varsdenungefär som

syndafloden.efterhävdadeeskapader. Han tesen osserotiskaupptogs av
ocksåbesjälarlivsfilosoñdennaNågot oss.av

Solidaritet
isigbefinnerjustordsolidaritet,någonting ett nusomskallJag säga om

enligtdiskuteras,härfalli detSolidaritetenlågkonjunktur. somavser
dennaJaggenerationer. attkommandetill menarhänsynstagandemig,

ochminskarvikonsekventa,skall attvikräver,solidaritet varaom
våraförlivsbetingelsemaförsvårarsamhälletiinslagavvecklar de som

efterkommande.
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Här skulle kunna åberopa princip jag skulle vilja kallaman en som
Sokrates princip. Sokrates etiskt mycket högtstående gestalt i denvar en
grekiska världen. figurerarHan den intellektuelle och moraliskesom
hjälten i Platons dialoger. Platon låter sin läromästare diskutera bl a
följande fråga Vilket bäst själv drabbasär eller riktaatt detont attav
onda andra Sokrates kommer fram tillmot det bättre själväratt att
drabbas än andra för Vi leveront utsätta efter denatt raktav ont. mot-

principen.satta

Demokratisk och körnavfallsfråganansvar
Jag kommer mig problemetnärma med demokratisktatt ochnu ansvar
kämavfallsfrågan. Låt mig bara först konstatera demokratisk delaktig-att
het, också nyckeltermär i det här sammanhanget, någotsom en är
mycket problematiskt i vårt samhälle. Vårt samhälle mycketär toppstyrt.
De viktigaste politiska besluten undantagslöstnästan småtas kretsarav av

De demokratiska instansema kommer vanligen in påpersoner. mycketett
stadium i beslutsprocessen.sent

En konsekvens maktens centralisering det demokratiskaärav att
lider viss bristsystemet på legitimitet. Det finns obestridligtav en ett

mått politikerförakt. Detta dockär mindreav vad skullesnarare man
förvänta sig med tanke på den låga folkliga delaktigheten i vårt politiska

Hur har då legitimitetsystem. skapats Svaret denna skapatsär påatt
nämligensätt,annat sedan flera decennier kontinuerligt ökandegenom en

materiell standard. Man kan således legitimitetsäga köptsatt genom
ständigt förbättrade materiella livsvillkor.

.Vilket samband finns då mellan demokratiskt och delaktighetansvar
och kämavfallsfrågan Mintes här demokratisktär och delak-att ansvar
tighet ting kommerär bli svåra uppnå så länge dxfalletattsom fortsät-att

produceras.ter att
Man skall inte sigvänta de i åratalatt skyddat sina berg,grupper som

exempelvis i Kynnefjäll i Bohuslän, vidareuppe med sig. Ochutan ger
jag deras motstånd åtminstoneatt delvismenar moralisktär berättigat.- -
Den beslutsprocess har lett fram till avfallsproduktionen harsom i

varitväsentliga avseenden demokratiskt bristfällig.
Situationen däremot mycket annorlunda avfalletvore skulle slutaom

bli producerat. Dåatt det,är jag, berättigat med betydandemenar ett
mått tvång vad gäller lokalisering slutförvaringav Ochav atomsopor.av
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kanfullmed rättkommunaladetså vetottvekandå kan det attutan vara
upphävas.

Sammanfattning
representativurskiljas,huvudformertvådemokratin kangällerdetVad

förinommig,tillåtithardemokrati. Jag attdirekt ramendemokrati och
skullevad detutlägganågotdemokrati,representativmedsystemett

harkriterierTredemokratiskt.beslutenskilt ärinnebärakunna att ett
angivits

instanserbehörigafattasBeslutet av-
undanhållsinformationrelevantIngen-

förekommermanipulationIngen-

basispåinfördeskämkraftsamhället av enhävdats ärEn atttes som
måstevilketpåstått,inteharJag upp-bristfälligdemokratiskt process.

odemo-fullständigtpåinfördeskämkraftsamhälletmärksammas, att
stöd.saknarDengrunder.kratiska tesen

Dettaingår i mönster.kämavfallsfrågan etthävdatocksåharJag att
kommandeförlivsmiljönförsämringomfattandeinnebär avmönster en

standard ochmateriellaVåroförsvarbart.etiskt.Dettagenerationer. är
produ-medfortsättaskäl attfullgottetisktinte attbekvämlighet ärvår ett

detJaggenerationer. attkommandeför menarförsämrarting somcera
bekvämlighet.materiellavårtjänassyftehögrenågotinte finns avsom

demokratisktuppnåsvårtblirdetavslutningsvis attattOch jag menar, -
produceras.tidenavfall helalängesåoch nyttacceptansansvar
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Demokratiskt beslutsfattande

Nils Stiernquist

Vem skall bestämma i samhälleliga frågor Historien uppvisar många
och skiftande lösningar, präglade stundom visssvar villrådighet.av en

Här axplock dokumenteradeett och alternativav svar
Gustaf V i borggårdstalet den 6 februari 1914 De fordringar på

fälthärens slagfärdighet och krigsberedskap, sakkunskapen inomsom av
min armé uppställas såsom oeftergivliga, frångår jag icke.

Clemenceau Krig alldeles förär allvarlig sak för läggas i hän-en att
derna generaler.

Luttrad politiker Skall vi tillkalla eller skall vi trassla till detexperten
själva

Beslutsproceduren inom den offentliga sektorn reglerad iär grundlag
eller lag. Huruvida denna reglering riktig bild de faktiskager en av
maktförhållandena, bluff ellertex hot spelar någonom roll ipengar,
sammanhanget, frågaär jag endast kommer snudda vid.en Detsom att
finns mången gång tendens viljanog underskattaatt regelverketsen
betydelse. Om någon bryter detta massmediernaärmot snabbt framme
med affársreportage, spetsade med juridiska finesser.

Den beslutsprocedur vi har i västvärlden och fått sitt i varjesom nu
fall teoretiska Östeuropagenombrott iäven brukar vi kalla den
demokratiska.

Ordet demokrati oftaär ordett använt och därför slitet, sällan
suddigt. Vanligt medär president Lincolnatt demokratipresentera som a

by the people, for thegovernment people and of the people.
Vanligt skiljaär mellan demokratiatt beslutsteknik, d för-som v s

farandet vid fattandetav de politiska besluten, och demokrati i vidare
mening, varvid avseende fästes vidäven beslutens innehåll och substans.
Besluten skall demokratiska i den meningenvara medborgarnaatt
behandlas lika och rättvist.

Båda demokratibegreppen förekommer i regeringsformen. Besluts-
tekniken redanär, reglerad.nämnts, Men det finnssom riktlinjer även
för beslutens innehåll. Som det inär regeringsformen 12 3 stadgasst att
det allmänna skall verka för demokratins idéer bliratt vägledande inom
samhällets alla områden. Här detär uppenbart fråga beslutens inne-om
håll. Det kan sig jämställdhetröra mellan könen, lika behandlingom av
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hud-grundpådiskrimineringförbudstorstad, ras,avochglesbygd mot
ochekonomiskapersonliga,enskildesdenelleretnisktellerfärg ursprung

välfärd.kulturella
demokratiskadendiskuteraochbilduppgift härMin är att avenge

beslutstekniken.
indirekt.ellerdirektantingenbeslutsteknik kanDemokrati varasom

denbeslutsfattandet,ideltarsjälvamedborgarnainnebärdirektaDen att
kallasindirektaombud. Denvaldasinadetdeindirekta göratt genom

denformenursprungligademokratin. Denrepresentativa avdenockså
Enkommunalstämman.medexemplifierasdemokratin kandirekta

folkomröstningen.variant ärmodem
in-regeringsformensfast islåsbeslutsteknikdemokratiskaDen som

folkstyrelsensvenskadenDärindirekta.den sägsparagraf attledande är
deninte baragällerDettastatsskick.representativtförverkligas ettgenom

i kommu-Beslutanderättenkommunala.dennivånnationella ävenutan
17.regeringsformenidetheterförsamlingar,valdautövas avnerna

Kyrko-demokrati.formendirektaför denfinns avävenMen utrymme
folkomröstningsinstitutet.Viktigarehållas. ärfortfarandekanstämma

skallgrundlagsändringsförslag ägavilandefolkomröstningBeslutande om
Ochledamöter.riksdagenstredjedelminstbeslutasså avenavomrum,

folkomröstning irådgivandeanordnabeslutalagkan attriksdagen genom
folkomröstningbekantdiskuteras omnärvarande enFörfråga.viss som

EG.imedlembliskallSverige
fyradärutöverinnehållerparagrafinledandeRegeringsformens

paragrafenciterarJagnyckelbegrepp. ur
folk-svenskafolket. DenfrånutgårSverigemakt ioffentligAll
Denoch lika rösträtt.allmänochåsiktsbildningfribyggerstyrelsen
ochstatsskickparlamentarisktochrepresentativtförverkligas ettgenom

självstyrelse.kommunalgenom
likaochallmänåsiktsbildning,frinyckelbegreppen ärfyraDe

parlamentarisktEttsjälvstyrelse.kommunalochparlamentarismrösträtt,
två.minstantalettillpartier,politiskastatsskick förutsätter

lika rösträttochAllmän
medborgareAllalikaoch rösträtten.allmännadenGrundläggande är

ellervarkenskall haalla röst,ochröstberättigade merskall envara
Bakomliggandevaluman.införbrukar likhetentalaManmindre. om

friheten.intejämlikheten,handi förstaprincip är
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Den allmänna och lika företeelse.rösträtten är Den slogen ung rot
relativt tidigt i Förenta I Västeuropa definitivt förststaterna. efter första
världskriget.

Tidigare det regel tillkomrösträtt endast begränsatatt urvalvar ett av
medborgarna. Likaså rösträtten graderad. Deatt hade störstvar som
intresse de samhälleliga besluten, de hade inkomstav ellert störstex som
förmögenhet, hade fler röster.

Allmän denoch lika rösträtt börjadenär torgföras,var, en
Ändachockerande tanke. sedan Platon hade det funnits föreställningen

de visa skulle bestämma. Denatt inkompetent.stora Demassan var egen-
domsägande, de bättre utbildade, de äldre hade bättre omdöme i
samhälleliga ting kvinnor,än ungdomar, egendomslösa och icke
skattebetalande och de omhändertagna för varaktig försörjning,som var
för använda gammalatt formulering.nu en

Ett exempel från diskussionen i Danmark vidpar 1800-talets mitt. En
framstående liberal politiker och jurist, Andreas Frederik Krieger, sa
Överallt erkänner omyndiga, barn, fruntimmeratt ochman, förbrytare
inte bör ha rösträtt. Något chevalereskt formulerade sig Kriegersmera
politiske meningsfrände Orla Lehmann med uttalandet Låt inte ned-oss
värdera kvinnans ställning dra in henne i politikensatt intrigergenom
och strider. Alllmänt underströks den oförmågastora massans att utse
lämpliga Gemene haderepresentanter. benägenhet fastna förman en att
populister. Ännu. långt efter den allmänna och lika rösträttens införande
talade väljarna valboskapen.man Vi iom dag fjärranärsom från ett
sådant Statsynsätt. och kommun kan inte jämställas med bolag eller eko-
nomiska föreningar, där efterröstar aktieinnehav ellerman andelar.
Eller handen på hjärtat Hur långt vi iär själ och hjärta från detta
synsätt

Men undan för undan har allt fler blivit delaktiga den all-grupper av
männa och lika rösträtten. I vårt land fick kvinnor 1918-1921,rösträtt
därefter de resterade for skatt och desom omhändertagna försom var
varaktig försörjning och de omyndigförklarade.senast Rädslannu för
ungdomars radikalism har vika ochgett rösträttsåldem har sedan 1921
sänkts med år,nära till fyllda 18 årsex valdagen. Somnu icke-senast
röstberättigade kvarstår endast åldersklassema 0-17 år, ligger detmen
inte i utvecklingens förlängning låta föräldrarnaatt för demrösta Detta

nyttig motvikt det växandesom en antaletmot pensionärer, barasom
tänker sig själva.
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förochlikaoch rösträttenallmännamed dendenLät mig ta uppnu -
Detmajoritetsprincipen.förbundnaandramed näraövrigt systemäven -

majoritetenssig ifogafårMinoritetenbestämmer.majoritetenär som
absolutpåkravuppställakanManvissaoftafinns spärrar.beslut. Det nu

uppställakanManledamöterna.blandellerröstandedeblandmajoritet
be-röstande förde3423 ellermajoritet,kvalificeradpåkrav t avex
påtill 1949 kravända framexempel,förVi hade,fattande.sluts ettatt ta

ändamåltillanslagblbeslutför nytti kommunernamajoritet23 aom
kvalifi-påKravlån.fömyandeellerupptagandeochbehoveller avom

ingå kom-benägenhetentryck påtill ökat attledamajoritet kancerad
handlingsförlamning.ochbesluts-också tillpromisser men

köraskall kunna övermajoritetenrimligtdetövrigt,Men i är att
demokratisktiviktigt element system.ettminoriteten Tolerans är ett

ochvärdengrundläggandevissagällerdeterbjuder, närGrundlagen
rättig-fri- ochmedborgerligaDeminoriteten.skydd förprinciper, ett

ochgrundlagenändraförständraintemajoritetenkan attheterna utan
förlängdbeslutsmekanism,gällergrundlagsändring trög enför en

sinatorgföraminoriteten attstörre utrymmeprocedur, ettsom ger
förframfrittbeslutsreglemaenligtdetdettafrånbortsett ärMenåsikter.

majoriteten.
träffasbeslutPolitiskaannorlunda.regeldock ivärldVerklighetens är

innebär kompro-vilketförhandlingsöverenskommelser,ofta genom
mitt ochkraftfältetsisigbefinnerpartilitetDärvid kanmisser. ett som

oproportionerligtfåvågen stortpåkden etteventuellt utgör tungans
förDanmark,iradikalelängeroll spelade venstresådaninflytande. En

land.från vårtinte hämtatexempel ärta ett somatt nu
varitfrågafrågabörsammanhang somtasdetta enupp,I annanen
Leifochvetenskapenunder politiskadenår inom somaktuell senare

organi-och deSamhälletboknyutkommenidiskuterarLewin omen
frågatillställningstagandei sittkanMajoritetenintressena. enserade

sinförfäktarminoritetenlikgiltig, medanljum,ganska rentavvara
vidavseendefästainteBörochivrigtmycketståndpunkt engagerat. man

problemetmedbrottatsharhjärnorpreferensema Lärdaiintensiteten
Geinflytande.intensitetenkanprocedurregler ettinte gegenommanom

Är ivrig för-mycketeller hanhonfemmedborgare röster.varjet ex
femsinaalladettaeller hanhonbeslutsaltemativ, kan gefäktare ettav
femfördela sinahanellerÄr honljum, kaneller hanhonröster. mera

blottHärtill sägaalternativ. attärfem attmaximaltmellanröster
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forskarna är överens inga procedurregler kommeratt fungeraom att
kansätt tillfredsställande.ett En beslutsprocedursom fästeranses som

avseende vid intensiteten skulle medsärgrupper fundamen-gynna ten ex
talistisk inställning.

Fri åsiktsbildning
Så tillöver nyckelbegreppet fri åsiktsbildning. En sådan nödvän-är ett
digt element i demokratiskt beslutsfattandeett och mednämns irätta
grundlagstexten bland nyckelbegreppen.ettsom En frinummer åsikts-
bildning förutsätter det finns starkt skyddatt för radett medborger-en
liga fri- och rättigheter vi brukar sammanfatta under beteckningensom
de politiska opinionsfrihetema. Dessa två slag,är dels positiva, delsav
negativa. De positiva beskrivs i grundlagen på följande jag citerarsätt ur
regeringsfonnen 21

Varje medborgare är det allmänna tillförsäkradgentemot

yttrandefrihet frihet i tal, skrift eller bildatt eller på sätt med-annat
dela upplysningar uttrycka tankar, åsiktersamt och känslor,
informationsfrihet frihet inhämta ochatt upplysningarmottaga samt

i övrigt delatt andrastaga yttranden,av
mötesfrihet frihet anordna och bevistaatt sammankomst för upplys-
ning, meningsyttring eller liknande syfte ellerannat för framförande

konstnärligt verk,av
4. demonstrationsfrihet frihet anordna och deltagaatt i demonstration

på allmän plats,
föreningsfrihet frihet sammansluta sigatt med andra för allmänna
eller enskilda syften,
religionsfrihet frihet eller tillsammansatt med andraensam utöva sin
religion.

Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet sig iatt radio,yttra
TV, film, videogram finns utförlig reglering i tryckfrihetsförord-m m
ningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

De negativa opinionsfrihetema orubbligaär i den meningen de inteatt
kan inskränkas grundlagen förstutan att ändras. De positiva opinions-
frihetema kan inskränkas endast i vissa i grundlagenmen angivnanoga
syften och enligt förlängd beslutsprocedur.en
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självständighetindividensindividen. Detalltså ärUtgångspunkten är
bilda sigskall kunnafritteller hanhonför upp-skyddas enmåste attsom

sinaväljaochfattning representanter.
demokratisktielementnödvändigadiskussion ettochInformation är

engelskihargrundlagsskydd. Manbehöveroch debeslutfattande ett
tordenågotdiscussion, motbytalat svaradoktrin somgovernmentom

kom-betecknatsoutgrundlighetochgrundlighettyskmed somvad som
rationalitet.munikativ

inteverkarIndividemaannorlundaemellertidVerkligheten ut.ser
opinionsfrihetema ärpolitiskai deinslagViktigaiisolerade utan grupp.

mötesfriheten.ochföreningsfrihetenjust
1800-talet,mittenvidsamhälletföreställningvanlig avDet attär en

byggakomupphört,skråväsendetoch attståndsrepresentationensedan
förOrganisationerinte.docksigförhöll detSåindividerna.pådirekt

till-starka. Försig attfolkrörelsemaoch växtelevde kvarsärintressena
sarnmanslut-detbehövdessärintressenaallmännintresset gentemotvarata

kundesiginom göraallätare,kallakan envadningar sommanvarsom
politiskadeallätareDessa ärsärintressena.de mångamellanavvägning

partierna.

Parlamentarism
besluts-demokratiskai vårnyckelbegrepptredjedetParlamentarism är

statsskickparlamentarisktförutsätterframhållitsredan ettteknik. Som
JacobciteraförPartitvå.minst är,antalet atttillpartier,politiska

Partier-liv.galejan, friapåtill Min statersförfattarenWallenberg, son
lag-inteföreningarsådanaandraallaliksomochföreningarideellaärna

bortafingrarnahållaskallangelägetharreglerade. Det att statenansetts
påexempelvamandeerbjuderiKommandoekonomierna östfrån dem.

parti fungerar.statsbärandemedhur ettett system
iland liksomi vårtharpartiernaochmedborgarnamellanrelationenI

år.underförändringarbetydandeländer skett senareandramånga
Med-ökat.harvaldadepolitikerna, representantemaMisstron motmot

minskatpartibundenhet harparti, derasmed visstidentifieringborgarnas
har1988 års. Dettavidtill 51%val1968 årsvidFrån 65%dramatiskt.
tillochnästföljandeval tillfrånantal partibytareökatbetytt ettett

sidanåriksdagsvaletmellanvaldagochröstsplittring enasammaen
parti-Antaletandra.landstingsvalet å denrespektivekommunalvaletoch

1991 iochtill 7%val1952 årstillförhållande1956 iuppgickbytare
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förhållande till 1988 års val till cirka 25%. Det ligger i sakens natur att
de partiernas intåg ökat rörligheten. Ett utslag rörlighetennya annat av

medborgarprotesterär blivit alltatt spontana vanligare inslag i detett
offentliga samtalet. En bidragande faktor allt dömaär den höjdaattav
utbildningsnivån.

Vi har tidigare berört massmediemas roll i sammanhanget och under-
strukit nödvändigheten fria massmedier i demokratiskt samhälle.ettav
De spelar två viktiga roller Äveninfonnatörens och kritikems. mass-
mediemas partibundenhet har minskat starkt. Massmediema har sina
intressen bevaka och har kommit bildaatt alltmer homogenatt en grupp.
De för i utsträckning det offentligastor samtalet och bestämmer där-
igenom vad tillhör politikens agenda. Den politiker intesom som syns
och hörs i massmedierna chanslös. Genomär tendensen fästa störreatt
avseende vid det avvikande vid detän generellt giltiga massmedierna,ger

Åmången, felaktig bild. andra sidan, hävdarmenar företrädare fören
massmedierna, blir journalisterna lätt manipulerade politiker, byrå-av
krater och experter.

kommunalaDen siälvsfyrelsen
Det fjärde nyckelbegreppet i det kommunala beslutsfattandet denär
kommunala självstyrelsen, d principen kommunerna själva skall haattsv
hand angelägenheter allmänt intresse harom anknytning tillav som
kommunens område eller dess medlemmar. Detta helt iär samklang med
den inom EG gällande subsidiaritetsprincipen, d principen att ettv s
ärende inte skall på högreavgöras nivå vadän nödvändigt,är ochen som
med vad alltid, i varje fall inom teorin och på fest- högtids-som och val-
dagar hävdats i vårt land, besluten skall fattas såatt medborgarnanära

möjligt.som
Du kan lägga Din kompost Du vill i Din trädgård, tillvar om nu

inteäventyrs hälsovårdsnämnden eller miljönämnden skulle ha några
kritiska synpunkter. Och framför allt Du behöver inte tåla Dinatt

måhan kommunalpamp, direktörgranne, eller på någotvara sättannat
ingå i nomenklaturan, utnyttjar Din mark för dumpa sitt avfall.att

På detsätt med kommunen.är Isamma överensstämmelse med den
kommunala självstyrelsens princip har den vad brukar kallas plan-som
monopol inom sitt område. Kommunen kan alltså nej tillsäga före-en
slagen utformning byggnad och till etableringav industri.cn en av en
Man brukar tala det kommunala Den vanliga situationenom vetot. detnär



56

Kom-omvända.denanläggningarsysselsättningsbefrämjande ärgäller
industrierfåintresseradestarktallmänhetibekant attär avsommunerna

lokali-högskolorochmyndigheterstatligaverksamheteroch andra som
andra för-ochmarkmedställerområde ochsitt gärnaserade till upp

sinavakt1920-talet,påslår liksomOch kommunernamåner. omnu,
kommunerna.mellankonkurrensi-själva verketråderDetregementen.

smutsigSomsig.värjervilkaetableringarvissafinnsdetMen mot men
substantiella objektetvid detvi frammeDärmedoch sopberg.industri är

kärnkraftsavfall.förvaringföranläggningarkonferensenför av
det kom-köramöjlighet övernågot årsedandockfinns attHär en

vi intekämavfall,baraavfall och intefinnsDetmunala somvetot.
Afrikatillelleri havet utananständigtvis kan dumpa texportera somex

l98712landet. Lageninomhandnågotmåstevi själva sätt omta om
hel radi 4 kapräknarmedhushållning an-ennaturresurser uppm m

iregeringen ochtillstånd över-får utförasinteläggningar utan avsom -
har till-kommunfullmäktigeplanmonopoletmedensstämmelse attutan-
mellan-föranläggningblfrågaitillstånd lämnas. Menstyrkt om aatt

kämavfall fårellerkämämneförvaringslutliglagring eller re-av
från natio-detnej,kommunentillståndlämnageringen även sagt omom

tillkommeranläggningenangelägetsynnerligensynpunktnell attär
anläggningenförlämplig platsinte,gäller dockstånd. Detta an-om en

eller, iplacering därgodtakankommunvisats inom antas ensomannan
lämpligare.bedömsplatsfall,annat annanom en

politisktkommunaladetköramöjlighet vetotöverDenna var enatt
restrik-ifrånsadefråga. Statsmaktemaomdiskuterad att storömtålig och

198990220Bostadsutskottettillämpninglagensiakttas vidskulletivitet
föreligga.alltidmåstemiljökonsekvensbeskrivningoch noggrannen

kommu-tillståndinte lämnathittillssåvitt jaghar, motRegeringen vet,
gaskombi-anläggningnej tillharKävlinge kommun ettvilja. sagt avnens

kraftverk.
oftakommunalpolitikemaframför alltpolitikerna,tillfogaskanDet att

Sedantjänstemännenbyråkratemaexpertema.trängdasigkänner av
sigskall begränsapolitikernahävdatstjänstemarmahållfrånlänge har att

verk-offentligaför denfastslå målenrambudgetarramlagar ochitill att
verkställig-medanmedel,erforderligafinnstill detochsamheten attse

sak. Dettjänstemännensskalluppnåendeförinklusive medlenheten vara
antagandetsamband medihäromingående debattganskafördes aven
minskningvarjehävdasGenerellt kankommunallag.års1991 att avsett
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demokratiskapolitikernas beslutsområde innebär ingrepp i det besluts-ett
fattandet och vamingssignalär för medborgama.en

Så förflyttar vi från den lokala nivån till den internationella,oss när-
bestämt till EG-nivån. Vare sig vi blir medlemmarmare EG eller inteav

det möjligtär kanske inte i dagens läge i det långa loppet EGmen att- -
vill ha 0rd med i laget i frågaett behandling och förvaringtom ex av
kärnkraftsavfall och söka finna EG-lösning. Sverige ären gemensam sett
till överflyglat endast tvåytan EG-länder, nämligen Frankrike ochav
Spanien. Sverige därjämteär relativt mycket glest befolkat. Vad harsett
vi för motargument

Till sist några ord den moderna varianten den direkta demo-om av
kratin, folkomröstningen. Den kan förefalla Ärhyperdemokratisk. den
det I demokrati måste enligt min mening makten och ansvar vara
förenade siamesiska tvillingar, två sidorsom Densom mynt.av samma

fattar beslut skall ha förett beslutetsom ochett detta skallansvar ansvar
kunna utkrävas. Vem utkräver för beslut, fattat i folkom-ettansvar en
röstning Och inte det till fördel för demokratin, väljarnavar när efter

år 1955 med 83% haatt nej till införandesagt högertrafik, åtta årav
fick sig överkörda de politiskasenare partierna.se av

Det kan hävdas politikerna hänskjutaatt frågaatt där detgenom en
inom partierna råder betydande splittring, till folkomröstning, springer
från sitt Det skall villigt medges kämkraftsomröstningenansvar. att 1980
dämpade den intensiva debatten i frågan för tid framöver. Menen av
intervjuundersökningar framgår inte mindre 53%att än väljarna ansågav

det hade varit bättreatt regering och riksdag hade beslutatom käm-om
kraften själva. Frågan menade för komplicerad för denvar, vanligeman,
medborgaren. Endast 40% gillade folkomröstningen hölls.att

Demokrati ansåg Winstonär, Churchill, dåligt för besluts-ett system
fattande det minst dåliga alla dem vi kännermen till. Demokratinav
måste ständigt återerövras. Det samhälletöppna har många fiender. Det
räcker inte med perfekt skrivna lagar. Weimarförfattningen frånvar
teoretisk synpunkt perfekt skriven författning. Menen det gick dettrots

det gick. Det finns alltid anledning ställasom den frågaatt presidentsom
Richard Weizsäcker ställde i högtidstal för någravon ett år sedan. Han sa
Wir haben eine Verfassung. Sindgute wir aber in einer guten
Verfassung

Politik enligt Bismarckär det möjligas konst. Den kan i dagens
komplicerade samhälle förefalla det omöjligas konst.mera Detvara är
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människorsgällerDärvidbeslut.få fram att tauppgiftpolitikernas att
manipu-sigkännermedborgarnasåhandlaaldrigochpå allvar attoro

beslutsfattande.demokratisktavstånd frånlångtvi påDå ettlerade. är
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Samhöllsanda och logisk envefenhet
reflexionerNågra kring kunskap och-

information deli högteknologiska samhället

Gunnar Bergendal

I debattartikel invandringspolitiken med rubriken Hellreen om äntyst
rasist skriver Jörgen Westerståhl

Ansvaret för debatt kommer till stånd har i förstaatt handen par-
tierna. För femtontal år sedan anordnade fleraett partier omfattande
rådslag för skapa opinion i kämkraftsfrågan. Sakligtatt detvar
knappast välbetänkt, eftersom energifrågans lösning helt blirnästan
beroende den tekniska utvecklingen.av
Frågan invandringspolitiken däremot frågaär där bredom en en
och långsiktig opinionsbildning bland människor i ärgemen
påkallad. Det inte heller nödvändigtär alla partierstörreatt
kommer fram till slutsatser. Den spekulerar i kortsiktigasamma som
opinionsvinster kan lätt drabbas bakslag, på så föränderligtettav
område dettasom

Här finns mycket fundera kring och bara endaatt iakttagelse skall blien
utgångspunkt för det följande. Jag tänker på orden sakligt detvar
knappast välbetänkt. Det låter kärnkraften inte politisk sak,som vore en
för vilken människors ställningstaganden betydelse.är Det ärav som om
kärnkraften i Westerståhls produktögon är Framsteget, har sinen av som

logik, medan invandringspolitiken tillhöregen motsägelserik utveck-en
ling vi människor har för.som ansvar

I nyutkommen bok Paul Ricoeur skillnadenen tar mellan denupp
gamla idén framsteget och den relativt idén utveckling.om nya om
Den skillnaden Ricoeur,stora är, säger den förra föremål föratt var en
tilltro jämförbar med den tillkom den kosmiska ordningen eller densom
biologiska utvecklingen medan den i grundenär problematisksenare
utvecklingen kan gå illa; spärmingama mellan Nord och Syd kan bli kata-
strofala och Nords utveckling kan bli förödande

1DagensNyheter 20 november 1991
,Paul Ricoeur, Lectures Autours du politique. Ed. du Seuil 1991, 274
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mellansamhällethögteknologiska mötetärfrågan i detDen stora
medansvariga.människorallavilken ärutveckling föroch denframsteget

kanWesterstâhl inläggframsteget Avockså föransvarigainteviMen är
undandragetdet män-ärhanuppfattningenfå den attatt menarman

exempelEttdagligen. är,vifrågor nästanDessa möterniskornas ansvar.
marknadseko-universellihandelsvaraskallgentekniken enenvaraom

vinstmaxi-stårhelighetlivets överellermening,doktrinsnomisk om
princip.meringens

1970frånföreläsningarsinaifrågorfram dessalyfterArendtHannah
filosofi. Honpolitiska sägerKantsom

oändliga Framsteget ärmotsägelse Detfinns dennasjälvKantHos
hanvärdighetmänniskanssamtidigt kräver attlag;människosläktets

sådanochsärskildhetoss i sinvarendasedd sesblir somaven -
återspeglandetidenoberoendeochjämförelsefast somavutan -

detframstegetidénsjälvaord,andraMedmänskligheten. omom -
förbättring motsägervärldensochomständigheteränär nyamer -

på framstegetAttvärdighet.människansföreställning troKants om
värdighet.3människansär mot

brännpunkten.totalitarismenfilosofi kampenArendts motHannahI var
godaför detutgångspunktenlivmänniskornasmåsteFör henne varaegna

HaberrnasochhennemellanmotsättningenbeskriverRicoeursamhället.
ord.följandemed

precisdetArendt,hosmisstron ärlivligastedenväckerdetMen som
prak-sig ståkritik överpåanspråketvetenskapliga trordet somen

åsiktsut-detöverlägsen öppnaslutligtordmed andratiken, vara
bytet.4

ratio-vetenskapligatvângsfriaseminarierummetsstår mellanKonflikten
förnuft.praktiskaansvarstagandesamhälletsoch detnalitet öppna

harGlucksmannAndré sagthar,förnuftet. DetsundatalarVi somom
för-akademiska.5 sundaDeti detgodinteDescartes,sin boki pressom

så fallidetfastänslentrianmässigt,ochoreflekteratuppfattasnuftet som

Pressof Chicago3 Univ.Philosophy,PoliticalKant’sArendt, LecturesHannah on
1989, 77PaperbackS1982. s.

2, 35.Ricoeur notP. s.
208.5 1987,FlammarionFrance,cest IaDescartesGlucksmann, s.André
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ganska dåligtgör skäl för sitt Borde det inte så vårt för-namn. attvara
nuft bästär det suntnär I sinär Kritik omdömesförrnågansom görav
Kant liten utvikning der gemeine Menschenverstand,en om välsom
kunde vad bordemot med förnuftsvara detsom sunt.6ett närmenas är

För detta sunda förnuft Kant maximertreger

Att tänka själv den fördomsfria tankestilen
Att tänka för varje människa den utvidgade tankestilenannan

3. Att alltid tänka samstämmigt einstimmig med sig själv den konse-
kventa tankestilen.

Den första grundsatsen beskriver Kant också det aldrig passiva för-som
nuftets maxim. Det sunda förnuftet måste vaket, på sin vakt.vara vara
Den andra maximen är avgränsning inskränktheten, oförmåganen mot att
gå utanför de privata betingelsema för omdömet.egna, Den utvidgade
tankestilens kännemärke är sig in isätteratt andras ståndpunkt.man Om
den tredje grundsatsen, den konsekventa tankestilens, Kant,säger denatt

svårastär nå fram till den kanatt bara nås förening de tvågenom en av
första och till färdighet utvecklad ofta återkommandegenom en tillämp-
ning dessa. Man kan säga, sammanfattarav Kant, den första för-att är
ståndets maxim, den andra omdömesförmågansär och den tredje för-är
nuftets.

När Kant här talar den konsekventa tankestilenom det såledesär inte
formallogiskt korrekta slutledningar han utövandet detsom utanavser, av
vakna förnuft, med vilket jag med i världen och för världenansvar
tänker samstämmigt med mig själv. I sina Kant-föreläsningar visar
Hannah Arendt hur Kant tvärtom tänkandet farligtatt ärmenar, detnär
står fritt från sitt samhälleliga sammanhang. Hon citerar Kantsur
Antropologi

Das einzige allgemeine Merkmal der Verrücktheit ist der Verlust des
Gemeinsinnes sensus communis und der dagegen eintretende
logische Eigensinn sensus privatus.7

6 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft 1799, Felix Meiner Verlag 1974, 144ff.s.Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht 1798, ReclamUniversal-
Bibliothek 1983, 153.s.
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DetEigensinn.ochGemeinsinnordenvidslagLåt ettstanna upposs
Dudeniförklarassamhällsanda ochmedskollexikonetiförsta översätts

Allgemeinheit. Förfür dieEinsatzbereitschaftundVerständnismed
föreslår därutöveroch jagegensinne,envishet,vifinnerEigensinn

fin-Dudenldetsamma.alldelesinteenvetenEnvis och ärenvetenheti
Absicht 0.ä.Meinung,auf einerBeharren aushartnzickigesmanner

heraus.Trotzgewisseneinem
tillhänvisarhanochtalar, somKantsamhällsanda somDen varom

iblandutslitnadetnågot somäncommunis, sense,är commonmersensus
handlingsbereddadetställetiDenmeningen. ärallmännaförstås som

derasförmänniskorna,förallmännadetförstårförnuftsunda uppsom -
samhällsanda. Isaknaförryckt ärAttvärlden. attförochgemenskap vara

bästföreteelse, motdenfundamentalism svararväl somtidvår är
religiösellerrasismbarainteFundamentalismen ärEigensinn.logischer

utvidgadeochfördomsfriadeöverallt därfinnsbokstavstrohet. Den
såfinnsfundamentalismenförgrogrundOchsaknas.tankestilama en

Fertigkeiteineund ...beiderVerbindungdie zurerstensnarast som
och fostras.främjasintederselbenBefolgungöfteregewordene

ik

kul-grekiskaantikaI denväldefinierat.särskiltintekunskap ärOrdet
flytandeganskamedochkunskapsord, ettmånga vartfannsturen

ellertänkesättfemEtiksinitalarAristotelesbetydelser. omt ex
episteme,techne,nås. Dessasanningen ärvilkasinnesförfattningar genom
intuitionförnuft,praktisktvetenskap,konst,sophiaochphronesis, nous

hit.opinionenochomdömetinteräknasvisdom. Däremotoch
mycketsådetgällerkunskap,ordförstå vårtsvårt egetvi harOm att

kulturen,ochspråketbestämsbetydelserordengrekiska avdemera -
ömsesidigt.varandrabestämmervilka

medkunskaplikställadragningstark attfinns motkulturvårI en
fastakunskapensfakta äråtminstone sägaeller attfaktakännedom att

påbyggsnågotellerinformationuppfattas somKunskapkärna. som
kun-informationantagligenbidrar att somTill det synsättetinformation.
ochadministratörervetenskapsmän,ställning hosstarkskapsgmnd har en

kunskapspolitiskaitolkningsföreträdehapolitiker, ansessomgrupper
nyhetpå ärÅrets emellertidbjuderbudgetproposition somenfrågor.

informa-kunskapmedmed dettasvårthar somförvälkommen somoss
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tion. Statsrådet Unckel i sin inledning till bilagasäger 9 Att ha kun-
skaper och i det ordet inbegriper jag färdigheter bidraräven till att- -
bygga självförtroendet, vilket viktig uppgift förär skolan. I denupp en

veckor propositionen lärarutbildning har dock terrnino-sex senare om
login återfallit i den gamla traditionen.

Kunskap, jag, har med kunnande och människorsgöra ärmenar att
kunskap. Det finns i databanker alla de slag, däri inräknat biblio-som av
tek, inte kunskap,är kan bidra till kunskap. Kunna har medmen göra att

Mångagöra. vad de kan, vigör kan vad vi gör står det på syd-en
tyrolisk sparbanksreklamÅ

Låt stryka streck den gamla terminologinöver kunskaperett ochoss
färdigheter, och därmed också kunskap,över färdighet och atti-ramsan
tyder. I kunskapen ingår både görande och värderingar. I tyskan skiljer

mellan K kännedomenntnis och Erkenntnis insikt.man Karl Jaspers
säger vetenskap försvinner insikt,att det stelnar i resultat.närsom

Låt ögonblick hjälp engelskan.ett Där talarta skillsoss nu av man om
vi färdigheter.när säger Det 0rd besläktatär medett ärsom

urskillning och alltså denäven betydelsen bleknat seklemaom genom- -
har med urskiljagöra detatt väsentliga,att ställning. Vi måsteatt ta
själva bestämma för vad vi vill lita på, någon absolut säker kunskaposs

Uberfinns inte. I sin bok Gewissheit Wittgensteinsäger

Jag detta min fot. Jag skulleär intevet att kunna godta någon er-
farenhet bevis på motsatsen.... Men visar det sig inte härsom att
vetandet har med beslut göra 9ett att

Om jag tvivlar på detta min fot, så fårär jag ändå bestämmaatt mig, åt-
minstone tills vidare, för den min. Jag avstårär här frånatt försökaatt
lägga förhållandet mellanut orden kunskap och vetande. På något sätt
har kunskap med auktoritet vi måste lita pågöraatt självaoss men-
också andra, samtidigt vi måste tvivla, kritisera och självasom pröva
för komma till välgrundat ställningstagande,att ett eget tillägna oss
kunskapen. Det väl det välgmndadeär ställningstagandetom som process

8 detI tvåspråkigaSüdtirol heterdet Viele kännen,sie wir kännentun wirwas tun.wasC e chi quello chepuo’,not sappiamoquello chefacciamo. Den italienska inteärtextenså symmetrisk den tyska, orden för kunna och veta har olikasom domänerpå de två
råken.s

UberLudwig Wittgenstein, GewissheitOn Certainty 1951, Basil Blackwell 1969, §
362.
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grundatförnuftetpraktiskadetbeskriverdå hantalarKant somsom
tänkandetilltvinnastänkande, ettutvidgatochfördomsfritt sammansom

minaerfarenhet,minmedsjälv,migsamstämmigt medärsom
förkunskap.minvärderingar,

kunskapsområden.olikainomolikakunskapentillägnelsenNu utavser
på denkvadratematvå småexempel. Att debraPythagoras är ettsats

likahartillsammanssidor stor ytatriangelns kortarerätvinkliga som
såochoskäligt,inte mätersidan verkardenpå man,kvadraten stora

bevis imedalla klarasförgångkan ettsaken utMendet.stämmer en
sig.bekymraintebehöversedanstil, ochEuklides man

antagandenpåbyggerannorlunda denkunskapenfrågor ut,andraI ser
påtiden,medförskjutsgiltighetvilkasochifrågasättas person-kansom

världen.vipå hurgörande,på vårtvärderingar,ocherfarenheterliga ser
ständigtmåsteDenkunskapen.politiskameningi viddenSådan är --

makt-politiskavid dedemokratiivimärkerdet tomprövas, enex
syftebokMethodeundWahrheitibeskriverGadarnerskiftena. varsen-

förcartesiska,denmetod, attsäkernågonfinnsdet inte tvisa exär attatt
kunskapsstilartvådessamellanskillnadenkunskapfinna rätt -

beskriverAristotelesWissen,kunskapenmoraliskadenTy som
dendkunskap,föremålsliginteuppenbarligen sden, vär en

fastställer,hansakförhållande, utaninförintestårvetande ett som
hannågotDetomedelbart. ärhonomangårinserhan somdet som

har göra.att
denlångtSåklart. ärkunskapvetenskapens ärintedettaAtt är

moraliska kun-denmellanAristotelesenkel, göravgränsning som
särskiltepisteme,kunskapenteoretiskaoch denphronesisskapen

matematikenharvetenskapengrekernapa, förtänker attmanom
kunskapoföränderliga,detkunskapförebild, somär enomensom

sig.1°läraalla kandärförbevis ochsig pågrundar som

någotbeskrivsmatematikenparadox,egendomlig när somfinnsHär en
Å logisktochenklabevismatematikenssidansig. ärläraalla kan enasom

skolaniredanerfarenhetvälgrundaddet attsidanandraaklara, är en
litenförsvårastede ämnena utomuppfattasmatematiken enettsom av
för-de harsa,karaktäriseraselever attdessaKanske kanelever.krets av

SiebeckPaul10 Mohr1960, J.C.B.MethodeundWahrheitGadamer,Hans-Georg
297.1975, s.
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mågan bortse från det föratt matematikenär oväsentligt, fast dettasom
ofta betyder allt det undanatt avgörande försorteras är människornasom
och världen. Den universella teoretiska kunskapen fonnuleradär i ett
universellt språk, och därmed obegriplig, ogripbar, ofattbar för dem som
fattar världen med utgångspunkt i livet de själva det och minnssom ser
det, i det liv de sina gärningar ansvariga för,ärsom det livgenom egna

förstås bara i den gemenskapens kultur ochsom språk.egna
Om avgrunden mellan det praktiska förnuftet och det universella teo-

retiska vetandet kan skaffa sig bild i våra uppslagsböcker. Slåman en t ex
på ordet covariant vektor i den Nationalencyklopedin en reellvärdnya
linjär avbildning vektorrum V, dett elementav ettv s

i det duala vektorrummet V.... Koordinatema för covarianten
vektor transformeras alltså på basen,sätt därav beteckningensamma som
covariant. Jfr tensor. Diderot, fadema till 1700-talets franskaen av en-
cyklopedi, hade djup insikt kampen mellan dessa två kunskapsstilaren om
och beskriver den bl i Rameaus brorson.a romanen

Till föreställningen den i tid och oföränderligt giltiga kun-om rum
skapen hör tanken på kunskapen Men till varje kunskapsom en vara.
finns knutet förutsättningar för dess giltighet, varje kunskap har sin
begränsning. Det väl dettaär skiljer kunskap från information ochsom
det detär informationgör till något så vanskligt,som farligtrentav
ibland. Har inte universiteten svikit sin kritiska uppgift då de hänger sig
åt forskningsinformation Universitetens och högskolornas bildnings-
uppgift, deras endaär oumbärliga uppgift, måstesom samhälleligtvara
bestämd och inte inomvetenskapligt. Bildningsuppgiften handlar om
skolning det förnuft Kant beskrev och denav uppgiften oförenligsom är
med enligt vilketett kunskapsynsätt uppfattas bytssom en vara, motsom
andra eller på marknaden.mot Raymondvaror mynt Williams beskriver
saken så

Den verkliga sprickan kanske iär människorna själva de deses, ser
sig själva, producenter och konsumenter. Konsumentensom vill bara
ha den produkt han tänker på; alla andra produkter och biprodukter
måste han komma ifrån, han kan.om

11 RaymondWilliams, Problems in Materialism and Culture, Verso 1980, 81.s.
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tankekategoriergrundläggandevårakonsumentoch ärproducentNär
GemeinsinndetVi lämnarförryckthet.tidsvårförgrundenvilägger
marknadenstillöverlämnarochpåsamhälle byggervårt osssom

Eigensinn.logischer

är

Jörgenövertygelseminförskäl attjagföregående hardet gettI
ochsakrasismensmellanåtskillnad han görfel i denWesterståhl har

någotelleridentitet,hävdaskullejag somsåsak. Intekämkraftens att
hänseendejust detiMenkämkraft.ochrasismmellanidentitetstod nära,

undrardiskussionföravågavi måsteframlyfterWesterståhl en -som -
i förstonedjupgående än ser.likheternainte är manjag merom

12,politiqueéducateurldeTâches omtalar iRicoeurPaul uppsats,en
mellanmotsägelsenframlyfter hanDäruppgifter.fostranspolitiskaden

irationalitetenförsvinnandedenochmedelsrationalitetenväxandeden
tillhänsyninteformerandliga tardeHansyften. säger somvåra att

tekniskadenförunderdukakommerdimensionhistoriska attmänniskans
Ethique 13,morale sägerettryck. I uppsats,civilisationens annanen

riskerförstårsak öppendebatten,offentligadenbara varsRicoeur, att
prioritets-samhälleligskapakanaléatoire,I’issue endont reste

detpåhan,fortsätter motsvarardebatt,sådanEn öppenordning.
angelägenheter. Detpersonligairådslagscirklarplanetinstitutionella

ochtradition,politisksvenskiingårrådslagdemig,förefaller somsom
slåanledningvi har attfolkbildningstradition,ihar somrötter ensom

avvägningskäligfinnaförformernabland de bästa att envakt ärom,
moral.ansvarighetensochmoralövertygelsenskallarRicoeurvadmellan

fastpartiernapolitiskadeinomfrämstintesin platsharrådslagSådana
angår. Desakgemenskaperdei allaviktiga därså som ende utanär nog

logiskadenstridenisamhällsanda, mottilli fostranstågrund attär en
förryckthet.envetenhetens

12 254.2,Ricoeur notP. s.
13 268.2,notRicoeurP. s.
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Inledande kommentarer

Carl Reinhold Bråkenhielm

Framtida imänniskors ageranden kan...inte hanteras säkerhetsanalysen
med de metoder används för naturprocesser. Så skriver Nils Rydellsom
i sin inledande översikt från kunskapsseminariet. Hans ärargument att
historiska erfarenheter inte kan projiceras på framtiden i mycketänannat
begränsad utsträckning. Människans och historiens utveckling olineär.är

sakenMan skulle också kunna uttrycka på följande Det finns tvåsätt.
olika människokunskap. Dentyper generaliserbar. Dennaärav ena typ av
människokunskap har viss egenskap. Alla har bukspottskörtel ochen en
vissa utvecklar under vissa betingelser diabetes. Psykologisk och socio-
logisk kunskap kan också vara generaliserbart slag. Samtidigtettav mer
finns det inte minst inom humaniora kunskap enskilda människorom
eller speciella historiska förlopp inte kan generaliseras. 30-årigasom
krigets förlopp kan inte generaliseras gång för alla konflikter.som en
Positivister brukar ställa sig skeptiska till idén icke-generaliserbarom en
märmiskokunskap medan herrneneutiker ibland vill gå så långt endastatt-
den icke-generaliserbara kunskapen verkligär märmiskokunskap.

Denna fråga vill jag i detta sammanhang lämna därhän och istället-
för Den innebärargumentera det finns föreställningartes.en annan att

märmiskan praktisktär oprövbara med någonom som taget vetenskaplig
metod, ändå är avgörande betydelse i samhällsplaneringen.men som av
Dit hör frågor etisk andraäven inatur, varje fall inteav men som ute-
slutande etiskär Man kannatur. frågansägaav t människo-attex om
värdet hör till denna frågor. Frågan människans viljefrihetgrupp av om
kan kanske också räknas dit.

Men det finns också andra frågor, Falkemarktre och Bergendalsom
berört i sina inledningar, jag bara skulle helt snabbt ringa insom och
kommentera. Det frågorär kan påverkatre den socialasom acceptansen

kämavfallshanteringen.av

Den första frågan, kanske främst Falkemark antyder,som samman-
räckvidd]hänger med vår på det mänskligasyn Att haansvarets

innebär vi kan ställasansvar grovt till vissasett föratt svars- -
förhållanden, hand eller bevakat att ta kämavfall. Nu finnsex detom

fråga det mänskligaen räckviddom ansvarets ärsom av
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vikanförsta synsättetEnligt det trängremänniskosynskaraktär. --
harpersonligenvihandlingarföljdernaförhaendast somavansvar
intemänniskorövrigt kanbesluta. Imedvaritbegått eller attom
harvidareandra synsättetEnligt detmoraliskttillskrivas ansvar. --

och dethördetmellangråzondiffusansvarsområdevårt somsomen
Är Gunnarskrivervi inteansvarsområde.vårttillinte hör -

talainteframsteget Kanockså föransvariga tBergendal omexman-
aktivt sättviuppkommerkollektivt när ettslags merett somansvar

detSåhandlande.människors ävenandraföljdernadel omtar avav
i god demo-avgjortsdelarallainte tillkämkraftsfrågansigvisar att

förmoralisktkollektivtändå havi allaordning, kankratisk ett ansvar
del vissaaktivalla tagiteftersom viinförandedessföljderna avavav

alltså intehängerMoralisktkonsekvenser.positivadess ansvar
ocksåbeslutsprocessen,idemokratiskadet utanuteslutande på
moralisktkollektivtskaparstrukturerinformella ettandra sommer

någotÄven det knappastsådanlutar ärsjälvjag syn,enomansvar.
individua-skäl. Enrationellapågrundashelt kanjag meransersom

socio-samstämmigaenligtOchockså tänkbar.människosynlistisk är
möjligtframmarsch. Detpå ärmänniskosynsådanlogiska data är en

kämavfalls-problemendesiktpå störstakortdetta är ett somatt av
fåindividualismen kommerpekar attMycketinför.frågan står att

myndighetsbeslut kommermisstänksamheteninflytande,ökat motett
framtidadentillledadettakanske kommeroch attöka attatt

sjunka.kommerkämavfallet attacceptansen av

Bergendal. HärGunnaraktualiserasmänniskosynsfrågaEn avannan. tillanslutningkaraktär. Ifömuftetsmänskligadetgäller det synen
seminarie-mellanstårKonfliktenBergendalskriverArendtHannah

samhälletsoch detrationalitettvångsfria öppna ansvars-rummets
ställs härfömuftsbegreppOlikaförnuft. motpraktiskatagande

för-principervissaefterförmågabetydaFömuftig kanvarandra. att
kalla detVi kantänkande.ocherfarenhet veten-kunskapvärva genom

praktisk förmågaockså betydaFömuftig kanförnuft.skapligt meren
lämp-finna denvarandra ochhandlingslinjerolika motavvägaatt

kopplattredjeför detkanmål. Fömuftvissttillligaste vägen varaett
handlings-påkvalificeradmoralisktmedvetenhet,etisktill synenen

fömuftsbegrepp,mellanskilja ett veten-kan kortlivet. Man tresagt,
förstårjagBergendalsetiskt.och är,praktisktskapligt, tesett omett
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honom vi överbetonaträtt, det vetenskapligaatt förnuftet och under-
skattat det praktiska och etiska förnuftet, väsentligt iär vardags-som
livet. Det ligger något i det han skriver, jagäven tycker hanattom
tydligare kunde framhållit det inte frågaär skjutaatt undan detattom
vetenskapliga förnuftet, eftersträvautan samspelatt mellan dessaett
olika fömuftsbegrepp.

Slutligen finns det också fråga i Bergendals föredragen annan som
berör frågan kunskapens objektivitet. Enligt klassisk definitionom en
på kunskap människa någotvet hon har goda skälen om att tro att

Ärnågot godaär skäl någotsant. växlar beroende på densom
sociala och historiska situationen Hade medeltidens människor goda
skäl för geocentrisk verklighetsuppfattning, precisen vi idag harsom
goda skäl för kopemiansk på jordens plats i Solsystemeten mer syn
Finns det sådan kunskapsrelativism också i det politiskaen tänkandet
och i moralen Denna ståndpunkt antyder Bergendal. Kanske kan man
tala objektivitet i geometri och matematik,om en knappast i övrigmen
vetenskap, moral eller politik, Bergendalsäger och citerar Gadamer.
Dessutom det såär objektiv påatt kunskapen medverkaren mer syn
till kommersialisera kunskapen.att Till föreställningen den i tidom
och oföränderligt giltiga kunskapen hör tankenrum på kunskapen som

Men till varje kunskap finns knuteten förutsättningarvara. för dess
giltighet, varje kunskap har sin begränsning.

Bergendal antyder i min tolkning slags kunskapsrelativism, knap-en som
självklar,är otvivelaktigtpast tankemöjlighetmen bådeär möjligen som

och kanske håller på få förstärkt inflytande.att ett Kunskapsrelativisten
bekänner sig till grundläggande bild människans kunskapssituationen iav
världen. Kanske finns det objektiv verklighet. Men alla våra föreställ-en
ningar den beroendeär historiska, socialaom eller andra förhållan-av
den. Detta genuinär märmiskosynsfråga och i dettaen sammanhang vill-
jag endast framhålla den har svårtatt medatt vetenskapligtsamsas ett
förhållningssätt ändå bygger på grundläggandesom tilltro tillen
människans möjlighet på metodisktatt byggaett sätt trovärdigupp en
verklighetsbild.

Detta kan bli grundläggande fråga i diskussionenen den tekniskaom
lösningen slutförvar. Det svårtett är förutseav hur hela diskussionenatt

slutförvar kämavfalletett kommerom kunskapsrelati-av att ut,se om en
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vissaföljdtillkanskeopinionenstöd ibredare avfåskullevistisk ett -syn
obefogadkanskedetMenförkunnelse. är enopinionsbildarespolitiska

oro.

WelinStellan

idemJagdiskussion.till tarvilljagsakerfemspeciellt ta uppDet är som
ordning.ochtur

beslutOåterkalleliga|.
handlaravfallsproblem attkämkraftens omkringdiskussionendelEn av
ellerriksdagingen senarebeslut enbeslut,oåterkalleliga senarefatta som

dettapolitiska är ettallaInom systempå.ändraska kunnageneration
Grundlagenigen. ut-rivasbeslutalltidkandemokrati uppIproblem. en

meddeträckerSverigeIändras. enkandennaävenspärrgör menen
emellan.valmedriksdagartvå olikavidmajoritetkvalificerad

uppmärk-detharteknikutvecklingdiskussionermedsambandI om
möjligtvarithade attdetskulleskillnad det göra,vilken omsammats

beslutfatta attdiskuterasAngeles ettattI Losbeslut.oåterkalleligafatta
striktavissauppfyllervilkaanvändas,bilarenbartfårårtalvisstefter ett

detsåstadfästaskunde attsåbeslut sägasådant attOmutsläppsregler. ett
förbetydelsefåtroligenskulle detta storsåändra,omöjligt attvore

in denlänkaskulleicke-utsläppsbeslutbilar. Ettframtidautvecklingen av
ekologisktitransportsidan gynnsammautvecklingen mertekniska

bil-Därförändras.kanbeslutet reagerardockProblemet är attbanor.
visagäller ettdet attlobbyverksamhet; attomfattandemedindustrin en

konsekvenser.socialaochekonomiskafåricke-utsläppsbeslut stora
beslutAllaarbetslösa.blir attvetmänniskorfår läggasIndustrier ner,

ändras.kan
såmåsteDetigen. attochbekräftasalltsåmåstebeslut omfattatEtt om
endadetdemokrati ärIgång.inte baragånger;många enfattas ensäga

allmäntfå dembeståendeblir accep-beslut attåstadkomma somsättet att
stårsåbeslut,visstmedenlighetidet ettvill hafolkflertaletOmterade.

Även kämavfalls-iståndpunkt.ändrarmajoriteteninteså längesigdet - skabeslutviktigtviktig. Det är att stora somdärförblirfrågor acceptans
omöjligtförankrade. Det ärordentligtårmångai ärhandlandetstyra

måstedegenerationer;framtidabindastatsskickdemokratisktinom ettatt
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själva fatta besluten eller bekräfta de gamla. Ett icke-demokratiskt stats-
skick det inte lättare.gör

De framtida människorna kommer förmodligen känna sig lika liteatt
bundna våra föreskrifter vi känner bundna olika föreskrif-av som oss av

utfärdade vikingama.ter sägav

2. för framtidenAnsvaret
Hur långt sträcker sig då vårt in i framtiden Här det lättäransvar att
villa bort sig och överdriva sin betydelse. Det varjeär beslutegen sant att
vi fattar eller låter bli fatta och varje handling vi utföratt sätter grän-- -

för framtida handlingsmöjligheter för framtida människor.ser Det är ena
sidan. Den andra förståsär beslut och handlingar också kanatt skapa
handlingsmöjligheter. Problemet alltså vilken världär vi ska bidra till att
forma för de efterkommande.

Här finns två viktiga osäkerhetsmoment. För det första det svårtär att
överblicka konsekvenserna våra handlingar långt in i framtiden; förav
det andra det svårtär hur framtidens människoratt kommerveta att

hur de kommer vilja leva. Om det såatt det de framtidavara, är äratt
människornas preferenser ska bestämma, så vi inte så mycketsom vet om
dessa. Jämförelsen med vikingatiden visar i viss mån på det futila i att
försöka forma dessa framtida preferenser Det vi kan göramestanu. -föreställer jag mig påverka våraär barn och kanske bambamatt och att-
de sedan för detta vidare.

Vad det då vi skaär påverka dem till Det måste bli till de skaatt
våraöverta grundläggande värden ochmest värderingar och föra

vidare eventuellt utveckla dem på ansvarsfullt Därförett sätt. detär-
viktigt vi eller bestämmeratt förvet vilka dessa grundläggandeoss. - -
värden Själv jagär. vi behöver bevarandetror inställningatt till deten
biologiska livet och vi måste lära begränsaatt självaart attoss som oss
för låta andra formeratt biologiskt liv också få möjlighetav atten
blomstra. Det här naturligtvis inteär enkelt; människor viärsom
också del det biologiska livet och delar vi förmodligenav medartsom
andra driften breda jordenarter att över och konkurreraut andraoss ut

Den tekniska utvecklingen har dockarter. placerat människan i posi-en
tion då hon måste så höja sigsäga det djuriska.att över

När det gäller kämavfallet och dess placering, så pekar ovanstående
tankar på vi måste låta varjeatt generation sitt Vårttany ansvar. ansvar

avbryta detär vi betraktaratt farlig och skadlig verksamhet,som som att
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kun-traderadärefterochhandförmåga attefter bästa resternata om
förvaraskämavfallet börjagDärförvidare.och tekniken attskapen tror

måste litaViframtiden.iåtkomligt attochinspekterasdet kan ärså att
viOmderasinteVi kansittmänniskor taframtidens ansvar.tar ansvar.

tillverkningförpotentiella riskermedkämbränsleavfalletundanhållavill
försökaså får vigenerationer,framtidaförkärnvapenspridningoch av
det blirMendet.bearbetateknisktdet,destruera omatttatt genomex

åtkomligt.betryggandevi förvara detsåkvar bör men
på.jag intehitta detingen kanavfallet så trorförsökaAtt gömma att

framtidalli utestängasigförsökteegyptiernagamlade attRedan
inte.lyckadesDetgravkammare.faraonemasfrånmänniskor

risktagandeochKunskap3.
beslutsfattande. Ettdemokratisktförantal villkorFalkemark etttog upp

undan-kunskaprelevantingenbetydelsespecielljag hardessa atttrorav
harfråganDenkunskap.relevantdå vadProblemet ärhålls. är som

skullekunskapformerfinns andraBergendal. Det somberörts avav
expertistekniskvetenskaplig ochVarför baraifråga.kommakunna

skall beredatill Vemlyssnaoch riksdagregeringskakunskapVilken
i dettaväsentligakunskapsfonner ärdet andraFinnsärendet som

vetenskapligadesammanhang än
såfakta-frågomagällerdetnej. Närvill jagfrågansistaPå den svara

kunskapen.vetenskapligatill denhålla äningentingvihar attannat oss
säkerhetmederfarenhethistorisk attnästanviSamtidigt vet genom --

framkallakommerkunskapvetenskaplig attkallaridagvadmycket av
pådrarvi idagprecisforskareframtidalöje hos munnenstilla somett

förEllerSociety.Royal att ta ettinomentusiastematidiga senarede t ex
fysiker,artonhundrataletsKelvin,lord storahadevisstexempel aven

kundeutvecklingslära inteDarwinsmenadefel, han varagrundligt när att
ägdeutvecklingendåårmiljonerförutsattedengrundriktig på attav

sitt bränsle-brännaskulle kunnasolenhur längeberäknaGenom attrum.
såkämreaktionerförbränning, intekemisktillendastkändelager man --

stället.iårfram någraKelvinfick tusen
fakta-frågoma.ivi harendakunskap detvetenskapligdettaTrots är

beteende-ochsamhälls-behövasdet kansakdetSedan är attannanen
värderings-tillvi kommerNärfrågor.för vissavetenskaplig kompetens

självamåste viDemvetenskapen.dock ingenvifrågorna har nytta av
livformföredratenderarteknikerochforskareigenom atttänka en av
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och framtida samhälle möjligenett inte den andrasom sätterpassar som
intressen främst. Det viktigt inteär bara tekniker och vetenskapsmänatt
formar denna framtida värld.

är4. Det orimligt krävaatt nu
ansvarstagande för avfallet

Falkemark menade det fel idagär krävaatt att ansvarstagande för käm-
kraftsavfallets framtida förvaring innan orsaken till avfallsproduktionen
åtgärdats. De kärnkraften böratt avvecklassom skamenar därförsnarast
inte behöva känna sig moraliskt och politiskt förpliktade redanatt nu
delta i beslut kämkraftsavfallets förvaring. Förstom på käm-ett stopp
kraft, sedan ituvi med avfallet.tar Detta tycks den linje Falkemarkvara
pläderade för.

Ståndpunkten har mycket talar för sig. Vi dödsstraffsom är emotsom
brukar till exempel inte särskilt engagerade i frågan humanavara om
avrättningsmetoder. Inte så vi inte bryr deatt avrättades lidandenoss om

därför viutan detatt skenproblem.att är Problemetmenar ett med
lidande vid avrättningar försvinner avrättningar försvinner. Påom mot-
svarande skullesätt kunna hävda det viktigasteman fåatt är påatt stopp
den fortsatta produktionen kämavfall. Ett omedelbartav skullestopp
naturligtvis minska mängdema. Sedan vi avfallsproblemet.tar oss an

Invändningen ståndpunkten delsmot är det förmodligen inteatt blir ett
omedelbart på kämkraften, delsstopp vi ibland måste väljaatt goden
möjlighet framför bättreännu omöjlighet. Jag tyckeren det finns klara
paralleller till industrisamhällets övriga avfall. Detta måste vi handta om
på bästa samtidigtsätt vi minimerar det. Jagsom ökad med-tror att en
vetenhet kring omhändertagande avfall både vanligt och käm-av -
bränsleavfall kommer leda till krav påatt minimering avfalls—- av
produktionen. Jag alltså dettror okloktäratt befattavägra sigatt med
avfallsproblemen innan produktionen stoppats.

5. EG-perspektivet
Stjemquist EG-perspektivet.tog I framtid dåupp Sverige med iären
EG, så kan frågan förvaring europeiskt kämavfall i Sverigeom kunnaav

Äraktualiseras. det önskvärt Sverige ska kunnaatt nej Skasäga det
finnas motsvarighet till det kommunalaen på europeisk nivåvetot

Om vi EG arbetar påantar att visätt i Sverigegör församma som att
finna den bästa platsen och metoden för deponering kämavfallet ochav
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minenligtså detSverige,i ärplatsenden bästa ärtillframkommer att
Är detberedd köra översig detta. attsvårtmening motsättaatt man

konsekvenseniså börSverigesinom gränser,kommunala manvetot
nationellttillåtainte veto.ettnamn

ihamnarkämbränsleavfallländersandrahindravillOm attman
det kommu-och stärkabehållaefteralltsåsåSverige, bör sträva attman

nala vetot.

Diskussionsreferat

kommen-session ochtill dennaföredrageninledandedeBredden
mångafördiskussionenefterföljandeöppnade i dentill dessatarerna

sammanfattning.ifångagår inteSamtligafrågeställningar. att enupp
kring fyraförtsföljande teman.dethar iviktigastedeNågra sammanav

EG-perspektivet
EGmöjlighetenStjernquist attNilsföredragsittslutetI tog uppav

käm-förvarochbehandlingpåEG-lösningfinna avönskar gemensamen
medlem-eventuelltoberoendeSverigepåverka ettavfall. Detta kan av

skap.
saklägedagensbeskrivningHögbergLars avengav

skrivervifördrag,olikamedgemenskaperEG typer somär tre avtre
avfallsfrågan,förrelevantEuratomavtalet, ärEGgår in ivipå, när som

dettairelevanssaknaristålunionen,och settgamla kol- stortden som
förrörelsefrimedfrihandelsgemenskapen varor,sammanhang samt

olika syften,harfrihandelsavtaletocharbetskraft. Euratomochtjänster
varandra.konflikt medstår idelvissom

Dethuvudsyften.tvåmedursprungligentillkom enaEuratomavtalet
gemenskapenalla inomförkämbränsletilltillgångsäkerställaattvar

fördel-rättvisåstadkommaochbristsituationpåmed tanke att enen ev
då ilåguranfyndighetemakändadenågraråvaran störstaning avav

påpâöverskottfinnsidagdetmedanKongo,dåvarande Belgiska ett uran
tillkomEuratombakgrundandra attvärldsmarknaden. Det mot avvar -

fickTyskland intesäkerställasafeguardsystemetIAEA och attföre att-
tillmaterial kärnvapen.klyvbartkontroll överegen

idagochblev,EuratomorganisationensammanhangetiCentralt är att
allt kam-tillförfoganderättmedöverstatligtformockså är, organaven
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bränsle. I praktiken betyder det vi, vi går in i gemenskapen, intenäratt
kan förfoga sig detanvändaöver eller oanvända kämbränsletvare utan
någon form godkännande eller samråd med Euratom.av avA Väsentligt Euratomäratt överstatligtnotera äratt monopol ochett
därmed står i konflikt frihandelsgemenskapen,med där enskilda och
företag i fri konkurrens skall kunna bedriva verksamhet och förfoga över

och tjänster. Erfarenheten från EG-ländema dock Euratom-varor är att
delen Gemenskapen inte något problemär på det lederav sätt änannat att
till byråkrati.

Den centrala frågan vi kan tvingasmest bli för-om acceptera att-
varingson för allt kämavfall inom EG har ingående i det betän-prövats-
kande, utredningen kämtekniklagstiftningenöversyn avgivitsom om av
SOU 199195. Enligt utnedningsdirektiven skulle också undersökaman
möjligheten införa lagstiftning, förhindradeatt svenska anlägg-attsom
ningar användes för slutförvaring utländskt kämavfall i någon störreav
omfattning. Utredningen föreslår det i lagen införs förbudatt ett mot att

tillstånd till anläggningar, avsedda för slutförvarge svensktänannatav
kämavfall. Förvaren får inte dimensioneras för vad behövsänmer som
för det svenska Enligt utredningen strider inte dettaprogrammet. mot
EG-frihandelsavtalet fri rörelse för och tjänster, eftersomom varor
dispositionsrätten markochöver nationellärvatten

Denna har inte ifrågasatts.rätt En ordning skulle i de flestaannan
länder kräva omfattande författningsändring. Till saken hör ocksåen att
de franska, tyska, svenska och engelska regeringama uttalat, grund-att
principen skall varje land hand sitt kämavfall.att Närtarvara, om
Sverige på 1970-talet ingick upparbetningsavtal med Frankrike, krävde
den franska regeringen åtagande från den svenska regeringensett sida att

tillbaka det högaktiva avfallet.ta Samma krav finns också inskrivet i avtal

1 Iden nov. 1992 framlagda propositionensenare ändring lagen kämtekniskom av omverksamhet, 19929398 föreslås lagtext, enligt vilkenm detm., förbjudetären att utansärskilt tillstånd här i riket slutförvara kämbränsleanvänt eller kämavfall från enkämteknisk anläggningeller kärnteknisk verksamheti land. Tillstånden-annan ett annatfår medges endast det finns synnerliga skäl..., 5a§. Propositionen visar iom sina
motiveringar dennapå punkt svenskt förbudett slutförvaringatt utländsktmot avkärnbränsle inte står i strid de principer tillämpas inommot EG ellersom motinternationella överenskommelser.En hänvisning sker också till EG-domstolensdom i
det k Vallonietmålet. Detta gällde visserligen inte radioaktivts avfall, EG-mendomstolens skäl för godkänna förbud i den belgiskaatt regionen Vallonietett mot attomhändertaavfall från andra eller andra belgiska regioner principielltstater är viktiga.
Allmänt framgår domen, miljö och säkerhetsaspekter inomatt EGäven kanav motivera
restriktioner i fråga avfall från andra och därvid självförsörjnings-om stater ochatt
närhetsprincipema särskild betydelse.är av
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bakommotivkommersiellaintepolitiska,länder. Detmed andra var
genomförtocksåtidpåharregeringen enfranska senasteDenkravet. - handslutligtfranska företag taförbjuder attprincipilagstiftning, som

itillämpattidenhelafprincip öavfall,ländersandra mansomenom
praxis.

inbjudnamed1992februariiSKIanordnatseminarium,Vid avett
ochEG-kommissionenframgickTyskland,och attFrankrikefrån

andrapåkravställakanvisserligen attEGföretagsledare inomenskilda
frihandelsprincipendrivaavfallet sätthand attskall ettländer somta om

i dags-dockdettilllämpningen, ärtillkommerdetNärtill det yttersta.
tillfrågadriva dennavilllandnågot enosannolikt,läget attytterst

Detrealiteten näm-ärpolitiskaliggerdettaBakomEG.införprövning
förutsättningar förgeologiska att tagodaharSverige,inte baraligen som

England.ochTysklandFrankrike,ocksåkämavfall,hand tutan exom
detendastförvaring,förplanerlångtgående avutarbetarland menVarje

dagslägetilandingetgrundalltsåfinns anta, attavfallet. Det attegna
område.på dettafrihandelsprincipenintresse prövapolitiskthar attav

olik-påvisaproblembildenkompletterade attStjernquist genomNils
deallmänhet. IiEG-ländemaochSverigemellankulturpolitiskiheten

domstolar,medjuridiskavid detvikt systemetlägger meramansenare
Vidarebeslutsfattarna.politiskadeöverkörakanoch t o magerarsom

detIlagstiftningen.tolkningengällervadocksåteknik avfinns armanen
utförligamyckettillföreskrifter knutnaochlagarsvenska ärsystemet

Dessautskottsutlåtandenpropositioner, etc.formofta iförarbeten, av
lagen.tillämparmyndigheterochdomstolarroll,avgörande närspelar en

gäller ochlagtextenendasti mandetEG-området sett somär stortInom
förarbeten.förekommandeoberoenderelativttillämpningenvid avär

få uppleva,viej, kommer attelleri EG attmedlemmarblirviAntingen
politisktställning inom systemstarkare sommycket ettfårjuristema en

EG.
inteEG ärviktigtockså attdet notera,framtiden attärbedömerviNär
mångaenligtinstitution,överstatligdynamiskstatiskt somnågot utan en

system. radikaltkanlägeDagensfederativttillutvecklas varabör ett
år.25annorlunda tom ex
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Beslutsprocessens demokratiska halt och
ansvaret för kärnavfallet

sambandhuvudtesEn för Gunnar Falkemark varatt det föreligger ett
mellan beslutsprocessens demokratiska halt, denär avgörande kämkrafts-
besluten och dettogs, kan åvila kommuner vidansvar valetsom nu anses

lokalisering för avfallsförvaret. Brister i den demokratiskaav beslutspro-
cessenvid tidpunkt skulle påverka graden idagen och det,göraav ansvar
åtminstone delvis, moraliskt berättigat motståndgöra lokaliseringatt mot
till viss kommun. En följdtes dettaen försynsätt Falkemark,av var att
det lättare fåär socialatt viss platsacceptans väljsatt avfallav en ut, om
inte längre produceras. Om politik betraktas det möjligas konst,som
skulle insikt hos politikerna social inteen att vinnaär såom acceptans att
länge avfall produceras därmed fungera fort-ettsom argument mot att
sätta producera kämavfall.att

Mot detta isätt diskussionenatt restes rad invändningar. Ocksåse deen
kärnkraften,är njuter konsekvensernagrupper, emotsom dennaav av

och har därmed slags för avfallshanteringen.ett Någraansvar vägande
dettaargument kundemot synsätt inte heller Falkemark ochge

modifieraförklarade sig beredd något sinatt sambandet mellantes om
brister i den demokratiska beslutsprocessen och för kämavfallet.ansvaret
Andra hävdade, också kämkraftrnotståndareatt argumentet att har nytta

kärnkraften och därmed kan tvingasav hand avfallet irrelevantta ärom
och föredrog i stället pragmatiskt Ett sådantett synsätt. utgår frånsynsätt

avfallet finns ochatt det därför självklartatt är vi måste kännaatt ansvar
för hand det.att ta om

Granskar den axiomatiskanästan kopplingman Falkemark gjorde
mellan kärnkraft och kämavfall, står det klart denna koppling i förstaatt
hand knuten tillär den politiska beslutsprocessen fram till 1980-talets

Detbörjan. visserligenär det finns kopplingsant att mellan kärnkraften
och kämavfall bådaatt centrala säkerhetsaspekter.genom Dessarymmer

dock såär olika de inte i och förav natur, sigatt utgör grund för någon
automatisk koppling.

-
Av diskussionen kunde utläsas frågekomplexet behöveratt belysas

ytterligare Det viktigt, blär därför det lättareär kommaatta framatt.
till lösningar, de två frågorna kan behandlas oberoendeom varandra.av



78

legalitetochlegitimitet
Nilsinläggpågrundadbegreppsdistinktion, ett avinledandeEn

politiskaför hurgivnaspelreglerfinnsviktig. DethärStjernquist, är
be-speletideltardeuppfattardessa,Följerskall fattas. sombeslut man
tillknyteregenskap,Legitimiteten är anlegitima. somsluten ensom

följtHarplanet.juridiskapå detliggerdäremot manLegalitetenkänslor.
ocksålegitirntbaraintebeslutet utanlegala äri detspelreglerna systemet,

legitima.upplevaslegalabeslut kan attutan somMenlegalt. vara
formell ochdemokratibegreppolikaiuppdelningenefterGår -man

och detbeslutsteknikdemokratialternativtdemokratisubstantiell som
denunderinhöralegitimiteten sägasinnehållet kandemokratiska mera-

delaktighet göra,innehåll ochmed attoch hademokratinsubstantiella
Skillnaden ärdemokratin.formelladenin underhörlegalitetenmedan

politiskadeförefallerpraktiken. Detupprätthålla i omsvår somdock att
ochräckviddsådanharoftasamhällethögteknologiskai det enbesluten

mellanskiljasvårtdetbeslutsunderlag, är attomfattande attsåkräver ett
legalitet.ochlegitimitet

dimensioner.tvåframlyfteWelinStellanlegitimitetendåVad avgör
hosstödstarktharinställning,vanligtillkopplad somDen är enena

kon-bästadedetriktigtoch ärRättnyttomoralen som gerexperter,
konse-dessafårdetlegitimt, närbesluttid. Ett ärlångsekvenserna över

kvenser.
del-kringkoncentreradWelinStellan ärenligtdimensionenandraDen

den har rättmedborgarevarjeidén,bärandepå attoch byggeraktighet
delbeslut. Författa expertensmedochavarahörd attsin röst omgöraatt

sittkanmycket hanhur tafrågan ansvardimensioni dennauppstår om
igenom.viljafå sinsaken,kunskapharinteandra,låta omsammaatt som

avvägning.blir frågaDet enom
Gunnarbetydelseökadfådimensionandradenna attKommer
legitimi-hardecennierfleraunderföredrag,i sitthävdadeFalkemark att

ökandekontinuerligtskapatspolitiskai det ensystemet genomteten
mindrekäntsmärmiskordelaktighet harGradenstandard.materiell avav

noterade,hantankegång, närpåinneThelanderväsentlig. Jan sammavar
verksam-samhälleligutfallettillkopplaskommitlegitimiteten avattatt

på väl-kulmennåttvisåkandetuppstår då, attFråganhet. varanuom
införställaskanpolitiskadetföljd systemet enmedfärdsutvecklingen, att

denna.lösaÖkad framstår sättdelaktighet attettlegitirnitetskris. som
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befinnerHär vi dock i ambivalent situation, konturer teck-oss en vars
nades Nils Stjernquist, dels pekade på utvecklingen vad gällerav som
kommunal demokrati, dels diskuterade förhållandet medborgarnasatt
identifiering med de politiska partierna har minskat. Vad beträffar den
kommunala demokratin har å sidan antalet kommuner sedan börjanena

50-talet starkt minskat och med denna utveckling också närkontaktenav
mellan politikerna och den vanliga medborgaren. Regelsystemet för
kommunerna har utvecklats så det motverkar delaktighet.att

Men å andra sidan har samtidigt politiseringen de kommunalaav
frågorna ökat och det politiska livet i kommunerna blivit livaktigare, vil-
ket bland kan avläsas i ökad information iannat massmedierna. Vidareen
har medborgarnas aktivitet vid sidan de vanliga panikanalema blivitav

vadstörre, gäller skolan, barnomsorgen,t socialtjänsten, sjukvården.ex
Demokratiskt detta framsteg.ärsett ett

En viktig faktor det gällernär medborgarnas sjunkande identifiering
med de politiska partierna, väsentlig också diskuterarnär kommunalman
demokrati, samhälletär blivit komplext.att Det svårareärmer att
genomskåda inte bara för medborgaren i allmänhet för poli-ävenutan
tiker, tjänstemän och inte minst för ofta lever isoleradeexperter, som
inom sitt begränsade område. Inom forskningeneget talar här iblandman

samhället blivit ostyrbart.att Därmed ökar svårighetenom fatta beslutatt
i komplexa frågor, vilket i sin kan leda till intressettur föratt mattas att

och delta i beslutsfattande.ta Det haransvar det kan bli såt sagts, att0 m
politiker ingen villensamt att det En fortsattattvara utveck-ta ansvaret.

ling i denna riktning naturligtvisutgör hot den demokratin.ett öppnamot
Som viktig dimension i legitimiteten framstod i diskussionenen

beslutsprocessen och frågan övervakar kvaliteten i denna.om vem som
Lars Högberg utifrån sitt perspektivtog ansvarig försom en
tillsynsmyndighet, Kämkraftinspektionen, Gunnar Falkemarksupp
punkter för ingen relevant informationansvaretom att undanhålls samt

manipulation inte förekommer.att När det gäller kravet på icke-
manipulation bör först påpekas myndigheten inte har någotatt inflytande

den politiskaöver nivån där det beslutet fattas. Däremotyttersta kan
myndigheten i beredningsprocessen försöka manipulation.avstyra

Det naturligtvisär svårt definiera vadatt med relevantsom menas
information. Viktigt dockär sådanatt bästa sökerprocessen sättsom
tillgodose all information kommer framatt och det därvid finns någonatt
form prövning, det finns förtroende för.av som
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utfor-sålagarnaberoende ärdockbeslutsprocessen är attKvalitet i av
intemanipulationförnågotuppfattasallmäntdet utrymmemade attatt

ilagstiftningnuvarandeframkommit,Dialogprojektet har attfinns. I
visstkantillfredsställande utrymmehelt ettavseende inte utandetta är ge

iHeltSFR-prövningen.medexempliñeradeHögbergmanipulation.för
remit-departementolikadå pålågärendetlagstifmingenmedlinje --

till kommunen,Forsmarkislutförvartillståndet förfråganterades om
remiss-så kortmedbyggnadslagdåvarandeenligthadedå vetorätt,som

Kärnkraft-delför kommunenmöjlighetfanns att taintedet avtid, att
sakgranskningoberoendeStrålskyddsinstitutetsoch avinspektionens

ärendet.
självadiskuteraangelägetdärförskull det attlegitimitetens ärFör

ochlegitimtuppfattasmåsteOckså dettaprövningsförfarandet. gesom
skiljaviktigtdärvidDet atti ärdelaktighetför processen.utrymme
självadelaktig isigupplevaochi beslutsprocessendelaktighet attmellan

delaktighettvå formerdessasjälvklartingalundabeslutet. Det att avär
uppfattningen.dengårbeslutetsärskilt inte motsammanfaller, egnaom

Delaktighet
legalitet,legitimitettill begreppsparetknutitsdiskussion,denI som -

vadförkriteriumdelaktighet,ordet närmast ettoftaåterkommer som
påperspektivYtterligarebeslutsprocess.politisk ettlegitim parär ensom

fram.lyftavärdaordet är att
delaktighetClas-Otto Wenebelystetill debattenslutkommentarersinaI

varandrainteutesluter utanDessamed hjälp motsatspar.ett parav
förstaordningsföljd. Det mot-i vissvarandrakompletterar ensnarare

iInnebördendelaktighet.moralnyttomoral gersomsatsparet envar -
kanexpertväldedetandraframgår det motsatsparet sombådadessa av

På kortsamtalet.offentligadetvärdetkontraeffektivitetförståsägas av
samtalet kräveroffentligadetprioriteringdetsikt kan ut avensom omse

ocksåkräverDetenligtbeslutfatta expertsystemet.än attresursermera
itidigaredethadedämpas, sagtsbeslutsfattandetitid. Tempotlängre

resursbe-dettvekan äringendocksikt det attPå längre ärdebatten. om
erbjuder.samtaletoffentligadetdelaktighet,denvarande somatt satsa

legi-hotandeundvikatänkasocksåkandelaktighetökad enGenom man
timitetskris.

ispelarollhakanjuridiska attockså detinte systemetFrågan enär om
Falkemarkstill GunnarrelationiminstintegällerDetsammanhang.detta
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ingen relevant informationtes att får undanhållasom ingensamt att
manipulation får förekomma. På dessa punkter saknar vi idag regel-ett

för kontroll och validering.system Inom det naturvetenskapliga tekniska
samhället finns verksamhet för validera förslagenatt till förvar.en t ex
Det politiska har sitt regelsystem försystemet granska behörigaatt att
instanser fattar besluten. Kan det juridiska spela motsvarandesystemet en
roll det gäller informationennär eller beslutsunderlaget

Ser på kämtekniklagen, finns inget förman den öppenhetutrymme
svensk domstolsliknande förutsätter.som en Däremot finns i USAprocess

EG krav på domstolsförfarande.ett Om detresp ett juridiska systemet
finge kanskestörre ocksåutrymme, kan öka möjligheten till delak-man
tighet i själva beslutsprocessen. Detta frågaär kräver ytterligareen som
belysning.

Frågan delaktighet kan också knytas till den diskussion,om fördessom
kring Gunnar Bergendals föredrag. Det gäller bl den frågeställninga om
kunskapens objektivitet och kunskapsrelativism, Carl Reinholdsom
Bråkenhielm aktualiserade i sina kommentarer. Enligt Gunnar
Bergendals supplerande inlägg på denna framstårpunkt för honom

saklighet objektivitetän dygd.snarare Med saklighet dåsom en ettavses
hänsynstagande till alla de förhållanden, saken angår, medansom
objektivitet i viss mening hålla frånär sig sakenatt objekt ochettsom
skala bort alla de förhållanden saken angår. Objektivitet i dennasom
mening leder lätt till den universalism, Bergendal kritiserade i sittsom
föredrag. Saklighet i Bergendals tolkning leder däremot till måsteatt man

kunskapen har mångaanta att frarnträdelseforrner och inte bara, detsom
ibland finns tendens den formatten anta, vetenskapen företräder.som
Att hävda detta inte kunskapsrelativism.är Det innebär i stället att man
erkänner olika kunskapsformeratt berättigadeär och har tillrättsamma
hänsynstagande vetenskapens. Ett sådant erkännandesom naturligtvisär

betydelse för möjligheterna till delaktighet.av Medborgarnas kunskap om
olika företeelser blir relevanta, och därmed också det offentliga samtalet

nödvändighet.en
Ytterligare aspekter i diskussionen kan relateras till temat

Delaktighet Några dem kan formulerasnärmast i frågeformav och
vikten ytterligare fördjupning, blanger följandeav a

Ãr det överhuvudtaget möjligt planera tekniskt komplicerad,att en
omfattande verksamhet med räckvidd i framtiden,stor ställerom man

krav bred förankringstora Kan det i stället,en detnär gällersom
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med göraväljaalternativ vänta attriktigare attkämavfall, attettvara
skjutakunnalägedagensiskullepraktisktTeoretiskt ochnågot man

tiden.framåt ilösningavfallsfrågans
gråzonsig ibefinnertill dem,kunskapmed avvinår enHur somut

utanförståsigoch kännericke-engemang
demokratisktockså i systemdetviskall ettlångt attHur acceptera

beslut, dåoåterkalleligatillgällervadsituationer,måste finnas även synes
idelaktighetÄr mellanskiljalösningkläm deti attkommer engrupper

forskapasformersamtidigtBehöverbeslutenoch i enbeslutsprocessen
ochforskningFoU,granskningkunskapsläget Kaniinsynbredare aven

insynbredaresådanled iriksdagenutveckling, ett envaragenom
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Betydelsen hotbilder i sambandav
med demokratiskt beslutsfattande
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förbetydelseHotbildsprofiterin ens
utsfattandebesdemokratiskt

ThalénLars

Förord

kommunikationskonsultVad vet en
lekmannensmedbidrajag baraforskare kanblandpraktikerSom en

erfaren-kommunikatörensprofessionellafalli bästadenochiakttagelser
metodiker.beprövadeochheter

deltagitdelssjälvfråniakttagelsernågra somlämna personkanJag en
profes-delsgrund,intuitivpåskrämselkampanjerfackligaochpolitiskai

politiskaochekonomiskabemötamedarbetakommit attsionellt att
skrämselkampanjer.

riktigtnågothittakunnatintefaktisktharför jagbemötabetonarJag -
påländerandraieller attSverigeBurson-Marsteller iinomexempelbra

skrämsel-politiskellerkommersiellreligiös,medkundhjälptvi enen
beslut.politiskapåverkagälltkampanj, attsom

500 med-2medföretagvärldsomspännandeBurson-Marsteller är ett
public relationskommunikationsrådgivning,inomländer30iarbetare

YoungRubicam-koncemen,iingår somaffairs. Företagetpublicoch
marketing.directpromotion,salesreklam,omfattardessutom

myndig-företag,förledningarhjälperStockholmiBurson-Marsteller
verksamhetersinautvecklaochleda genomorganisationeroch attheter

företagetsområdena strate-inomkommunikationstrategiskanvändaatt
och intemkommu-lednings-relationer,finansiellapositionering,giska

samhällskontakt.ochmarknadskommunikationnikation,

påverkanförmetoderhuvudsakligaTre
skulle gjortinteeller honhannågot,få någon göravillDen att somsom

ellerrenodlaskanmöjligheterolikahuvudsakihar tre somannars, -
kombineras

organisations-byråkratier,regler,lagar,dTvång sv
piskandirektivscheman, -
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Ekonomiska
styrmedel d prissänkningar, extraerbjudanden, incentives,v s

lönehöjningar, bonus moroten-
Kommunikation d vädjanden till förnuft, känslor, värderingar,sv

rädsla, förhoppningar övertygelseegen-

Tvångsmedlen väl behandladeär vetenskapen. Juridiken deärav en av
äldsta fakultetema. Den romerska lagen lever

Ekonomiska styrmedel har på 1900-talet fått högskolor handels-egna -
högskolorna.

Masskommunikationen lider däremotämne akut brist påsom etten
språk eller vetenskapliggemensamt bas.en gemensam

För inte bara arbeta intuitivt och kreativtatt också kunna utlovautan
resultat behöver således vi sysslar med masskommunikation skapasom
metodiker eller handgrepp både förklarar vad sker och möjlig-som som

rimliga förutsägelsergör vad kan komma ske väljerav attsom om man
den eller den andra kommunikationsinsatsen. Det denena kunskapär som
byggts Burson-Marstelleratt systematiserar erfarenhetergenom från i

hela världen, jagstort såledessett använder mig idag. Däravsom av
bristen på fotnötter.

Jag kommer disponera denna inledningatt på följande sätt

Vad vi med hotbildsprofitering och hur sker politiskmenar påverkan-
med hotbildsprofitering
Gemensamma drag i framgångsrika skrämselkampanjero
Hur fungerar egentligen hotbildskampanjer kommunikativto
Några avslutande kommentarer i avfallsfrågan-

Rubrikens begrepp

Hotbildsprofifering
För kunna diskutera hotbildsprofiteringens betydelseatt för demo-
kratiskt beslutsfattande behöver vi vad vi med begreppetenas om menar
hotbildsprofitering respektive betydelse för demokratiskt beslutsfat-
tande.
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ordetförklaringenöversättningenblirlekmanordintresserad avFör en
dennaungefärhotbi1dsprofitering

framtideniinträffakanfarofylltnågotHot som
tydligtnågotvisarBild

någotavtjänafördeldraProfitering att

ellerfaratydliggörafördeldrasåledes att enHotbildsprofitering attär av
inträffa.kommakan attfaror, som

Hotetpoängen.detta ärbildentydligaoch denhotet somavDet är
målaAtträdslan.förstärkerbilden entydliga upprädslan. Dentillvädjar

skrämmas.hotbildtydlig är att
skrämnas.påtjänasåledesHotbildsproñtering attär att

demokratisktförbetydelsebegränsningrubrikensför inocksåviOm
sådantmåse rörahotbildema somdettainnebärbeslutsfattande att

politiskt.regleras
förskrämsel attpolitisktskrämsel omdåVi talar vapensomom -

rädda ochkortblir gottmänniskorprofitera änsyften attandrauppnå -
skrämselkampanjer.politiskaom

uppsåtgrundatblsärskiljaskankampanjersådanai aAktörema

nåsmål kanpolitiskträdd,särskilt ettattintesjälv är men serDen somo
hotbildsprofi-äktaförkallaviljajagskulleskräms,andraattgenom

hotbildsprofitör.fortsättningsvis baraellertör - aktivtkampanjen ochideltargodiochskrämdblivit trosjälvDen somo
hotbildsdistributör.kallar jagrädslansprider

påpolitisktandrapåeller sat agerarochskrämda röstarblirDe som-
hotbildsoffer.förkallavill jaggrunddenna

hotbildsprofitöremamedförhandlavillför denbetydelseharDetta som
mål-helt olikaDetoffren. trepåverkaellerdistributörenrespektive -

grupper.

beslutsfattandedemokratisktförBetydelsen
förväljare,politiskt mass-kraftfulltmänniskor somär vapenRädda ett -

beslutsfattare.medkontaktiochmedier
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Väljarna
Den grundläggande politiska betydelsen harmest givetvis väljaropinionen
uttryckt i val och i opinionsmämingar.numera-

Opinionsmämingama viktig påverkansfaktor.är Om många män-en
niskor säldödensäger viktig fråga i valet höjsär mediernasatt bevak-en
ning och politikernas aktivitet i frågan.

Med opinionsmätningars hjälp kan skrämselkampanjer få fart mycket
snabbt. Opinonsmätningama har blivit effektiva redskap för hotbilds-
profitörema.

Massmediema
Massmediema fokuserar i nyhetsförmedlingen följande hän-typer av
delser

Sådant berör inte domsom- oss -
inteSådant händer här där- som -

Sådant händer inte då eller sedansom- nu -
Sådant aldrig hänt förr inte sådant brukar inträffa- som som-
Sådant avviker från förväntningarna inte sådantsom- ärsom som-
väntat

Massmediema dessutomär beroende bilden. Det bildmässiga oftaav styr
proportionerna i rapporteringen. Föreställ rapporteringen presi-er om
dent Bushs svimning i Tokyo bilder.utan

Vidare finns i den förhärskande journalistideologien tydligt David-ett
Goliath-perspektiv. Man stöder instinktivt den lille den dommot store,
där dom därmotnere uppe.

Allt detta allvarligagör hot och engagerade aktivister görsom
ovanliga saker till hett stoff för medierna. Medierna har därför blivit
skrämselkampanjemas Medierna och kampanjmakama lever iarena.
symbios båda tjänar på hotbilden sprids och köps.att-

Saknar kampanjmakama fantasi hjälper kvällstidningamagärna till.
Bara dåligt planerade och genomförda skrämselkampanjer makthavareav
riskerar avslöjas.att

Opinionsmätningama och medierna bidrar till snabba politiska genom-
slag för skrämselkarnpanjer. Medierna därtill kraften, intensiteten, iger
genomslaget.
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Beslutsfuttarna
opinionenallmännaibeslutsfattarefinns det ingen struntarGivetvis som

alldelesbeslutsfattare ärintryckMitt ärvalrörelsema. attmellan snarast
förrolloftaopinionssvängningar. Det ärkortsiktigakänsliga för enför

magen.is iochlångsiktighetvisstillkonsulter att manaoss
påverkassiglåterintebeslutsfattareingendetgivetvis finnsOch som

överkänslighet.vilja talaskulle jagOckså härmassmedierna. omav
i formopinionerbeslutsfattare mätaofta avattVi tvingas uppmana

media-de skaföreller attityder vetaklagomålköpstatistik, att om entex
förbi,folkgårnågotdetellerfolkstorrn ärockså somär omstorm en

faktisktmycket gör.vilket
påverkassiginte låterbeslutsfattareinte den avfinnsVidare som

demonstra-gällersig detkontaktpersonligmänniskor entar varesom -
Undersök-telefonsamtal.ellerbostaden, brevellerutanför kontorettion

påtryckningsmedel.effektivadettavisar ärningar ytterstatt
på-regeliombud kanvaldatill sittvänder sigmänniskorRädda som
tilldemskickarkampanjmakareochuppmärksamhetrejälräkna som

för-itipsatsmassmediernaOmutdelning.medräknakanpolitikern stor
förhöjd.ytterligareeffektenblirochväg rapporterar

rapportering.mediasberoendealla andraBeslutsfattare är avsom
uppfattasuppmärksamhetmediernasfångaropinionerEngagerade som

opinionen.allmännaoftaomedvetet som
be-de flestahospå Rapportminuter vägeromtumlande tyngreFem

vanligtfrånkänslorStarkapresentationer.välavvägdaslutsfattare än
frånstarka experter.genomslag argumentbetydligt änfå störrefolk kan

änmed starktfåvibryrmänniskor engagemangSom omoss mer
Likadantextensitet.oftaIntensitetinställning.ljum uttarmedmånga en

iuppmärksamhetfåropinionema störstintensivaDepolitiker.fördetär
massmedia.medsamarbeteiochdirektpolitikernanårdesynnerhet om

villför denförutsättningargodamycketdetta somSammantaget ger
skrämsel-utdelningpolitisksäkerFörskrämselkampanjer. enbedriva av

såledeskrävskampanj

handlingberedda tillintensivt ärmedMänniskor somengagemang-
mediernamedsamarbeteii ellerBevakning- --

opinionsmätningamaiResultat-
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Slutsats ts
Massmediemas och opinonsmätningamas utveckling skrämsel-gör att
kampanjer i dag kan slå igenom oerhört mycket snabbare för 100 ellerän
50 eller bara 10 år sedan.

Deras betydelse i den demokratiska beslutsprocessen har ökat kraftigt -och kan förväntas fortsätta öka.att

fungerar hotbildskampanierHur

Exempel från religion och barnuppfostran
Om vill förstå masskommunikation och hurman påverkar män-man
niskor det ofta instruktivtär studera religion och barnuppfostran.att Här
finns många förebilder med förklaringsvärdestort också för skrämsel-
kampanjer.

Den kristna kyrkan har historien växlat mellan lockagenom medatt en
vision himmelriket, vädja till känslor och värderingar Tio Guds bud,- -
och hota med långt och plågsamtatt lidande skärselden och helvetet.-
Som vi har olika riktningar valtvet olika betoningar både historiskt och i
nutid.

Här det hotbildsprofiteringenär intresse.är Helvetet förståssom ärav
mycket effektivt hot.ett Det har tidvis förstärkts med skärselden, häxor

eller jordens förestående undergång.
Genomgående drag för religiösa hotbilder delsär de inte kan verifi-att

som dels de framförseras någonattsanna, anspråkgör påav som en
insiktstörre andraän de Tidvisäratt har detta gjortom helvetetsanna.

till den ideala hotbilden.
Också inom barnuppfostran pendlar modet och den enskilde föräl-

dern mellan locka vädja till drömmen,att pocka tjata ochatt- reso--
och hota vädja till rädslan.att Iblandnera, vankas det glass barnet- om

gör föräldern vill. Ibland delas det böckersom tandtroll.ut om
Svenska barn har åren skrämts för detgenom än detän andraena -alltifrån dansken och till fabrikerna,vargen, kämvapnenryssen och

kärnkraften.
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skrämselkampanjerbedrivavilltillrådgodaskaOm en somgeman
religionskrämsel iframgångsrikfrånlärdomarlekmannamässigaoch dra

dessarådensåledesblirbarnuppfostran,och

redantillmöjligtVädjaförnuftet. uppar-intekänslan, entillVädja om-
rädsla.betad

kontrollerasinte kannågotmedhelstHotanågot okänt.med somHota-
påverkas.eller

övematurligHävdatrovärdighet.maximalbeskriver hotendenGe som-
starkåtminstone expertstatus.ellerförmåga

afförslivetinomDrivkrafterna
harNågonaffärslivet.förstås sagtlärdomdra ärområdeEtt att avannat

fear,andgreedaffärsman ärfördrivkrafternagrundläggandede enatt
företagmål förtvåfinns baradetAndrafruktan. sägeroch attgirighet -

vinst.ochöverlevnadprofit,andSurvival
harkunderVåradetta.intekonsult motsägererfarenheterMina som

elleröverlevnadsinrädda förde ärså närplånboken öppenaldrig som
vinster.tillchanserde storanär ser

detta.styrkerkommunikationsbudgetarföretagsanalysEn av
Förmågandominerar. attvinstenökaförMarknadskommunikation att

godoftakommeropinionsgrupperoch sommassmedierhothantera som
tvåa.

vanligmycketskrämselkampanjer ärhotbildsprofitering enOch --
krismedvetande. Iskapadetheterförändringsprocesser attstrategi. I

.jobhotaderäddaoftastdethandlarpåverkan attpolitisk om
näringslivskampanjer är attellerföretags-mångaförGemensamt

skapafrämstkanske attskrämmasyftethar utanbaraintehotbilden att
uppmärksamhet.

budskapmedframnåFör ettdetta.stimulerarMediasamhället att
fungerarhotbildrejälochuppmärksamhetenfångaförstmåste enman

hotbildendå börMen gärnabruset.igenomförbra trängamycket att
reell.dkontrollerbar,ochkonkretvälkänd ochmycket svvara
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Om till hypotesema från religionen och barnuppfostran ska för-man
söka addera från näringslivet så blir det dennaen

Om Du använder hotbilden i syfte väcka uppmärksamhet snarare- att
omedelbartän påverka attityderatt eller beteenden den så tydliggör-

och verifierbar möjligt.som

Politiska skrömselkampanier i världshistorien
Det finns internationella förebilder förgott svenska hotbildsprofi-om

1900-talettörer. kanske deär skrämselkampanjemas sekel.stora Utan att
behöva lämna vår del världen vi tydliga exempelav ser

Nazismen hämtade mycket sin näring hotbilden judama- av ur om som
skodde sig på den lille bekostnad.mannens
Motsatt hävdar Likud i Israel i dag sin maktställning på hotbilden- att
PLO och arabstaterna vill utradera Israel från kartan. Och flera
arabiska diktatorer Saddam Hussein har överlevtsenast bara därför- -

de kunnat förklara sinaatt handlingar med den inövade hotbilden -d sionismen-Israel-USA.v s

Det bör observeras i alla dessa fall hänger hotbildensatt kraft ihop med
hotet inte kan eller tillåtsatt ifrågasättas. Politiska skrämselkampanjer

med hot måste förbli okända förutsätter därförsom kontroll in-över
formationsgivningen, d diktatur eller åtminstone medv s tvångcensur -eller frivillighet.

Marxismen i kommunistisk tappning fick näring- hotbilden detav om
oundvikliga sammanbrottet för kapitalismen.
Motsatt har USAs inrikes- och utrikespolitik efter- andra världskriget
alltifrån Joseph McCarthy och John Foster Dulles i hög grad varit en
tävlan i profitera från hotbildenatt kommunismen.om

Det tål funderas huratt över betydelse det haftstor för kommunismens
Östeuropasammanbrott i och Sovjetunionen kommunismens hotbildatt

till sist kunde kontrolleras denär väsentliga massmedierna med teknikny
Öststatema.trängde i i

På motsvarande blir detsätt intressant följa den omorienteringatt av
USAs inrikes- och utrikespolitik blivit nödvändig kommunismennärsom
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för-hotbildenöverskuggandealltden enfungerarlängreinte som -
försvars-neddragningkraftigbl medinlettsredan avändring, enasom

korståghotetjapanska nästaBlir detanslagen.
förrådgoda prövaeller attsöker hypoteserutblickvårvi iOm

iakttagelseadderasåledesvikanhotbildsprofitörersvenska en

betydelse förinformationsflödet är om enstorKontroll över av-
levande.hållaskunnahotbild skapolitiskverifierbararmars

skrömselkampanierSvenska
svenskavälkändapå någrahypotesemaintressant prövakanDet attvara

skrämselkampanjer.politiska
följerHypotesema är som

kanrädslaupparbetadredanmöjligtochförnuftet,inteKänslor, enom-
kontrol-kanintehelstokänt,någotmed hotutnyttjaseffektivt somom

påverkas.ellerleras
övematurligtrovärdighetmaximalhotenbeskriverDen ges -som-

starkåtminstone expertstatus.ellerförmåga
förbetydelseinformationsflödet om enär storKontroll över av-

levande.hållasska kunnahotbildpolitiskverifierbarannars
uppmärksamhet snarareväckasyfteihotbildenanvänder attDuOm-

tydligsådenbeteenden görellerattityderpåverkaomedelbartän att -
möjligt.verifierbaroch som

profitörema,hossärdragvissavågarjag attTill dessa seosstror
offren.ochdistributörerna

personlighetsbeskriv-ochlivsstils-vår koncemsanvändafårjagOm
följande sättpåjagundersökningarde setttolkajagvågarningar

igång kam-drarhjämoma,centralade strategema somProfitörerna,-
ochmed maktförseddavälutrustade,intellektuellt enoftapanjema, är

transitionalskalla demskulleVivärlden.förändraviljastark att
rcformers.eller

kanslag. Deskildavitt extrematvåofta varaDistributörerna är av-
för-slukaraltemativmänniskorverkliga enreformers som--
Deordningen.existerandeförändra denideltavillochklaringsbild att
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kan också hämtas strävare de eviga tvåoma hittarur gruppen som- -
chans bryta sig sin jantelagssituation.atten ur

Det bara Mao ellerär Jesus botar de svåraste fallen, de intesom som
någon mening med sitt liv, psykiater lite uppgivetser i slutet påsa en

1960-talet.
Offren återfinns ofta i strävare eller uppgivna,- alltifrångruppen
miljonärsänkor till utslagna de föll först för Hitler, Georgesom-
Wallace, Le Pen, Carl l Hagen och Greven och Betjänten. Detta är

viktig förklaring till NyD proportionellten att flesttog frånröstersett
Mp.- De uppgivna bytte hotbild eller kanske hatbild.-

Låt på inhemska partipolitiskaett och ickeoss se partipolitiskapar ett par
kampanjer för dessa hypoteser kanatt förklara gradense effektom av
bland väljare, medier och beslutsfattare.

Partipolitiska skrömselkampanier
Vid några tillfällen har de borgerliga partierna under betydande enighet
och med instämmande från och stöd organiserade näringslivsintressenav
bedrivit kraftfulla kampanjer socialdemokratin och LOmot Kosackvalet,
PHM-kampanjen, ATP-striden och kampen löntagarfonder.mot

Det har varit affischer med Stalinliknande figurer bondenstarsom
sista ko och Farbror Staten klampar in i vardagsrummet ochsom tar

plånbok. Det har varitpappas och tydligaöppna och insinuerande och
försåtliga anspelningar sovjetkommunismen, öststatema och taggtråd.

Motsidan har förstås inte varit svarslös. I olika tappningar har social-
demokraterna, LO och andra arbetarrörelseorganisationer beskrivit hotet

enad borgerlighet och enighetenav en mellan borgerliga partier och
näringslivet.

a
Högerspöket och Högerburen välkändaär begrepp i denna vokabulär.

Ibland har det hetat systemskifte. I det valet handlade det blsenaste a om
hyrorna. Margaret Thatcher har varit återkommandeett under 70-tema
talet. 30-talskrisen huvudtemat dessförinnan.var

Det kan alltid diskuteras dessa kampanjer varit framgångsrika.om
Men så mycket kan sägas högerkampanjemanog bidragitatt tillsom
bibehålla diskrepansenatt mellan socialdemokratins ganska socialistiska

partiprogram och dess ganska marknadsekonomiskt baserade praktiska
politik. Detta kodifierades bekant i Saltsjöbaden och påsom Harpsund
bara några år efter kosackvalet respektive ATP-striden.
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detpåmånga årganskaisocialdemokraternaregeradetvekanOch utan
30-talskrisen.minnetåteruppfriskadeständigt av

fram-skrämselkampanjervad gördå hypotesemaStämmer somom
gångsrika

redanpåspelahandlatgeneraliserat upp-attnågot enharDet om
utnyttjatharochkristiderrespektivekommunism manrädslaarbetad
påverkasellerkontrolleraskaninte lätthelstnågot okänthot somom

Thatcher.Staten,Stalin, Farbror
såihelleranvändas. Intekunnatinteprästerskap harverkligtNågot

partipolitik.varitharexperter. Detgradhög
Särskildabetydelse.varitharinfonnationsflödet storKontroll över av

ipolariseringskettharoch detbildats mass-harinformationsorgan en
dag-gällthar sättaDetsjälvcensur. attinternexempelmedmedierna

ordningen.
uppmärksamhetväcka utansyfteiinte använts attHotbilden har

hot-ochröstning,ochattityderpåverkaomedelbartför attsnarare
verifierbara.ellertydligagjortshellerinteharbildema

uppträderhotbildsprofitöremahurbildentyckshuvudsakiSå av
stämma.

opinionsmätningarharkampanjernakringpolitiskadenI processen
roll.viktigarealltspelat en

massmediernamedsamverkaförsökthar mass-Kampanjmakama men
hållaförsöktoftapartipolitisk,varitavsändareneftersommedierna har,

medier.skapatoftaDå harkallsinniga.sig egnaman
intryck.tagitharpolitikernaOch sagtsom

ochdistributörernaprofitörema,karkateristikenOch hur stämmer av
Aoffren

kam-bakomhjärnacooloch rättvi igenkännerJa, annanennog
blivitfringe-personligheterbesjäladestarktmånga sompanjema, rätt

på bud-hoppmycket trottapostlar ocheldiga utan somstor gruppen
därefter.ochskapen röstat

kampanjerpartipolitisktIcke
partipolitiskt slagickeskrämselkampanjpåkostade somDen avmest

Ni1991.LRF-kampanjen underförmodligenårunderbedrivits ärsenare
åkrarna.påskyltarnaochaffischemadesäkertminns svarta

4 tillkanske bidroglyckades. Den attkampanjenifrågasättaskanDet om
Menvalrörelsen.underfleråterhämtadeinte röstersocialdemokraterna
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den inte särskilt stark utdelning regeringsdeklarationenigav från den nya
regeringen. Enligt min mening fick LRF inte utdelning för pengarna.

Det kan finnas förklaring i hotbilden inte allsen okändatt utanvar
lätttvärtom verifierbar. I enlighet med hypotesema ska den då väcka

uppseende, vilket denstort gjorde. Men den har svårare påverka atti-att
tyder, vilket den hade. Den hade bort följas fler förklarande budskap,av

det sköttes illa.men
Det går inte skrämma svenska folketatt mednog något så välkänt och

älskat skog. Det borde LRF och reklammakamasom ha kunnat lista iut
förväg och lagt kampanjen därefter.upp

En jämförelse med den i varje fall till början okoordineradeen
rapporteringen säldöden i 1988 års valrörelse intressant.om är Denna
hotbild knöts nästan omedelbart till dioxin och andra miljögifter det var-först något år det kom fram det rördesenare sigsom att om en mer
trivial valpsjuka.

Det torde finnas klart samband mellanett denna rapportering och hur
den utnyttjades och miljöpartiet kom inatt i riksdagen. Den fick effekter
på den demokratiska beslutsprocessen.

Det ocksåstämmer med hypotesema. Här handlade det något verk-om
ligen okänt, det knöts tillgärna den redan upparbetade rädslan för dioxin,

efter framträddeexpert och informationsflödetexpert dokumenteratvar
ensidigt.

Miljögifter definitivtär något det går skrämmas med.att Liksomsom
för tid invandrare från andra kultureren med andra beteenden eller för-
hållanden i andra länder även de råkar ligga inom EG.om

Ser vi på de olika aktörerna kan viktigatre skillnader iakttas

LRF Sälfrågan
Profitörema Direktörer Experter

Annonsbyrå Miljöaktivister
Journalister

Distributörema Bönder Journalister
Miljöaktivister

Offren Få Många
Politiskt intresserade Uppgivna

Ånyo sämrestyrks varför LRF-kampanjen lyckades sälfrågan.än
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GoliathLRFförväntat.blevuppträdandemassmediemas varOch som
David.sälaroch värnlösa var

Slutsatser
vårnutidshistorien ochvärldshistorien,vi konstateralångt kanSå här att
fåtthotbildsprofiteringenskrämselkampanjer därfullavardag är avegen

ocksåVi harbeslutsprocessen.demokratiskadenbetydelse föravgörande
kam-framgångsrikahos dedragnågraidentifierakunnat gemensamma

panjema.
återstårfrågorTvå

fungerarbeprövadededet receptenVad görär attsom
skramselpropagandasigvärjerHur motman

målgruppenpåhuvudetI

Kommunikation
använd-vi funnitkommunikation mestdefinition begreppetDen somav

ledi följandedelaförklarande treochbar är att processenupp

UndersökningDiagnosLyssna-
DiagnosStrategiTolka-
StrategiPlanGenomförandeSända-

intedetuppenbartblir sådet attdettamed ärfördelarna synsättEn attav
målgrup-förståelsenframgångensändarvolymen avgör utan avär som

pen.

målgruppVåli
sin mål-definierasåledesmasskommunikation äri all attFundamentalt

grupp.
vändersigfrågaalltidmåsteManmångapåkan ske sätt. vemDetta

uppnåvad vill jagtill ochjag mig
kärnavfall måstedeponeringförgällerdetOm att acceptans avt ex

kämkraftsmotståndaremeddebatterarförsigbestämma manomman
provbormingen. Häri närhetenhusägaretill oroadetalareller rea-av

olika.offrenochdistributörernaprofitörerna,verkligengerar
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Ytterst valet målgruppstyrs det övergripande målet. Gällerav detav
få majoritet kringboendeatt storen förvar elleratt gällerav acceptera ett

det få överenskommelseatt med de ledande kämkraftsmotståndamaen
Innan besvarat denna fråga går det inteman sig handlings-göraatt en
strategi eller kommunikationsstrategi.en

Ett vanligt problem, vi ledaremöter; är angripssom att villsom ta
debatten, Ändåtala direktän till publiken.attsnarare detär alltidnästan
publiken inte motståndaren eller medierna bestämmer. Det ärsom- -
alltså till sist offren bestämmer i demokrati inte profitörema.som en -

Förtroendeprocessen
För förstå hur målgrupperatt arbetar vi mycket med vad vireagerar
kallar förtroendeprocessen. Mottagaren budskap går i regel igenomav
följande faser från utgångsläget till ändrat beteendeett grundat på egen
erfarenhet och upplevd kunskap.

Tidigare erfarenheter
Uppmärksamhet
Förståelse
Bild conditional villkorat förtroendetrust,
Provafela
Erfarenhet. Prova igen
Ny kunskap
Förtroende trust

Detta förklarar till viss del hur hotbildsprofitörema arbetar.
Tidigare erfarenheter utgångspunkten.är En igenkänd okontrol-men

lerbar hotbild lättare förstärkaär att heltän Koppla säldöden tillen ny.
dioxin.

Uppmärksamhet måste följas förståelse. Detta styrkerav att om man
använder hotbilden för väcka uppmärksamhetatt så måste låta mål-man

sig igenom förståelseprocesstagruppen någoten kan kontrollerasav som
för sedan nå fram tillatt bild innehållen ett hotbildenannat änav med
uppmärksamhetsvärde. Det detta LRF missade.var som

Trovördighef
Det finns mycket klara samband för masskommunikation liteärsom
dystra när sysslar med intellektuellaman övningar
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kraftövertygandehar störreochintensitetKroppsspråk, engagemang-
budskap.än

vad sägs.oftabetyder ännågot somVem säger mersom-

masskom-ivinneralltidsakargumentenbästadesåalltså inteDet attär
kommunikations-bästadenmedförmedlasocksåmåsteDemunikation.

avsändare.trovärdigblskickligheten, ena av
frågor.förklara dessaföroch imageprofilmellanskilja attbrukarVi

uppfattasfaktisktDuhuruppfattas. Imagevill ärdå DuhurProfil är -
huvud.målgruppensDig ibilden av

från imageintrycksådubbeltflesta somallrade stortviOch tarattvet
Du äruppträdande, är etcDig, DittuppfattardeHurbudskap. vemfrån

viktigast.
ochimagebyggapåochtill detta attkänner enormtFöretag satsar
ochföretagvarumärkensåvälförmedvetandetiplatsenposition som--

företagsledare.
dioxinprofessorroll. Enochprästerskapetsförklarar experternasDetta

saknadeLRFLRF-kampanj.ibondesäldödtrovärdig än enär enommer
egenintresse.taladeinteutomstående vittnen avsom

Riskkommunikation
risk.upplevsföretagvanligarealltdet envärld att somvårI är

20fördei dagräddareundersökningar änallaenligt varMänniskor är
genmani-AIDS,itillsatserläkemedel,förrädda maten,sedanår -

tandläkarenozonhålet,arbetslöshet, etc.pulation,
ellerriskmöjligaminstaalltid kräverfolkgivetförOfta atttar man

flestade allravardagalls. sinI ärdet inteSå ossriskfrihet. avärrentav
riskbedörrmingar.rationellamycketochkalkylerade görmycket

ochförkylningräddablir intevikör bil,ochslalomåkerVi enav
dem.föroch bestämmer att taarbetetrisker ilärmånga ossossossav

gällerdetO-riskellerminimal risk när tvi kräva extenderarDäremot att
bekämpningsmedel.kärnkraft,genteknik,igifter maten,

vi kanför ochrisk viförstår den utsättsi viliggerSkillnaden omom
för den.skallvisjälva utsättabestämma ossom

kal-rationellviutförsåkning görbegriperviriskSjälvvald ensom --
risken.ochkyl över tar
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Alla ofrivilligt förutsätts risker de begriper förkylningsvirussom - -
blir inte särskilt oroade det. Många väljer medvetet riskermen deav som

inte riktigt kan sig insätta Det spänning först på månen.attger vara
Det svåra kommunikationsproblemet gäller icke självvald risk visom

inte attbegriper. Den kräver vi i regel få slippa helt eller få så låg som
möjligt. i

Hur risk uppfattas, till vilken kategori den hör, såledesen är helt av-
görande inte sannolikhetskalkyl. En härdsmälta härdsmältaen är en-

sannolikhetenäven bara l på 0001 000 iär stället för 1 på 100om 000,
vilket Tage Danielsson förstod.

Ett bra exempel på hur detta fungerar länsstyrelsens regler förvar
Esrange. När rymdsond skulle skickas ålagd meden heli-upp attvar man
kopter flyga alla inom vissut radie från rymdbasen. Risken församer en

få sond i huvudet jagatt minns 1 på 2 000 000.en rätt Riskenvar om att
helikoptermedstörta jag beräknad till l på 20tror 000, d 100var v s

Ävengånger större. myndigheter följer riskkommunikationens reak-
tionsmönster.

Dessa reaktioner förklaras till del med sekvensen för hurstor vi tar
obehagliga nyheteremot

Vägran Det inteär möjligt... Känsla
Ilska Det borde förbjudas... Känsla

3. Förhandling Men å andra sidan... Fömuft
4. Depression Måste det så här... Känslavara
5. Acceptans Jag får väl leva vidare ändå... Fömuft

Vad kan då för kommuniceragöra med människorattman risker deom
inte kan förstå och de inte får bestämma själva deöver skallsom ut-om

försättas
Det finns huvudregler hålla sig tilltre att

Tala till känslorna det denär är dominerar.- som
individEn i ilska-vägran-, eller depressionsstadiet inteär särskilt

mottaglig för fömuftsargument. Ofta sakligt förhållningssättgör ett
och fler detaljerade fakta mer skada Personenän blir baranytta.
räddare.
Bygg förtroende för dem hanterar risken och hur de- det intesom gör -för naturvetenskapen.
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betydligt lättareofta accepteraförhandlingsstadiet har attiEn person
svårbegripligförförtroende änhon harellerhanindivid ensomen

ochmedbesöka,fårOchförklaring.teknisk varapersonen se,
hanbetydligtchansernadå ökar attinvolveradblipåverka, d sv -

acceptansstadiet.nåskaeller hon
iindividenförst är acceptans-sakargument närdetaljerademedStötta-

stadiet.
förnuftet.tala tillfulltgår detDå utatt

förblivit skrämtbarnförnimed hur görJämför ta ettattgärna som
hastighetni borrensBeskrivertandläkarbesök.förstasitttilltandläkaren

den härochgångenförstarädda attsjälvaniniberättareller att var
snälltandläkaren är

Kriskommunikation
orsakarhändernågottumreglerdessa sätts enMånga somprov omav
kommuni-krisförvärralätt attkommunikationskris. Det är att genomen
kommuni-kriseffekternalindragårfel och det om manatt av encera -

rätt.cerar
följande fasererfarenhetvårgenomgår enligtkrissituationEn

anat...intehade viDettaöverraskningTotal
hänt...hardetVadinformation ärOtillräcklig2. som

vet...viförräningetVigranskning sägerIntensiv
Aftonbladet...istår detVadkontrollenTappar

ringde...X-inspektionengranskningFörvärrad
oss...konspirationDet emotBelägringskänsla är en

joumalister...tala medJag vägrarAffekt7.
obevakaddörrVilken ärlösningar8 Korta av

massmedia

infor-otillräcklig2i fasredandeflestade ärProblemet möter attsom
händelseför-kontrollenkommunicera och överbörjamåstemation ta

loppet.
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Det finns också här några enkla tumregler brukar fungerasom

Även Du inget har i sak hanterasäga människorsatt känslor,v om visa-
medkänsla med dem drabbats, dela mångas utlova fullsom öppen-oro,
het, visa ansvar -
Direktinformera alla viktiga målgrupper och samarbeta- med medier
och myndigheter
Var talaöppen, sanning och avstå från alla undanflykter0 och
riskbenefit-resonemang
Låt krisen få förtur, jobba med case-scenarier,0 opinions-worst mät
effekter

Huvudbudskap
Det illa med problemär inte har några lösningar eller några riktigasom
lösningar.

Men det från kommunikativaär utgångspunkter nästan med lös-värre
ningar inte har några problem eller problem.som rätt

Med detta vill jag ha det alltidsagt nästan omöjligtatt är få lös-att en
ning accepterad inte först problemet.om enatsman om

För det ofta svårtär få ledare låta målgruppenoss att gå igenomatt
diskussion de själva fört sigmed självasamma och sinasom närmaste

under många år.
Om vi följer fönroendeprocessen får vi följande disposition för vad vi

brukar kalla huvudbudskapett

Situation UppmärksamhetTidigareo erfarenhet
Problem Förståelseo
Behov0
Visionkonceptmål-
Huvudstrategier Bild-
Omedelbara åtgärder ProvaFela-

Ofta används omedelbara skapaåtgärder för uppmärksamhet ochatt
behov för skapa förståelseatt

Vi varslar 300 omedelbar åtgärd för höja vinsten beh0v...man att-
Ett sådant uttalande har chans misslyckasstor med sin kommunika-att

tiva uppgift, d fåatt budskapet.mottagarenv s att acceptera
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körnavfallsfråganKommentarer

avgörakommunikcfionsstrateginKan
ochskavad görassig förförst bestämmervanligt somDet är att man

beslutats.detinformeraskatill hurställning somsedan ommantar
framför hästen.fall sättai mångaDet att vagnenär som

Detså.avgjortkämavfall detförvaring ärspecifiktvi talarOm avom
ekonomiskt,definitivt inteförstått saken rättjaghindret ärstörsta om

dtekniskt,hellerinte atttroligenförvaring, sfinansiera vd att ensv
hindretavgörande är attDetförvar.säkerttillräckligtkonstruera ett

förvaret.människorkunna övertyga om
mångafinnsdetavfall ochradioaktivtförräddamänniskorMånga är

seminarium.dettahållerdärför virädsla. Detdenna ärförstärkersom
förkommunicerabör atthurerfarenheterförtalarDet manatt av

och hurhandlingsvägarför valetbetydelsefåbörframgångvinna stor av
frågan.hanterarman

detförsigdå bestämmabliravgörandetstrategiska vemförsta attDet
ska övertygas.är som

diskussionenkanoch härsituationsanalyspågrundasförståsfårDet en
beslutsfat-ochmassmediaoffer,ochdistributörerhotbildsprofitörer,om

hjälp.tilltare vara

Profitörernu
diskuteratviskrämselkampanjerframgångsrikatill detillbakagårviOm

intesjälvahotbildsprofitöremaursprungligadevi konstaterakan att
räddamänniskorfåvelatdeför detängsligaförfärligtsåvaritalltid som

människorshjälpmål meduppnå andravaritsyfte harDeras avför. att
rädsla.

fömuf-ganskaproñtörerhotbildens ärvanligtDet mönster attär ett
spelar påkalkyleratmycketmänniskorintellektuella,oftatiga, som

niOmi tillvaron.fotfästefåsvårt tharmänniskor exrädslan hos attsom
tillvänder sigochpartiledareblivitdirektörtillassocierar somen

fel.ni intesåinvandrarfrågor,iarbetarelågutbildade tar
godkäntanvändningtillmotståndarepåexempelfinnsOch det av-av

dettasigdeerkänner motsätterjordbruketi att avloppsslam öppetsom
diskussionfå igångförslambergvill orsakaDeskäl. att omtaktiska enett

kemikaliesamhället.
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Det skrämmer Ärför således tillhygge.är förvaringman käm-ett av
avfall sådantett

En avgörande på detta kärnkraftsmotståndaretest är i Sverigeom
någonsin kan förvaringslösning innanacceptera avvecklingen en av
kärnkraften kommit igång och vunnit tilltro, d innan hotbildensv om
riskfylld förvaring tjänat sitt syfte i kärnkraftsdebatten.ut

Finns det något för harsätt för avfallet få någor-er som attansvar ett
lunda klart på dettasvar

Personligen tvekar jag det. Jag skulle utgå ifrån det alltidom att
kommer finnas kvar några kommeratt utnyttja avfallsfråganattsom att
skrämmas med så länge kämkraftsdebatten fortsätter.

Några det gäller säkert inte alla kommer aldrig släppa sitt till-att- -
hygge förrän huvudstriden kämkraftens avveckling ärom oavsettvunnen

de själva intellektuellt övertygadeär det finnsom godtagbarattom en av-
fallslösning.

Man kan således inte förvänta sig någon enighet kämavfallshan-om
teringen förrän kämkraftsavvecklingen pågått tid och blivit oåter-en
kallelig, d förlorat sin betydelse,vapnet hotbilden intev s när behövs
längre därför huvudsyftet uppnått.att är

En strategi syftar till undvika strid skrämselkampanjsom att en en- -såledesär strategi väntan.en av
En utvikning. Jag talar huvudsakligen hotbildsprofitörer på riks-om

planet. Att det lokalt alltid kommer finnas olyckskorparatt är en annan
Ävensak. ingen enda riksorganisation skulle stödjaom dem i fråga om

rädsla för kämavfallsförvaringens säkerhet finns det rädsla, tannan ex
för husvärdena på grund vad andra människor eller kan kommaav tror

Och för detta finnsatt dettro. andra riksorganisationer kan stödjasom
sina lokalavdelningar....

Distributörerna
Kampanjmakamas efterföljare viär andra skrämselkampanjersettsom av
ofta mycket rädda, ofta fanatiska.

Det finns säkert många kämkraftsmotståndane och kämkraftsan-även-
hängare genuint räddaär för avfallsförvaringen,som lever med- som
hotbilden läckande avfallslager, och inget hellreom vill än med-som att
verka till det åstadkomsatt godtagbar lösning. De vill troligenen att
denna lösning ska komma fram snabbt. De plågas vänta.attav
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etiskaalladiskuterasäkertkanmänniskorräddagenuintDenna grupp
övertygadesig accepterade känner enochrationellaoch argument om --

den.stödjakonsekvensensochlogikensdå iochlösning namn
grupperdessaVilka är

olikaochaktöreranalyserauppgiftviktigborde attDet vara en
dialogsådanförakanfram demfåkan enså mansomatt mangrupper

med.
dedessakämavfallsfrågan kanlöser varahurochOavsett när man

kritiker,variträdda,Dei debatten. äravsändamatrovärdiga sommest
traditionellapåintetänkerpå. Jagdelösning trorsomensermen nu

medmänniskorallvarliga stortpåfanatikerblir utanrenegater nyasom
engagemang.

villochdialogföravillefterföljare,distributörer,de enhittaAtt som
strategiangelägenmycket attförefallerlösning,tillmedverka envaraen

kraft redanmedfullfölja nu.

Offren
oftaskrämselkampanjer harframgångsrikaiskrämtsAllmänheten som

kämvapenskyddsrumbyggtOffren haruppjagad.ordentligtriktigtblivit
ochfönsterluckorytterdörren,pålås vapenskaffat sigträdgården,i extra

v.so
kämavfall efter-förrädslaintensivadennaväl knappastfinnsSverigeI

Problemetnågonnågon annanstans.gällerlängesåden annanänsom
trädgård.i någonsintefinns ännu

migjagförrlyckatsskrämselkampanjer trorhurledningmedMen av
drasskrämselkampanjenochutseddvälträdgården ärpåståvåga näratt

förarbete.gjorthadetgäller gottigång ettatt
uppjagade. Deordentligtblimänniskormånga attkommerAnnars

inteförstördalivsinafåkommermångaochflytta attviljakommer att -
för det.rädslankämavfallet men avav

massivmedräknakanså längeprovborming, enbeslutEtt manom
motverka, ärför ettberedskapinte har attskrämselkampanj mansom

klarheltmåsteliv detmänniskorsnågra varaförstöra manbeslut attom -
över.

Massmedierna
fömtse.svårtintereaktionsmönster attmassmediemaslägeI dagens är

förstår.interiskigenkändavfallRadioaktivt är mansomen
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De bor där det eventuellt ska förvaras definitivtsom iär David-en
position.

Detta någotär aldrig hänt förr.som
Vi kan därför räkna med omfattande och tydligt vinklad publicitet.
Vilken planering finns för förändra dessa förhållandenatt och säker-

ställa balanserad mediareaktionen mer

Beslutsfattarna
.Om beslut provborrningett eller placering slutförvarom fattas ochettav

tillkännages ordentliga förberedelserutan kommunikationen ochav om
skrämselkampanjen rullar igång och rädda människor införom mass-
media vädjar direkt till de ansvariga politikerna då sannolikhetenär-
ganska dessa kommer försökastor att hittaatt sitt elände.väg uten ur

Ni lika bra jag vad det betydervet undersom väntan täckmantelmer-
utredningar ochav annat.

Strategiska beslut
-

Om denna bakgrund riktigt beskrivenär måste de för för-som ansvarar
varingen bestämma sig

Ska vi striden hotbildsprofitöremata mot eller- ska vi med fråganvänta
tills den inte längre slagträär Här kan såväl ekonomiska,ett tek-som
niska och etiska spela in.argument

Ekonomiskt
Hur hög merkostnadenär för vänta Hur- mycketatt kan vi tjäna på att
slippa striden

Tekniskt
Finns allvarliga säkerhetsrisker med några- årvänta extraatt Går tek-
nisk kompetens förlorad eller kan vi vidmakthålla den Ni har troligen
svaren.

Etiskt
Måste den generation har glädje kärnkraften- också besväretsom av ta
med avfallet A
Eller kan samhällsekonomisk effektivitet medman kärnkraftse för en
generation investering i nästa generations välståndsom en
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avfalls-tidignödvändiggörskältekniskaellerekonomiska enOm inte-
hotbilds-drabbasillafaraskamänniskor attmånga avhurlösning av- villviföronödan, barai attsina hemfrånskrämmasproñtörer, t ex

löstfråganfå
accepterabereddaviskrämselkampanjer attärföroffermångaHur

människorenskildalåtaochstridenoetisktdirektdetEller att taär-
mycketblirdetförmodaanledning attvi har eni klämkomma om
vunnitkämkraftsavvecklingenårnågra närprocedurlindrigare om

tilltro
offerbliobehagetvi bespara attmänniskor kanmångaHur

defattaförfördeltill attfortfarande övervägerövervägandendessaOm
lämnathotbildsprofitörema sceneninnanavfallsbeslutennödvändiga

ställningstagandenstrategiskaradbehövs en

distribu-vilkaoch ärhotbildsprofitöremavilkastriden ärviOm tar- -
törer

ochmedvillärligtkanskerädda,med dedialog varavifårHur somen-
detidentitetskrisdendemhjälpavi överkanlösning Hursöka en

motståndarentidigaremed deninnebär göraatt upp
så litedrabbasoskyldigasådantpå sättvikommunicerar attettHur-
vacci-kommer Hurviskrämselpropaganda vetdenmöjligt avsom

profitöremaoffrenvi motnerar

harför demåliggandeetiskt ansvarstarktmig somförefallerDet ettvara
kandevadriksdagen göratillindustrin attfrånavfallsfrågomaför --

skrämselkampanjema.desarmeraför att
fallsåitill huruppslagnågratalatjagi detdet manfinnsKanske om

semi-väldetkommunikationsstrategi. Men annatär ettsinläggakan upp
narium.
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Avslutning
För att summera

Hotbildsprofitering har och växande betydelse i den demokratiskastor-
beslutsprocessen.
Det finns tydliga för hur skrämselkampanjermönster byggs ochupp
fungerar.
Det finns hel del kunskaper hur kan motverka skrämsel-en om man
kampanjer.
Kommunikationsstrategiska bedömningar bör spela stor.roll vid val- en

handlingsstrategi i kämavfallsfrågan.av
Det behövs etiskt och politiskt ställningstagandeett detytterst ett om
finns anledning den striden innan kämkraftsavvecklingenatt ta är ett
trovärdigt faktum.
Insikter i hur kommunikationen fungerar behöver komplettera insikter
i hur ska ekonomiskt, tekniskt och etiskt.argumenteraman
Kanske det någotär tänka på i fördelningen forskningsresurseratt iav
avfallsfrågor mellan tekniska, etiska och kommunikationsstrategiska
problem under de kommande åren.
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kommentarerInledande

NohrstedtStig Arne

kringreflektionernågrahandi första göraskall jagkommentarerminaI
kämavfallsfrågantillrelationifinnaskantrovärdighetsproblemde som

överhuvud.kärnkraftoch
kommunikations-allaiavgörandeoerhörttilltaletförstadet ärFör

uppfattartilltalet visari attpå vilket mand sättsammanhang, mansv
riskdetirrationell, attär storFörutsätts mottagaren varamottagaren.

intenågonmedtala tarvillVem enomintetgörs. somkommunikationen
till-förlorarochkränktsigläge kännersådantallvar Ipåsjälv manett

viktig.alltsåtill ärInställningen mottagarentron.
hurandradetför mottagarentrovärdigheten upp-ärförbetydelseAv

sändarenfrågandiskuteradeThalénLars omintressen.sändarensfattar
detisändarenUppfattasmotiv. senareegoistiskaelleraltruistiskahar

misstro.tilllättdetbidrarsammanhanget,iintressenfallet ha egna
sigvisatstudierolikaitredje,för dethar,trovärdighetenförviktAv

kommunikationssituationen öppenäruppfattar attmottagarenomvara
infonnations-slagsråddedetdet ettUppfattarsluten.eller omsomman

insynfåsjälvsvårigheteroch har attgällerfråga deti denmonopol man
Tvivelmisstro.till latentdettalederkontrollinfonnation,sigskaffaoch

isiguppfattarmänniskor storochföreteelser,naturligaosäkerhetoch är
desamtidigtlitenutlämnade experter, somutsträckning gruppenvara

påinformationochkunskapfå om-möjlighetersaknar attsjälva egen
nödvändigtvisintedettauppstårtalarvisektordenrådet. Inom om

avsiktsådanfinnasskulleindustriellermyndigheter endet hosdärför att
ochområdetpå ärlekmansigkännerenbart somatt mangenomutan

kan,Maninformation.tilltillgångochkunskapbristmedveten om
insynpåbristendenbefaralättavsikt, att egnaoberoende motpartensav

information.undanhållitsföljdkunskap attoch är manaven
gradenavsikterochintressen samt avsändarensFöreställningen om

uppfattningordmed andra omsituationen mottagarensiöppenhet styr
idelaktigsigkännaMöjligheteninformation. attförmottaglighetoch

helti besluten, ärlegitimitetenalltså av-besluten,ochbeslutsprocessen
detochinformationpå denockså som gesförgörande trormanom

på.byggerbeslutetunderlag
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Man kan diskutera upplevelsen och känslan misstro rationellärom av
eller ej. Om i situation, då det finns visst inforrnationsmonopolman en ett

.dettakänner viss misstro, uppfattar jag rationellt. Medborgareen isom
naturligtvis inteär på kämavfall och dess riskergemen experter ärmen

däremot kompetenta bedöma riskerna med bli vilsefördaatt och mani-att
pulerade, de själva saknarnär möjligheter kontrollera de uppgifter deatt
blir presenterade aktör, de dessutom kanske har intresse iav en som antar
saken. De känner de löper risken manipuleras. Omatt det såatt är
offren uppfattar saken, har jag svårt betrakta den offrenatt oro upp—
lever irrationell eller den skulle ha irrationella grunder,attsom även om

grundar sig på andra bedömningar avfallslagrensoron än säkerhet o s v.
Om det antikämkraftsrörelsenär med beteckningensom avses

profitörer, vill jag denna rörelse hävda den har trovärdig-om att ett
hetsförsprång jämfört med kämkraftsindustrin. Den trovärdig-senares
hetsproblem kan bl beskrivas med denna inte i likhet med antikäm-atta
kraftrörelsen i allmänhet Äruppfattas altruistisk. det detta förhål-som
lande Thalén vill ändra blanda bort begreppenatt och talagenom om
proñtörer, det enligt vad jagnär förstår handlar engagerade ochom
oroade medborgare, förlorat del sitt förtroende och sin tilltrosom en av
till myndigheter, industri påexperter, detta område

Det krävs slags analys och förhållningssättett annan detett annat om
skall möjligt dessa människors påatt allvar.ta Dialogprojektetvara oro
och detta seminarium vill jag någotgärna anledningse som som attger
hoppas på påär vägatt öppenhetstörre ochmotman öppnaen mot att
kommunikationskanalema mellan olika intressenter, allmänhetenytterst
och beslutsfattarna. Denna förhoppning blir infriad endast syftet ärom
genuint kommunikativt, d samtliga deltagare bereddaärv s om att
riskera sina utgångsståndpunkter i kommunikationsprocessen.

Slutligen vill jag peka den gigantiska kommunikations- och infor-
mationsuppgift det handlar Hur kommunicerar med människor,om. man

kommer leva årtusentals framåt i tidenatt Detta harsom diskuteratman
i Tyskland, där på fullt allvart bl förordarex teknik,man a en som man

utvecklat på basis historisk-antropologiska erfarenheter. Man villav
skapa och sprida och legender platsemas,myter lagrens onda ochom
farliga karaktär. Med hjälp vidskepelse, tänker sig kan förasav som man
vidare särskilt prästerskap och denett muntliga traditionen,av skallav

till kommande generationer överföra uppfattningen,man här vilaratt en
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iinfrånhindras trängamänniskor attskall få attförbannelse. Detta
riskerna.sig förochlagren utsätta

SjöströmUlla

skrämsel-vilkafråganmigjagställdeföredragThalénsLarsjag lästNär
offer Jagoskyldigtstackarsförmånnejag ettkampanjer är utsatt som

hotbildsprofitörtankehemskaellerdistributöroch medtillkanske är --
tobakensskrämselkampanjemaförofferjagtvivel omUtan är ett

såfestmiddag göreftercigarettgångmig någonjagTar enfarlighet. en
distributörerengagerademångakännerJagdåligtmeddetjag samvete.

Detminatillskrämselbudskapet närmaste.distribueratsjälvoch har
röker,människorpåprofiterar vemde menklart attalldelesfinns som

rökarädd förjagpå är attprofiterar att
få detjag kommermig med attskrämmerartiklar attochAnnonser

detHärpensionsförsäkring. ärintejagda’r,gamlapå tar enommagert
dethurskrämd. Men ärblirjagprofitfåkannågra atttvivel avsomutan

grundreellamed hotets
försvaretsvenskadettillatombomberskaffa varpåPlanerna att

kurs.ändradeledde tillopinionstark attgångna, manlångt närmycket en
Thalénsmedskrämselkampanjdennadrivandetochigångsättandetl av

skulledemMångaledande.kvinnornasocialdemokratiska avdeord var
vilkenochprofitörervilka vardistributörer,kallaThalénväl varmen

anseendede ökatVannpartiet Knappast.deprofit Vann rösterderas
deVannheller.detpartikamratema tryggareInte ettmanligabland de

profitkallasså fallidetbarnbarn Kanochbarnsinaliv
skrämselkampanjrädsla,människorsÄr tillvädjaraktion, ensomen

förelig-allvarlig denhurochellerreellthotetoberoende är avomav
ärriskengande

ochpå hottjänarmänniskorfinnsdetsåtvekan somDet är attutan
all-utomordentligtfinnsdetsåalldeles tveklöstockså attDeträdsla. är

på jorden.livetvälfärd ochochhälsaliv, motmänniskorshotvarliga mot
spelarkänslorOchkänsla.framhåller,Thalén enRädsla är, ensom

inteKänslorhandlingar. ärochställningstagandenvåraförrollstor
viktigharnågotdrabbarbeklagligtvis enutannågot somoss,som

signalgraderolikaiångestochrädslaliv. Oro, omvårafunktion i ger
ochhotskyddaavvärja och mothjälperkänslor ossfara. Dessa attoss

överlevnad.vårförbetydelseavgörandedärmedochfaror är av
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Det märkligtär kan tala människors rädsla, hotbilderatt man om om
och hur kan utnyttja sådana beröra frågan hotensom utanman att om
verklighetsgrund. Oro för inbillat hot kan problem, detett ettvara om
leder till inadekvata handlingar. Om jag inte vågar för jag tyckerut att
mig med där det i själva verket står buske, kringskärse en man en yxa en
det mitt liv. Men inför verklig fara det fömekandetär faran ären av som

problem. Om jag har mycket vinnaett på visst handlande kan jagatt ett
avvärja signalerna på fara eller rationelltatt bortförklara adekvatse oro.
På det kan jagsättet både mig självutsätta och andra för allvarlig fara.

Mellan dessa båda förhållningssätt rädsla för inbillade hot för-och
nekande av verkliga hot, finns det många olika bedöma för-sätt ochatt
hålla sig till de olika hot Det hot förutgörsom omger oss. ettsom en
människa eller det inte för andra.gör Och värderaren grupp man samma
hot på olika Något jagsätt. uppfattar allvarligt hot försöker jagettsom

eller förändra. Kan jag intestoppa klara det försöker jag få andraensam
inse faran och samverkaatt den. På så kan aktionsättemot moten en

miljöfarlig produktion uppkomma. Men jag lever på den produk-om
tionen ärvkanske aktionen hot mig. Jag kan dåett använda rädsla förmot
arbetslöshet eller minskat välstånd för få människor samverka medatt att
mig aktionen. Vems rädsla adekvatmot Vemär manipulerad,är utsatt
för skrämselkampanj

I min forskning kommunikationen mellan olika i konflikterom parter
på energiförsörjningsområdet har jag valt tala intressen i ställetatt om
för profit. Ordet profitör associationer till ekonomisk vinst,ger egen-

hänsynslöshet. Ordet intressenytta, också för det ekono-utrymmeger
lvinstintressetmiska personligt, för företag, för samhället,ett ocksåmen

för överlevnadsmöjlighetert för individen, för familjen,ex för orten,
för nationen, för mänskligheten, livetför på jorden, eller för undvikaatt
lidande orsakat skador, sjukdomar, brist på brist påav pengar, rent

luft,vatten, mat,ren o s v.
Jag med hjälp begreppet intresseatt gårmenar det olikagöraav att

och ställningstaganden och agerandenpersoners möjligagruppers för-att
evstå. Ta frågan utbyggnad Sölvbackat iex Ljungan.om strömmarav

Bland ortsbefolkningen fanns de skrämde med utebliven turismsom
och utarrnning bygden älven byggdes Här fanns såvälav kunnigtom ut.
och sakligt underbyggt för djurliv och och förengagemang natur män-
niskor levt i trakten i många generationer, intressesom självattsom av

betydelse eller vinna politiska fördelar. Dessaen olika intressen kan
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fannsföreträdarekraftföretagetsBlandinomfinnasäven person.samma
bygdenutammingekonomiskenergibrist ochmedskrämde avde som

genomförafåintressefanns att enHärbyggdes ettinteälven avut.om
projektfullföljafå ettutbyggnad liksomfördelaktig attekonomiskt av

ochsitt arbete engagemangsatsatman
erfaren-ochlivssituationolikaolika intressen,sinabakgrundMot av

perspektiv. Det ärolikaverklighet av-människorheter ursammaser
frågor,kontroversiellai attkommuniceramöjligheternaförgörande att

faktisktdeperspektiv görolika attmänniskorssigförklart attgörman
verkligheten motpartensförsökeroch urverklighet,olika att semanser

någraochcirkelnågra enserperspektiv. Antag enatt sert ossavex
vadgrälvikonstruktivt ettsärskilt startar omdå intetriangel. Det omär

igångdrarkanskeochtill detsigförhållaböroch hurvidet är manser
denvår bild ärmöjligtmångaså attför omkampanjer övertyga somatt

andradesigkommadet kan atthurfråganställetiviStällerriktiga. oss
vi kommerkanskesåvi,slutsatser änandradrarochbildannanenser
sedd fram-konverketsjälva äridiskuterarvidet enmedunderfund att

uppifrån.ellerifrån
föravgörande ärdessviktigareochfrågakomplicerad ärJu enmer

ställetperspektiv. Iandradenhavi partenstyckssvårare attdesto seoss,
uppfatt-harmänniskordetillskriver annanvi envanligt somdet attär
illvilja,känslosamhet,ensidighet,dumhet,egenskaperfråganining som
behövainteochdemdislegitimeravi förDetta gör attproñtintresse.

medsig män-befattaslippaEtt sätt attmed deras argument.befatta oss
ochmanipuleradedepåstå ärockså attär attoch deras argumentniskor

bästa.det sitttill ellerställning egetdeförstårinte tar
ocksåpåverkarförväntningarochföreställningarliksomVärderingar

uppfattar ställnings-människorsandravihurochvibildvilken ser
försvararde ettmigförväntarOm jag attageranden. somochtaganden

kortsiktigefterenbartoch strävaropålitligaochhänsynslösaprojekt är
dedetmigmotsätterderaspåinte argument utanjaglyssnarprofit,

projektdemonstrerar ettmotdemuppfattarjagOchföreslår. somom
tillfällevarjevill attmänniskorkänslostyrda taoch somdummasom

medmigbefattabehöverintejagnågrademjagdådemonstrera, somser
allvar.och ta

i detkommunikationsprocesserstuderatLay,RupertProfessor som
intemänniskorDåhanutvecklingförsamhället, ser.moderna envarnar

samhälleligai detdelaktigasig sam-uppleverintehörda,ochseddablir
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talet, känner sig omyndigförklaradeutan och föremål för enkelriktad
information, då sluter de sig i små kommunikativa Ensamman grupper.
sådan där människor delaktiga ochär respekterade,grupp, utvecklar
gradvis sina värderingar och småningom också språk.egna Dåett eget

sedan söker tala med människor utanför talarman förbigruppen man
varandra.

Man kan försöka påverka människor i enkelriktade informations-
kampanjer, jag förutsättningen för verkligtatt demokratisktmen menar
beslutsfattande dialogär öppen mellan de människor, olika bildersom ser

verkligheten, olika bedömningargör och har olikaav på vilka värdensyn
viktigast. Ochär den första förutsättningen försom dialog respektär -respekt för den andra människans känslor, värderingar och bedömningar

inteäven delar dem. Det ärligt försökaärom man och förståatt hurse
den aktuella frågan sig den andra människanster perspektiv. Detur är att
lyssna inte för hitta bästa påverka,att sätt föratt öppetutan prövaatt-
och bereddäven Ochompröva. det iatt betydelsenvara är att attsvara ge
ett och ärlig.öppenattgensvar, vara

Emot Thaléns
lyssna i betydelsen undersöka och diagnostisera,att
tolka i betydelsen ställa diagnos och läggaatt strategi,upp en
sända i betydelsen genomföra planatt en

vill jag ställa
lyssna i betydelsen öppetatt ta emot
tolka i betydelsen söka förstå,att pröva, ompröva

i betydelsen öppet ochsvara möta den talar tillge gensvar, svara som
en.

Medan förståelse målgruppen för Thalén ställa diagnos,är läggaav att
strategi och sända, förståelse förär migupp en eftersträvaatt att se

frågan attperspektiv,motpartens pröva ståndpunkter,ur motpartens att
till sig hansta och bereddargument sinomprövaattvara egen

ståndpunkt. Svar innebär sakligt och medatt respekt bemöta de argument
bedömer felaktiga eller ensidiga delgeman och sakligtsom motiverasamt

sina egna.
Frågan förvaringen kämkraftens avfallom utomordentligtärav

komplicerad och svårbedömd. Thalén detsäger, troligen inteatt är ett
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vidärSKI,förvar. lsäkerttillräckligtatt etttekniskt skapaproblem
ellergodkännaskallgrundervilkapåkriterier förfram manhar taatt

frågandenförvar,för detta är storametodochplatsgodkännainte enen
dettabeslutaskallÄr sådetnog experternasäkert attsäkertHur är

detEllerbedömning ärdennaallmänhetenfå accepterasedanoch att
sinadelgeuppfattningar, öppetochmänniskorsdelfråga oroatt ta avom

dialogförasedanochföreliggerosäkerheter enoch debedömningar som
harexpertkunskaperdelsaknar somkanske menmänniskormed ensom

likaminst stortkantankar,ochkänslorlivserfarenheter, vara avsom
beslutochsammanvägningvidvärde

meningegentligivill havifrågan ettgällerslutligenochSist om
leder intedialogrespektfullochbeslutsfattande. En öppendemokratiskt

Motsatsen ärsakfrågan.ikommer överenstillnödvändigtvis att man
dia-Menvarandra.stårvärderingaroch emotintressenolikaregel när

med-ifattas öppetskall kunnabeslutförförutsättning attlogen är en
emellan,väljeralternativolikade omkonsekvenserna manvetande avom

väljer bort.vadochväljervad manman

Diskussionsreferqt

roll icentralspelahotbildsprofitering attbegreppet enkornNaturligt nog
beskriva män-Nohrstedt,ArneStig attfrågadeGår det,diskussionen.

strategiskanågrafinnsdetbildenframmana attniskors avattgenomoro
syftenpolitiskaioroligasjälva egnahjärnor attutan varasom -- någraöverhuvuddetmänniskor Finnshosrädslaframmanipulerar
mellanspelskulle utgöra ettopinionsprocessernaförbeläggempiriska att

offerochdistributörerprofitörer,
antyddeinläggför hans attrubrikenvaldadenmenadeThalénLars att

konfron-oroadsigfråga mestanledning avhadeseminariet varmanom
visakfråganelleravfallsbeslutvid ommedborgarnamed avetttationen

hansunderströkHanavfallet. atthand ana-förmågateknisk tahar att om
ilämpligtprofitörefordetansåghanuppfattasbordeinte attlys som

menadekommentari sinfunnitSjöströmSom Ullasammanhang.detta
påpekadeThalénförklarande.intresseordetockså han meratt var

hurgälldepåpekavelathanfrågornaangelägnastedevidare, att en av
människortill deinformationtrovärdig sommednå framskallman

svårkämavfallsfrågan. Detta ärinförrädslaverklig enochdjuphyser en
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uppgift den måste utföras i situationnär de facto goda möjlig-en som ger
heter för den så vill utnyttja denna äkta rädsla inför kämavfalls-attsom
frågan led i kampen kärnkraft.ett motsom

rubrikenssjälvaI verket avsikten med ordval rollen tala underattvar -
just denna rubrik tilldelad konferensledningen och inte valdvar av av
föredragshållaren medveten provokation, dock inte riktaden som var-

antikämkraftrörelsen eller miljörörelsen. När begreppet hot-tmot ex
bildsprofitörer kom under planeringen seminariet avsågs blupp av a

attforskare tillspetsat uttryckt, målar hotbilder för få anslag.som, upp
Att rida på människors i komplexa frågor, för förstås kräverattoro som
expertkunskap, överhuvud de kraftfullasteär redskap finns förett av som

opinion.skapa Därför det också viktigt denna problematikäratt att
diskuteras för missbruköppet motverka i den demokratiskaatt
beslutsprocessen. Men samtidigt det realitet det finnsär atten en grupp

Ävenaktörer, kan kallas profitörer. inom politiken förekommer desom
griper möjligheten artikulera redan befintlig rädsla förattsom en egna

syften.
Användandet hotbilder också, påpekade Jan Thelander, någotärav som

Ävenförekommer helt rationellt. också andra överväganden ärom
styrande, använder svenska försvaret hotbilder rationellt instru-ettsom

och grund för planeringden försvaret skall Försvaretment göra.som
drakan vissa hotbilder integrerar dessa i rationell verk-nytta av men en

samhet. Problemet inte hotbildema i sigär skaparutan snarare om man
rädsla hos människor konkreta hotbilder. Då övergår rädslan i full-utan
ständig osäkerhet. förDet övrigt kännemärkeär inteterrorns att man
arbetar med bestämda faror eller risker endast skapar allmänutan en
osäkerhet för kunna hålla befolkning i schack.att en

Frågan hotbildema nyanserades ytterligare Aant Elzingaom attgenom
ettaktualiserade vad han kallade den retoriska aspekten, d medvetetsv

språkbruk i vilket också hotbilden ingår. Ur denna aspekt blir irrele-det
tala konspirationsteorier. Ett exempel på detta Reagans talvant att ärom

stjämomas krig. Till skydd hot måste spännamot ettom ettman upp
slags antimissilparaply. Det har alltid funnits människor användersom
bilder teknologin, där den löftesbild blir den andres hotbild. Medav enes
detta ville Elzinga erinra det alltid finns retoriska aspekter i detattom
språkbruk utvecklas eller med hans terminologi den discoursesom som-
utspelas kring också kärnkraft och kämavfall. Den retoriska aspekten-
grundar sig inte på verklighetsbild skäl, ofta inte redo-utanen som
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vadblir detta,problematiskt accepterar somVerkligtvisas. manom
alladetta har rösterEnligtpostrnodema synsättet.detkallaskommit att

sittiintebehöverochtolkningsprivilegium resonemanglikvärdigt man
frågandåläge,vi iKommerreferenspunkt.objektiv ettnågonhänvisa till

pragmatiskauteslutandetill sistdetlikgiltig, blirblirvaliditetenom
tillfälligheter avgör.ochöverväganden som

hotbilds-förmarknadentänkasi sinkansådantEtt synsätt tur gynna
profitöruppfattaSjöblom,framhöll Rolf somkan,Manprofitörer. en

skaffa sigförkunskap,vad gäller attutnyttjarnågon övertag, tett exsom
profi-profitering, därgällaskulle dåHotbildsprofiteringfördelar. en

hotbilden.hosstrukturellerperspektivpåbristutnyttjartören en
komplexmeddel hängatillkandettaMöjligheten göra stor sammanatt

dålig kun-vi idag harvilkafaktorer,andraocksåfinnsteknik. Det om
kanprofitörerförmarknadenställas,därförFrågan kanskap. om

hotbilder,strukturerasida söktesamhällsvetamasfrånminskas, manom
till käm-anknytningmedhandlande ochmänskligtrelaterade tillärsom

avfallsförvar.
vi behöverområde,vi härklartstod rör ett somDet attsnart oss

svåraförstå deförperspektiv, bl tro-andrautifrånockså attanalysera a
diskus-aktualiserade ifleraolikamellanvärdighetsproblem parter, som

efter-påfördeBertilsson ettSociologen Margareta ensionen. svarsom
introvärdighetsproblemenpåsamhällsvetamahurlysning serom

före-honmenadeDärmed närmastrepresentationer.socialabegreppet
gemenskap.skaparsamhället,enhetsstiftande ifungerarteelser, som

inne-olikahadettaexempel, kankärnkraftbegreppetTar somman
tekniskt-naturvetenskapligtpåbegreppetanvänderTeknikema ettbörder.

avfallspecielltkanskeochkärnkraftordetocksåkanMensätt. seman
radhelframmänniskorkallar hosrepresentation. Detsocial enensom

i någotförankradenödvändighetmedintebeteendekomplex. Dessa ärav
föra vilseoftaskulle attDettekniskt-naturvetenskapligt synsätt. to m

sådant.idetförankrasöka ett
fyllerdesamhälle, därförirepresentationer behövs attSociala enett

också analyseraaspekt kanroll. dennaUrenhetsstiftandeviktig, man
diskus-representation harsocialkärnkraft. Somkringdiskussionen

samhället iförfunktionellvarit80-taletkärnkraft underkringsionen
enhets-och fungeratgemenskapframkallatdenplan harPå olikastort.

ochmärkligttyckaskanDetta synsättblandstiftande stora grupper.
representationemasocialadelogikdenirrationellt. Menmycket styrsom
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sådan karaktär kärnkraftenär mycket väl kan tänkasatt ersättasav ettav
föremål för växthuseffekten.annat toro, ex

Begreppet social representation behöver dock f inte bara knytas tillö
företeelser, väcker Lars Högberg erinrade kämkraftensattsom oro. om
uppbyggnad i Sverige mycket väl kan socialtypses som en annan av
representation, nämligen 50-talets oreserverade framtidstro på teknik-av
samhället på alla områden. kanDet förklaring till kärnkraftenattvara en
inte kontroversiell under uppbyggnadsskedet.var

På grundval diskussionen helhet ligger det till handsnäraav attsom
dra slutsatser.ett par

För det första ämnesformuleringen i sin provokativa lydelse frukt-var
bar den bidrog till lyfta fram risken för i denatt attgenom att man
demokratiska beslutsprocess, gäller komplexa frågor, användersom

Ämnetmänniskors opinionsbildande instrument. banadeett vägoro som
för diskussion faktiskt förekommandeöppen utnyttjande ietten om eget
syfte märmiskors i opinionsbildningen.av oro

För det andra det för stärka beslutsprocessensär demokratiska haltatt
viktigt analysera den manipulation, kan ligga i iatt syftenattsom egna
utnyttja människors eller rädsla. Ordet profitör antyderoro ett grovt
utnyttjande. Andra ord, såsom intresse, kan lämpligare attvara genom
inte väcka så starka känslor och därför bättre möjligheter till sakligge en
förståelse olika ställningstaganden. Ordvalet har alltså betydelseav stor
för kommunikationsprocessen.



a
å
11
i



119

Avfallshantering teknisk verksamhet-
med social dimension
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verksamhettekniskAvfallshantering -
dimensionsocialmed

Bodil Jönsson

Sammanfattning
på fun-alltsåmedtänkapå mönsternedanstående koncentreras attDet -

endadeBakgrundenkunskapsavfall. ärkunskapsvård ochkringderingar
miljöutvecklingenframtidainför densjälv kanhalmstrån jagtvå se -

deåtminstonechansskall haenskildeden attattmiljöutbildning seen
utgångspunktemaBådademokrati.snabbarestrukturerna ochstörre en

kämbränsle-verksamheter,på tekniska texdimensionersocialaberör
ihantering.

Ärlighet
Menkomplex.ytterligtfrågapolitiskKämbränsleavfallshantering är som

faktisktdettaOch ärharärlig ansvaret.åtminstoneden somär vemom
kännetecknasmiljösammanhangflertalet avidag,markering närvärt en

påståttallasochskuldlikapåståttallasinriktadindividfokuseringen
förändringaråstadkommamöjligheterindividuellalika attochstora

harexempelenklastframgår tari detta vemorimligheten manom -
vill jagSjälvpandan... gärnautrotningshotetförorsakat motegentligen

kring käm-viinförtillfredsställelse attjag kännerdeklarera storatt
bok-medALARA-bildgenerellfalsknågonsluppitbränslehanteringen

Avfallet.RörandeLika AnsvarAllasstavsuttolkningen
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Skilda tidsperspektiv
Kämbränsleavfallet har inte bara sitt fysikaliska tidsperspektiveget dess-sociala dimensioner har sitt alldeles tidsberoende. Andra problemegna

sig och kantomar tänkas så komma kräva allasupp deatt attengagemang
kommer ändra vår på de socialaatt dimensionerna kring käm-syn
bränslehantering.

Men jag nöjer mig här med konstatera de sociala dimensionernaatt att
redan idag helt annorlundaär för baraän några år sedan. Människans syn
på sig själv, på individen, på auktoriteter, på sociala sammanhang har på
kort tid ändrat sig drastiskt speciellt i den del världen, hanterarav som-
kärnkraft. Andra sociala dimensioner är framträdaväg inteatt närnu
bara östs storskalighet har fallit också andra auktoritärautan system
vacklar.

Skillnaden i tidskonstanter mellan teknisk utveckling och samhällsut-
veckling behöver sin analys. Vilka egentligen förutsättningarnaäregen
för fungerande demokrati Vad låses obönhörligtunderminerasen denav
förströelse- och förstörelseteknik vältrar fram Vad betyder thesom
global village för kämbränsleavfallshanteringen inte bara för den be--
gränsade frågan huruvida svenska bergrum skall också andrasom rymma
avfall för den funderingenutan avsevärt större hur kommer the global
citizen tänkaatt

Hur kommer hanhon, samtidigt kan TV-program värl-som se samma
den påöver, motsättningen mellanatt solidaritetse över tids-rums- resp.
gränsema Kommer hanhon prioritera arbete med långsiktigaatt lös-
ningar framför de akuta i samtid lider nöd och dessutom haren som en
dramatisk befolkningsökning
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Tvärvetenskap
tvärvetenskap växeriomöjligheterochmöjligheterkringfunderingarUr
funktiontvärvetenskaplighetens genom enförbättragår detfrågan att

ovedersägliganaturvetenskapligamedbörjasekvensering attgenom-
dimensionersocialapå dessasigsedan koncentreraochinsikter

Kömbrönsleavfallslugen
3medavfallslagförslagi para-Föredraget ett enomutmynnar

graferspelregler

spelplanenritarnaturvetenskapen,§ 1 Det är som
spelreglernabestämmersamspel,socialaindividemas§ 2 Det är som

alla aktörer.övningständigoch 2 kräverParagraf 1§ 3 av

givnarollerFöljande är

NaturvetareteknikerLinjedomare

Tränamassamhällsvetare.ochbeteendevetareHumanister,Tränare
ochbehovmänskligagenuinamedvetnaspelarnauppgift göraär omatt

samspel.socialaförreglergrundläggandeom

politikerna.nuvarandetill deEfterträdaremotsvarandeDomare

utdelningFörväntad

metaforUtan metaforMed
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Inledandel. bakgrundsfeckning
Mitt anförande här har mindre medgöra jag iatt grundenatt käm-är
fysiker, neutronfysiker,rentav och med mitt intresse förmer mötet
mellan människan och tekniken.

Compassion without knowledge meaningless
Knowledge without compassion dangerous

Viktor Weisskopf

Speciellt har jag kommit införatt stanna mötet mellan mänskliga be-upp
hov och tekniska möjligheter. Arbete kring detta är min huvud-numera
sakliga arbetsuppgift.

Var finns klartexten
Det den jagär söker.
Den stämmersom

ändå sång.men ger

Harry Martinson

Att det inte räcker för människor med det stämmer,oss att det visar vi
ständigt både individuellt och socialt. Det räcker inte vi bådevetens om
vad och hur och varför. För ge sång behöveratt varf‘5r ibland bytas

varför inte.mot
Varför skulle vi inte kunna hoppat kretsloppetex och kommaav upp

med fisk i munnen Deten klanny är vi kan. Tänk viatt kommerom
med teckenett tänkaupp nytt med Elleratt heltrentav ett mönsternytt

tänka medatt
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COULDNTSAIDITTHEY
BEDONE

KNOWHOWDIDTHSYI01‘

medtänkaMönster2. att
leka öm, attkanavstånd. Det atttvungetbästhittar varaMönster man

speja.marken,frånsigavlägsna att

Avståndsmönster2.1

mângbottnadeden textenläsakanCalifornienEagleville istadenutanförPå skylt manen
ducks.with thearoundt hangeaglex,donthewithflyIf want toyou
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Förvilla2.2 nde raster
Det finns så många lurar hindrarraster sambandsom attoss, som oss se

Även du spiral, finns detfaktiskt ingen spiral Hela bildenom ser uppbyggden ärovan.
cirklar med bakommönster lurar hjärnan. Fråganav här alltsåett är Vilka socialasom

dimensioner pd teknisk verksamhetkan hitta systematisktförsöker bortman om man ta
rastret

2.3 Kunskapens väv
Själv jag efter kunskapsbyggnaden och dess sekvenseringspanar

hur kunskapens egentligen låses redanväv sinnär vävstol- man varpar
hur vi sedan främst vissa bestämdaövar grundrnönster-
hur vi skaffar de färger vi behöver till grundmönstema de.- be-oss

vi behöver till tankamagrepp
. .hur dessa också kan användbara för improvisationer nya tankar- vara

hur improvisationerna de tankarna oundgängligt måste söka efter- nya
de färgerna de begreppen behöver.nya nya man
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kunskapshusNaturvelenskapens
socialmedverksamhettekniskkringdiskussionerfördetbetyderVad
enligthuskunskapensbaseradteknikenmycket ärdimension såatt av

teori,ochexperimenthömpelamaMednaturvetenskapbegränsad
påkronanmatematikenochinuti husetriktiga somenbart ämnenmed

utanförreligionhumaniora,filosofi,medizet,prickenochverket över
finnsintedetsamhällsvetandetförföraktsådan attmed ensochhuset ett

ipapperetpåmed

DNYSICS
Ecxewsnv

GEOLOGY
BIOLOGY

mmm
Å
Alung-an.
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Slöhetens2.4 konsekvenser

Miljö, miljö, kulturmiljö
blir så så kan dötröttman man

på de abstrakta ordens kö
byggas vartenda frö.som av

De skog, de sjö,menar menar
de krog och biokö,menar
de desäng, snö,menar menar

så slö, så slöärtunganmen
allt kallar den miljö-

Alf Henriksson

Nellie ordningens approximation
Visst det såär människan inte alltid detatt gör hon i någonrätta, även om
bemärkelse kan tänka det. Men kan bota och skär okunskapman ren
kring termodynamikens första huvudsats blanda inattgenom
tvärvetenskap eller sociala dimensioner redan från början Kanske, men
det förefaller klumpigt och föga konstruktivt.

Tänk den naturvetenskapliga insikten ingenting av kom-om rena att
plexet materia och energi någonsin försvinner utan bara omvandlas
skulle kunna bli till allmängods Skall vi försöka Avslöja vi faktisktatt

sopgubben i bilden nedan förratt ellervet måste bära likautsenare
mycket kom in med Avslöjatomten det lite begränsatsom är baraatt att
fokusera på glas- och batterisortering det faktiskt lättpappers-, äratt att-

hela sammanhanget i tid ochse rum.
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NaturskyddsföreningensSvenskaur
miljövänligtHandlabok

Tillväxt2.5
kring ekono-diskussionensjälvklarhettill attskulle kunnaDet växa en

kanintedetkunnaskullebetydligt. Envar atthyfsasmisk kantillväxt se
uppkommerdentillväxtekonomisk ännågonfinnas somsannannan
skulle kunnaEnvaranvändandebättre resurser.gemensammaavgenom

andraellernationerandrafrånstöld genera-tillväxtall äratt annanse
tioner.

viVissteffekt.begränsad attvetskulle ha grupperdettaVisst vi attvet
bekostnad.andrassig påförsöka skoskulle kommaändåmänniskor attav

aktörernaförtydligareblevebetydelseha mönstretskulledetMen att
ochfördethan görskulle kunna attManomgivning. attoch deras se

trots.
teknikpådimensioner ärsocialakringslöjorvissaalltsåpåstårJag att

iframlyftaskanskeendenavlägsna,gårdeonödiga;alldeles attattatt
detMenför dö. göraattpulsådroma kan göra attljuset. skäraAtt manav

onödigt.baraokunskap ärav
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2.6 exempelEH

Vilka sociala tankedimensioner kan inte lockas fram nedanståendeom
tekniska bild lyfts fram och först sin naturvetenskapliga tolkningges

Ingen kan bildensifrågasätta denirrtilitärakorrekthet den är tagen av-
vädersatelliten Aurora och visar registrering ljusi infrarött winne-en
strâlning. Efter lite letande kan relativt lätt hitta och kanske över-man
raskas hur tydlig kartbild framträder börja med efterletaav en att
Norges och Sveriges kuster.

Men vad bildensäger Jo, kan sin termodynamikens förstaom man
huvudsats, aldrigenergi någonsin försvinner baravet attom man utan
omvandlas och enligt termodynamikens andra huvudsats baraspontant
sprider sig d blir värme, så faktiskt denna vännekarta totalutgörv s en
energianvändingskarta.

Och med hjälp den kan vidare till funderingar kring socialaav man
dimensioner. Det finns faktabakgrund, ingen kan motsägaen som vare-
sig Öresundsbronvill diskutera sociala dimensioner på utifrånom man
hur starkt det redan lyser från Skåne ellervästra andra infrastruktur-
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också hurgångpåAlltområden.starklysandeiförändringar ensyns -
alls.inte lyserländerna,baltiska nästandeområden,vissa t ex

obalanser, vägradölja sig, attvägra semöjligheterna attBorta att seär
möjlig-Bortasinuskurvor. ärgodadominerarspiraleronda överhur

fågelnelleråtflygerfågeln vänsterantingen sombaraheten somatt se
jagnaiv män-såallsinte attnedan. Jag att trori bilden ärhögerflyger

rationellnaturvetenskapligtbliskulleinsiktersådananiskan genom
medtråkigtmakalöstblidetskulleorimligt, endetförutom att vore

omgivning.handlanderationelltförutsägbar,
såiinsiktennaturvetenskapliga ettdenjagMen attvägrar accepteraatt

allasåtminstoneinnefattaskulle kunnaintevårtsamhällehögutildat som
ilurasbaravimedvetandeochlagar atttermodynamikensiinsikt ett om

Även komplexettillhördettadem.vi bryterrumochtid när mot
verksamhet.tekniskpådimensionersociala

the andtimeYou bothcannot samesee -
theof twousually focuslike that oneonwe

newsproblemsenvironmental
.
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Medel3. mot svartsyn
Miljötänkande vilket i utsträckning till socialaärstor en synonym-
dimensioner på teknisk verksamhet resulterar lätt i Själv ärsvartsyn.-
jag inte drabbad denna. Mina utgångspunkter i korthet de följande.ärav

kan alltidMan göra något
Vi världsförbättrare vill förhindra åtminstonegärna de på förhand
uppenbara katastrofema. Men min grunduppfattning inte förär att ens
dessa det total frågaär antingen-eller.etten om

För det skulle hända; vi intevärsta klarar i tid dosera deom attom om
kurvor i vilka vi kan komma köra så finns det ändå alltidvägen,att av
något kan Skulle vi köragöra. kommer åtminstone några fordonman av,
åter mark. Och så sker, kan åtminstoneatt närta det värstaman parera
med Till detta behöver ungefär tankemönsterratten. deman samma som
vi använder för så länge möjligt hålla påatt vägen.som oss

Därför kan och bör kunskapsvård och försök lyfta fram mönsteratt att
tänka med drivas i oberoende och Ochvitsyn. läggerstort sett svart-av

då till tendensen till självuppfyllande profetior, blir det alldeles klartman
helst bör förpassas tillatt hål.svartsynen ett svart
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skenbarbaranaivitet örOptimismens
optimismen.analysenkelihittarmedel avEtt svartsynmot manannat

citerabaraväljerointellektuell. Jagnaiv eller attsigDen är vare

sitttillOptimismen väsenär
situationenaktuelladenåsiktinte omen

livskraft,utan en
resignerar,andradärkraft hoppasatten

bakslag,kraft bäraatten
tillframtidenifrån sigsläpperintekraft somen

pessimisten
hoppet.anspråk förden iutan tar

BonhoefferDietrich

ärlighetKiirnkraftsteknikens4.

eventuellt vägpandan ärfel atteller dittmitthuvudsakiinte attDet är
egentligendet ärpådimensionersocialatydligafinnsdet vemutrotas -

jagillamakalöst ävenjagDärför tycker omhar omstörst ansvar. -som
allas vårispekulerari detWWF närmastesyftet är att tgottatt exvet -

andraskuld arter.påstådda tmot exgemensamma

aWWF returfibelgrå100°.Miljö -

detkämbränsleavfall ärhanteringenochkämkraftteknikgällerVad av
enskildaDen män-ansvarsfrågan.medproblemhelstingadäremot som

någothellerintedärförpådyvlasochtillallsinget säganiskan har att om
påstått ansvar
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Elefanten Sd liten du är.
Musen Jag har varit sjuk
Sdupplevermänniskan oftamusen miüâhøtenelefanten.
Specielltgäller dettakärnenergiprøblemen.

Men just obalansen så total, slipperär viatt skådespeletgenom med 4
rollinnehavare

Rollista
Alla-
Någon-
Vemsomhelst-
Ingen-

Vi slipper Alla tycker Någon bordeatt det Vemsomhelstatt göra som
kunde gjort Ingen Se där åtminstonegör. något bordemen som som
glädja kring problemet med kämbränslehanteringen det ñnnsoss en--
tydigt fastslaget liggeransvaretvar
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Tidsperspektiv5.
ikommerbemästringsexplosionema attochbefolknings-samtidigaDe

tänkande.vårtidynamikenochtidsperspektivvåraändragrunden

tidenbildGoyas över som
barn.sittäter egetupp

självvikommerbarn,sitttiden attåse hurstället för äterI egetatt upp
globalleva i Thevikommeroch itideni rörelsen. I attgå in rummet

kommerhembygdskunskap ersättas sortssmåskolasMin attvillage. av en
global.omvärldenomvärldskunskap, där är
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Virtuella världar med virtuella kompisar och speciella Spelregler
kommer bre sig med datornsatt och informationsteknologinsut hjälp.
Flyktema kommer bli många. Men samtidigtatt kommer vi fortsättaatt
letandet efter fungerande etik.sortsen ny

Etik6.

Kämbränsleavfall och kämbränsleavfallets hantering har mycket göraatt
med våra etiska förhållningssätt. Därför väljer jag här tämligenatt ta upp
breda aspekter på etiken.

Den gamla goda etiken gjord regler för hur vi skulle bli lyck-var som
liga lyckas. Det handladeatt hur människangenom samspelade medom

människa i hennes närhet. Människor påen annan avstånd väldigtvar av-
lägsna, i praktiken frånvarande. Och bara fanns där utanförnaturen
staden och hade evigt liv.

Avsiktenvånmed samtalär finnochanmotiverasådanaregler in hand-lörmlande.skulle rivlörnumeraencanumIllakollektivetmedlemmar.Samtidigtskallumnärmardin—reglerochprinciperoch dettaskullevarlärasamfundet.Dublir motiveraIwnunanmin din Nloxkiflninpl.lngrodda ochav åsiktnmdfligtkansketvingaändradu omnågradem.av
TVälkommen
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Avståndsetik
hurogill;liggesmålänningfast hurdetslogsVästgötalagengamlaI

visserligenviharSenaresmålänningar.ihjälslålovfickalltså attman
ihjälslåfårvita inte svarta,utvecklatetikvästerländsk attinom en syn

iblandbaraUndantag görsjudar,ihjälslåfårintenazister etc. -
inbillavivillgrundeniMenfarvatten,svenskaiu-båtarökenkrig, etc.

ickeskallutifrån Dulevafredstid kanoch ipåställerviatt upposs
stjäla,ickeskalldräpa, Du m.m

ordenförståföreftertanke attmycketemellertid inte attbehövsDet
Globalt ärbetydelse.begränsad setttämligenstjäla hardräpa och en

konsumaffärihandlaochjagKandefinierade. ens ende knappast t ex
Vårpåkonferensen ägerden härutifrånspecificeradså rumfrågan att

överhuvud-jagstöld KanochellermordbegådärmedGård attutan
utrustningsocialmedjagsammanhangenglobala somdeförstå entaget -

levdedå honhademänniskandendenväsentligti allt är somsomsamma
kretsbegränsadiflockdjur ensom

vårtvältraåtminstoneellersjälvflyalltid kunnavidVi har attvant oss
vivilkeninombegränsad kretsilevaoch fortsättaavfall vidare att en-

detDärför krävsregler.etiskabegränsadetill kretsen enföljaförsöker
stadensvilketsamspel, iiförredanomställning sätta systemattstor

landsbygdens.medväxelverkarkretslopp

för käm-växelverkanmotsvarandehittaenkeltsåintevikanTyvärr
Svar-i-Lundareviljaskullemänniskan gärnadet. Menbränslets som-

naturvetenskapligatekniskavanligasteDeninblick i det. nästvisshar jag
käm-skickainteKannämligen utbrevhögminfrågan i är man
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bränsleavfallet i rymden den vanligaste handlar evighets-om
maskiner.

Etik avståndöver behövermedandra 0rd intensivt utvecklingsarbete.ett

Etik mot naturen
Etik mellan människan och andra komplex förär sig.arter Jagett menar
då inte den begränsade frågan Lever människan omgiventryggare av
200 detgräs bara finnsänsorters 50 Nej, jag vi skallom menar om

och för helaacceptera seminariets titelatt tolerera och kännaupprepa- -
delaktiga i leva förgräsets rätt sin skulloss Jagatt frågoregen menar

kring vår rätt trollsländan såatt väldigtutrota är mycket äldre änsom
vi själva

CVNAJ24mLocumScans1993

a i EAR151

Visst vill vi människor inbillagärna vi ställer på etik ocksåattoss upp en
andra Men hur mångamot arter. sitter här, skulle i realitetenav er, som

skriva under Morelia-deklarationen Dess slutord handlar göraattom
1900-talet till det decennium under vilket jämlikhet mellansann arter
uppnås. Tanken människan skulle ställa sig bakomatt artemasett upp-
lopp faller tyvärr tämligen snabbt sin orimlighet.egen
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tidenEtik över
tidsper-olikamellanskillnadenintefårrubrik tappadennaUnder man

exempelspektiv. Ett
encelligadehistoria kommer orga-jordensbildnedanstående överI

klarademiljard årlUnderaugusti-september.iungefärinnismema
ekologiskjagkallardetsjälvasigsyreförgiftaifrånsigencellingama att

kundeijämjoner vattnet,fannsdet somtackalltjämvikt attvare-
botten.till havetssjönkjämoxid,tillbinda syret som

historiaJordens
Lucia

Jältcödloriza enklastDe
tänkbaraförsvinner formernamellanigen livavnyårochjul

dygnVarje
årmiljoner12,5

beteendesittändradeencelliga utandeförintekornkatastrofen attMen -
detOchmiljökatastrofjagkallarslut. Detjämjonemaför entogatt

bordefaktisktbegränsningarpå hurexempeljagkallar naturresursersett
begränsninginseklentrogna naturresursersde attfå attkunna även mest

konsekvenser.harfaktiskt
Detkatastrof Tvärtom.ovanståendedetviinteOmvänt som enser-

uppkomstenbakomdrivkraftentillblevdetta,verketsjälvai somvar
barainteefterhandorganismer arterandrautvecklingen somoch avav -

leva.för kunnaockså behövertål attutan syre
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.Semänniékanlgfi
g

Antag de encelliga organismema hade haftatt etik. Hur skullenu denen
utformats för förhindra förintelsen Kanskeatt vi de egentligenattmenar
inte hade något val. då[lar något egentligt val vi kom till desom-
sista skälvande ögonblicken jordeåret Och har vi något val innan viav
på vårt har förbrukatsätt det vår motsvarighetär till encellingamassom
omgivande jämjoner

finns7. Del ingen väg tillbaka

There is simply
v backno wayq .all the paths forwardgo.-

Både människans kultur- och attitydförändringar och förändringarna i
och naturresurstillgänglighetnaturresursuttag det inte finnsgör någonatt
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kom-någonsin återvipåalldeles säkratillbaka. Vi kan att omväg vara
denalldeles änblir dennajämvikt,ekologisknärheten annani enavmer

århundraden sedan.någraexisterade förmöjligensom
egentligenviharvalmöjlighetervilkaframåtgårdå allaOm vägar -

vilkenmedhastigheteniökningrasandedenBemästringsexplosionen -
energimateria ochpåfartvärldendelenrika sättermänniskorna i den av

världendelarandraiskerbefolkningsexplosionenmedsamtidigt avatt -
möjligheteralternativamellanval denhur stort ger oss

SverigeifärgTVinförakringbörjadediskussionenexempel När attEtt
viskullefartbarnomsorgutbyggnadensamtidigt togungefär avsom -

då kunnat säga
sändare,tekniskamycketväldigtFärgTV kostar så system, nyanya-

avstådärförtänkeri SverigeVidriftkostnader.andraheltmottagare,nya
Vi inserpå barnomsorg.ställetiVi tänkerinföra färgTV. satsafrån att

bradetharbarnen änallaförviktigaremycket attdet är avsevärt ossatt
färg.iTV-bildemavi kanatt se

hadeexempel. Detbegränsadesåackför dettanej. TMitt är 0 msvar
påutgångenreelltintevaletoffer. Menvarit någotinte varstort var -

möjligheternaFunderaidag. attgäller övergiven.förhand Det samma
idag akutapå detsatsningarteknikspridningsatsningen påställa motny

äldreomsorgen.samhällsproblemet
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Kärnenergi-L-BloleknlkteknikCgoflemikStob d.onnBleklnge
bonden F--Eleklroleknlk

Mekanik
Svedlebk

Jägareochsamlare

Teknikevolutionen

Har någotvi idag egentligt val eller finns det bara framåt längs teknikevolu-vägen-
tionsträdet Borde inte såfalli socialadimensioneranalyseras redanvi hadevisssomom
facit

Avfallslagen8.

Bakgrundslagtexf
Allt avfall just avfall.är D djäkla skit oberoende utredningarettv s av-

försöker avfallet är Man hör detsom mynta att redan påen resurs.
avfall det har fallitärnamnet För det oskyldiga avfalletsom av. mer-

kan tänka sig gigantiska loppmarknader för viss återanvändningman -
skräpet på den vind kan säljas och användas andreden fram tillenes av
dess han i sin det påatt sin vindsätter för säljatur det till.den.att senare
tredje För kämbränsleavfall finnsetc. dessvärre inte den möjligheten.ens

Eftersom vi inte vill kännas vid avfallet, tilldelas arbete med avfall en
mycket låg Hur många inser ochstatus. erkänner reningsverksar-att
betama i praktiken hörde till våra tidigaste miljöaktörer Hur många vill
förse avfallsarbete med lön, erkännande och status

Eftersom man inte vill befatta sig med avfallet, får blidet samhällets
sak. Kan samhälle ansvar An-svar betyder kunnaett ta att svara an,
kunna på. På frågan Vem har gjort det här skallsvara ansvarstagaren
kunna det jag.säga Menär i vår tid kommun, regions-när och
nationsgränser försatts spel, det dennär beslutat och gjort,ur som ene
drabbar den andre har då ansvaret Vilka kanpolitikervem t- ex
ställa till svars Vad då demokratiär
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förhands-miljökonferensen, sägervid deni Rio,skalaglobal storaI
Hurpåtaglig.akutblikommernord-syd-kontlikten attgissningama att

detVadSverige sägerupplysta omvi i detför den,förberettvihar oss
Challenge toNyerere-rapportenreferensramarvåra attibegränsningen

knappastBrundtlandrapporten,tillmotsvarighetsyds, dSoutthe sv
försökegentliga attvi någraGöröverhuvudtagetSverigeispriddfinns

globaltvisstinnebära an-skulle etttadet attvadinformera omossens
svar

tillförslagformuleravill jag ettbakgrundstextovanståendeMed det som
avfallshanteringslagtexten

lagtext

spelplanenritarnaturvetenskapen,§ 1 Det är som
spelreglernabestämmersamspel,socialaindividemas som§ 2 Det är

aktörer.allaövningständig2 kräverochParagraf l av§ 3

givnarollerFöljande är

NaturvetareteknikerLinjedomare

Tränamassamhällsvetare.ochbeteendevetareHumanister,Tränare
ochbehovmänskligagenuinamedvetnaspelarnauppgift göra omär att

samspel.socialaförreglergrundläggandeom

Efterträdaremotsvarande dpolitikerna,nuvarandedetill svDomare
demokrati.snabbiledarrollemainnehavama enav
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Förväntad utdelning

Utan metafor Med metafor
Process -

9. Sammanfattande bild
Avsiktligt har jag hållit det här föredraget i och dränkt istaccatotempo er
bilder i hopp åtminstone någon skall fastnaatt i Har deom alla gåtter. er
förbi, vill jag försöka med sammanfattningsbild. De sociala dimen-en
sionerna den tekniska verksamheten kämbränslehanteringav kan symbo-
liseras i nedanstående bildrepetav

GU22

Mitt problem inteär du är huvudet.iatt yr
Mitt problem fårär jag inte knuten.att upp
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Referenser10.
Detmina. ärärblommornainteDetungefär är somharNågon sagt

dettaockså försjälvfalletgällermin. Detärbindningenbara som
minuifrånvuxithardetioriginaltankardet ärföredrag även som- komponenternafyramed defå levaständigtsituationförmånsfyllda att
jagJohnsonEyvind trorhosKrilonSomskriva.ochdiskuteratänka,läsa,

iresulteraföredragdettadärförSkullebetydelse.och desssamtaletpå
utmärktmigfördettamig, ettoch ärmellanellermellansamtal erer

resultat.
föredrag änmittförviktigarevaritinteharböckertvåNedanstående

villauditoriumdettatill justjagtvådeändådeMen ärandra. sommånga
läsningförrekommendera

bok87-571-1205-3. Det ärISBNende, enudenSkruenal.Nielsen et
historia utanochprylamasinte processemasteknikhistoria ärsomom

vetenskapsteori.tillmotsvarighetteknologinsibokkansnarast ensomses
finnsinteordet myntat.alltså,teknologiteoribok, även ensomEn sorts

etikbok över91-7139-031-6, ärISBN omoersättliga, enDetKemp,2.
etik naturen.gentemotja,ochtid t omm0rum,
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Inledande kommentarer

Boel Berner

sociala dimensionensDen många dimensioner
Vidsynta tekniker och vill bredda kämavfallsfrågannaturvetare utöver
det strikt tekniska, den teknisk verksamhet med social dimen-se som en
sion. Jag skall här gå längre och diskutera den i huvudsakett steg som en
social fråga, med många dimensioner. Den tekniskt komplicerad,är poli-
tiskt kontroversiell och väcker starka känslor. En central osäkerhet gäller
hur samhällets medborgare och demokratiskt skall kunna fattagemensamt
bindande beslut. Många människor måste vissövertygas lösningattom en
inte innebär hot sig för deras del eller förett kommandevare egen gene-
rationer.

Till stöd för diskussioner och beslut behövs bland kunskapannat av
tekniskt och naturvetenskaplig slag. Det dock orealistisktär att tro att
människors ställningstaganden enbart, eller i huvudsak, kommer att
baseras på obestridliga vetenskapliga fakta. Vägen mellan kunskap och
handling krokigär och diffus så. Jag skall förstän någrasäga ordmer

den problematiska relationen mellan vetenskap och politisktom
handlande för därefter i detalj in på frågor kunskapatt ochmer om
demokratisk delaktighet i kontroversiella beslut.

Vetenskapens oklara betydelse
Inom många naturområden och vad gäller högst allmänna samband i

har de skilda vetenskapsgrenamanaturen, entydig I andraen veten-syn.
skapliga frågor resultatenär provisoriska, teorierna och tolk-mer
ningama kontroversiella eller i varje fall osäkra. Forskare harmer mer

liksomäven, andra människor, allmänna och vetenskapligaett raster av
förförståelser på olika influerar derassätt tolkningar och rekom-som
mendationer. På vilka ioch vilkensätt riktning forskningen kring käm-
avfallets hantering påverkas detta kan vi i brist på undersökningarav
bara spekulera om.

När det kommer till vetenskapens roll för konkreta politiska beslut blir
läget komplicerat.än Olika vetenskaper kanske helt olika bildermer ger

spelplanens läge. Spelrummet för tolkningar kanskeav alltförär brett,
spelplanens för suddigagränser och flera gånger reviderade för att vara
till någon självklar hjälp. Framför allt torde spelet ha förflyttats tillnu en
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arneri-denPolitics,SpeaksScienceNärtuffare plan. to somochannan
samhälls-detWildawsky ärAaron utrett, annanenkanske statsvetaren

entydigtochsjälvklartinte styrakanVetenskapengäller.reglersfärs som
vilja det.skullekunskapvetenskaplig änmedmångahurpolitiken, gärna

medlaboratoriet,ellerdatorniaktörerfler änfinnspolitikensPå arena
politiskaDenbeaktas.också måstetolkningarochfrågorkänslor, som

ochrimligtiblandforskarevadtidockså längre än anserdemokratin tar
kunskap,mångasmellan delättinte accep-Avvägningenratione1lt. är

uppifrån.lösningarsnabbaochdelaktighetochtans
förankradetill bättrebidrakanbeteendevetenskapemaochSamhälls-

hand-risker,bedömernormaltmänniskorhurkunskapbeslut omgenom
demo-snabbareenexempelvisförförslagenklaNågraochlar reagerar.

Vadlitteratur.samhällsvetenskapligutmejslasintedockkankrati ur
handlaroftamärmiskornämligenpåpekar är attblandforskningen annat
irratio-skenbartfrågor. Detviktigaimotsägelsefulltochoförutsägbart

förinomförklaringfå sinkanreaktioner ramenmänskligamånganella i
skallJagsammanhang.institutionellakulturella och nuspecifikahistoriskt

kämavfalls-fråganförinnebärakanvad dettaexempel på omnågrage
politiskasociala och acceptans.förvarets

sammanhangsocialtochRiskuppfaflning
riskerdemänniskordiskutera hur somkortvill först reagerarJag

ochtekniskför demframställsentydigtmindre avellermer
ifolkriskbedömning görsexpertis. Den gemennaturvetenskaplig avsom

ochsinneitillgänglighetochsynlighethotfullasmed dethar göraattmer
flestaderisk. Ikalkyleradobjektivtslagsnågotmedminne, än

tillerfarenhetochperceptionvårhjälper osssituationervardagliga egen
Iadekvat.handlakommerVi merbild.realistisk attrimligen
direktbegränsadharsjälvavidärellersituationer,komplicerade

svikta.däremotomdömetkaninformation,
Alla kanmiljöpolitikens.sfärfrån änexempelmigLåt annanett enge

skrämmande media-reportagendetaljeradeochmångasig deerinrasäkert
människormångaUSA. Deibarnbortrövadesedanår gavför ett ompar

konkretafulltokändatidigaredetta rättmedvetenhet menstark omen
till-sedanundersökning merpartenefterundersökning avhot. I angav

orsakenfrämstadenmåstekidnappingsådanamerikanerfrågade varaatt
smickrande förmindredockSanningenförsvann.varför barntill var

försvannbamabsolut störstafamiljeliv. Den somamerikanskt gruppen
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hade själva från vad de uppfattade olidligarymt hemförhållanden.som
Men denna orsak hade inte okontroversiella sensationskraft isamma en
starkt familjeinriktad kultur och diskuterades sällan offentligt. Exemplet
visar hur vi påverkas media och offentlig debatt till uppmärk-av att

vissa problem och ignorera andra. Mensamma och det faktisktär en-
viktig dettapoäng sker inte hur helst, på bekräftarsättutansom som-
samhällets och vår dominerande självbild.egen

Vi manipuleras också vår inneboende vilja till sammanhang ochav
meningsfullhet i våra liv. Vad detär människorgör leverattsom som

kärnkraftverknära ofta harett positivare inställning till kärnkraftenen
andra,än de objektivt levertrots att under hotsett frånstörre den Ettett

möjligt de har gjortär rationellatt övervägningsvar risker, hoten av
och möjligheter beräknade kända fakta och sannolikhetsbedönmingar.
Ett de stickerär huvudet iannat sandenatt och hoppas riskerna inteatt
gäller dem. I det fallet människor hyperrationelltena kalky-ses som
letande varelser, i det andra dumbommar förtränger obehagligasom som
hot.

Rimligare dockär rationaliteten iatt större sammanhang.se ett De
flesta människor vill ha helhet och kontinuitet i sina liv. Vi eftersträvar

minska vad psykologemaatt kallar graden kognitiv dissonans. Närav
vi väl fattat viktigt personligt beslutett bosätta eller bo kvarattsom oss-

omstrittnära kärnkraftverkett tenderar vi endast sådanatt acceptera-
information bekräftar vi fattat beslut. Dissonantaatt rättsom resonemang
blir irrelevanta för försvinner tillgänglignu information.oss, Utansom
denna automatiska och ofta omedvetna omsortering tankar ochav argu-

skulle vi förlamas,ment tvingas leva i ständig ångst och tvik. Vi skulle
också få det svårt med vår bild utåt. Ingen vill sig själv dum-se som en
bom, bättre vetande. Därförsom motagerar vetandet efter vadanpassas
vi gjort. Handlingen åsikten lika mycketstyr tvärtom.som

Med detta vill jag också åsiktersäga och handlingaratt uppkommer ur
vår livssituation i Nya problem försökerstort. vi i första hand hantera
inom för vad vi tidigare upplevtramen meningsfullt och korrekt.som
Låt mig exempel. I undersökningarta ett reaktionen på dumpningenav

farligt kemiskt avfall vid Love Canalav i USA visade det sig de kring-att
boende reagerade mycket olika det hot avfallet utgjorde. En kon-som

uppstod kring frågantrovers hur område egentligenstort skulleom som
kontaminerat och därför bordeanses vara de boende.utrymmas Infor-av

mationen kunde tolkas eller mindre hotfull och två mycketsom olikamer
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hotetnegligeravilleboendesig. Enutkristalliseradeuppfattningar grupp
ochoroadväldigtbostäder. Ensinai varkvar gruppoch annanstanna

Skillnadenhus.derasinskulle lösamyndigheternaföraktivtagerade att
utbild-derasiskillnadermedlitetmyckethademänniskordessamellan

tekniktill göra, utaninställning attallmännaellerkunskaperning,
kvar,villesituation. De stannaobjektiv variskillnaderpå somberodde

iochbostadenibesparingarsinaliv ochsittinvesterathadesompersoner
medföraskullehotettolkningstarkEnmedrelationer avgoda grannarna.
tvingasskullemiljö. Deinvandaoch sinsitt husmåstede övergeatt nu

betydligtunderålderdomsinframlevaunderpris ochtillhusetsälja
därförsåg deavfalletfrånFaran somförut.villkormateriella änsämre

rörligarefrämstbestodandra yngre,Den avhot.mindre gruppenett
barnensgälldeoch derasi barnenlåginvesteringar oromänniskor. Deras

detigenkvarmöjligheter att tamångahadevärde. Deinte husetshälsa,
flytta.förloradeekonomiskt attde

givet derationella,reaktionernabådalärexemplet är varVad attoss
gjordesinformationosäkerochNylivssituation.skildaolika gruppemas

tolkningsmönster,stabilarelativtochallmännaförinombegriplig ramen
personligpåsigbefannindividerolikalivetfas ivilkenpåbyggdesom

ivissförsjälvklartDetsituation. är gruppekonomisk enochlivsstil som
förproblematiskthögstsamhället annan.är en

samhöllsmaktochRiskbedömning
vi förväntasamhälle kanimänniskormellankonflikter ettDenna typ av

Vadlivsvillkor. experternavårafrågorkontroversiella röri somoss
beslutochfunderingarvåraifaktorbaratjänarrekommenderar som en
iblandmisstros,kontraproduktivt. Experterverkamedtill ochoch kan

vill bevaramångalivsstil motdelar dende inteeftersommed somrätta,
upplevt hot.ellerverkligtett

Sjöboifolkomröstningengång,dennabottensvenskfrånexempel,Ett
svenskaandrakommunenhuruvidagällde1988. Den somSkånei

flyktingar.antallitetmycketfalli detta ettskullekommuner emotta
samhälletsuppstodmotstånd mothätskaochkompakta somDet

Menfrämlingsfientlighet.underliggandeuttrycktepolitikdominerande en
studieipåpekatsocksåfallmånga avibyggde enreaktionen som-

marginali-påPetersonTomasFryklund ochBjörnlundasociologerna -
ochmyndigheter experter.utsocknesmisstrolokalinvånares motserade

upplevdesutanförVärldenstorsamhället somiIntegreringen svag.var
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något bara krävde gavlitet igen. Tidigare erfarenhetersom men attav
känna sig överkörda gjorde många överreagerade vad de sågatt motnu

utanförståendes försök tvinga på dem handlingar och beslutsom att som
inte passade dem.

Reaktionen byggde således påett existerande social-psykologiskt
vilsenhetmönster inför det moderna samhällets komplexitet. En sådanav

förklaring innebär givetvis inte rättfardigande främlingsfientlighetett av
och brist på solidaritet. Exemplet lär dock människors reaktion påattoss

nytillkommet hot i denett närmiljön från flyktingar, frånegna ett-
motorvägsbygge, från slutförvar för kämavfall torde ha mindreett att-

med detta hots,göra intygade objektiva ofarlighet,experterna änav
tidigaremed positiva eller negativa erfarenheter kunna påverkaattav

politiska och administrativa beslut.

Påverkan och kontinuitet
Bedömningar och beslut risker således individersätts ochav av grupper
in i tidsmässigt sammanhang innefattande såvälett tidigare erfarenheter

framtida livsprojekt. En studie från Storbritannien sociologensom av
Bryan Wynne illustrerar denna punkt på ännu sätt.ett

Wynne studerade konflikter kring lokaliseringen potentiellt mil-av en
jöfarlig industriell verksamhet. Ortsboma hårt och kom-satte ettupp
promisslöst motstånd i samband med beslut skulle lokalt. Experter,att tas
myndigheter och företagsledning hade svårt förstå denna negativaatt
reaktion teknik de uppfattade under kontroll.mot Menen män-som var
niskorna i bygden uppfattade det lokala fullmäktigebeslutet på ett annat

sin endasätt, möjlighet påverka verksamhetens utformning.att Desom
levde i tidsmässigt sammanhangett och företagetannat än experterna
vilka hade kontinuerlig möjlighet påverka lagstiftning, modifieraen att
tekniken, öka säkerheten och driften så skulle bli aktuellt. Menstoppa om
lokalinvånarna hade inte denna kontroll. De i situationvar samma som
Rosencrantz och Guildenstem i Tom Stoppards omskrivning av
Shakespeares Hamlet, pjäs där dramat vrids 180 grader och bisak bliren
huvudsak. De två gentlemännen, skall föra Hamlet till planeradsom en
död i England i stället själva stryker med, här spelets huvud-ärmen som
aktörer. De ständigt påär med begränsade funktionerscen, men samma

i ursprungspjäsen. Deras tillvaro saknar sammanhang Hamlet,som när
Ofelia, Polonius och de andra plötsligt in i deras närvaro, sägerrusar
sina välkända dramatiska eller triviala repliker och sedan försvinner lika
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någonnämligenskerdramatverkligaDetigen.oförklarligt ut
liv,sinade överGuildenstem styrattoch trorRosencrantzannanstans.

förvirradebararedanåskådare vetvideverketsjälva äri som -men -
spel deslumpensdetinförvilsenhetspel. Derasi störremarionetter ett

Såsituation.vårpåocksåkanskevisar egensigbefinner menoss,roar
ocksåkanskespelplanvårkan ses.

organiserade ansvaretDet
påkravoftaframställsmiljösammanhangietik somochAnsvarskänsla

verklighetenha. Ibordesamhälletnågotellerindividen somsom
organiserademindreeller permanentifrämstutövas meransvar

meningsociologiski vid,organisationerochInstitutionersammanhang.
alltIsamhället.faktisktsamhället, utgörmedindividernaförbinder

fattarochformulerarindividernadessa ändetgrad somhögre är snarare
riskfrågor.ibeslut

hardemänniskor. MenbestårinstitutionerochOrganisationer av
relativtagerande ärochläranderegler,medliv, somockså egetett

befolkartillfällegivetvidindividerkonkreta ettdeoberoende somav
derasochinstitutionernaorganisationerna,bytsIndividemadem. ut men

tilltillgångharmyndigheterochbestår. Företagförhållandeninbördes
vadlångsiktigt änkontinuerligt och somoch kankunskap merageramer

desjälvklartintedärmedblirBeslutenindivid.enskildförmöjligtär en
Men,miljö.ochmänniskaförmiljöriskerexempelvisvad gällerklokaste

institutionellasådanaStorbritannien, harfrånexempletisågvi ovansom
tolkninggällervadpraktisktoch övertagkognitivtoerhörtnätverk ett

imänniskorriskhanteringoch över gemen.av
underlägsenhetenskildesdenblirproblematisktochmarkantSärskilt

konkretUtannormaltpå sätt.bedömainte kansjälvaviriskerinför som
erfarenhetvårkaninformation stärnrnas motnäraliggandeoch avsom

direktadennafall harmångagrund. Iochrisk skevbedömningblir av
Tjernobyl-frånförsvunnitbeslutomdömesgillatill oss.möjlighet nu

kundeintefaraöverhängandepåminnelsetydlig attolyckan enomgav en
ochklokskapkunskap,hjälpmedtraditionelltpå sätt,hanteras egenav

strålningeneftersomvilseledde,perceptionen varerfarenhet. Den egna
ställetiförmedladesRiskbedömningensmak.ochluktsaknadeosynlig,

inteMenslag.olikaindikatorerochinstitutioner, experter avgenom
salladAttkonsekventa ätaochentydiga varkundeheller dessa svar.ge

viceellerandrafömuftigtmindre versadagen,fömuftigt -ena -
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beroende på skilda institutioners tolkningar helt och oförutseddav en ny
situation.

Sarnhällsvetare har påtalat hur viktigt det kan viss risk,ägaattvara en
den har tala denrätt och för den. Iblandattvara som ta ärom ansvar

detta rättsligt reglerat SSI äger strålskyddsfrågor, SKI kämkraftens-
säkerhet i I helt eller oklart reglerade situationerston. ägandetärnya

diffust och kanske Omstritt, med konsekvenser för hur risken defi-mer
nieras och sköts. Innan ägandeförhållanden klarlagts blir inte mycket
gjort. Studier i USA har visat det i konkreta situationer betyderatt helen
del vilken institution eller myndighet framgångsrikt lyckats inkorpo-som

viss risksituation sin egen. Behandlingen risken i frågarera en som av
sker därefter i enlighet med just denna organisations hanterasätt att pro-
blem preventivtkurativt, på kortlång sikt, medutan krav etablerademot
politiska och ekonomiska intressen, Processen fram till beslutetto s v.

utmärksäger risk inte sällan konflikter och institu-om vem som en av
tionella manipulationer, vilka självklart leder till lämpligaste resultat.

Trots konkurrens och eventuell konflikt kvarstår dock risker i all-att
mänhet de etablerade institutionemasär privategendom. I demokratien

dessa institutionersär samhälleliga legitimitet central. Människorna måste
övertygade institutionerna för och hänsynatt ocksåvara tarom ansvar

till dem. En demokrati svensk bygger på engagerade medborgare.typav
Frågan blir då hur dessa skall möjlighet äga de risker deatt utsättsges
för, på vilket och enligt vilka spelregler.sätt

Enskilda individer har sällan hörs. Det blirröst deen som snarare
organisationer de skapar kan dem till medaktörer igöra spelet ochsom
kanske hindra de fastnar i Rosencrantz och Guildenstemsatt situation.
Miljöorganisationema kanske de viktigaste iär detta sammanhang, men
deras roll i spelet avfallet sig självklar ellerär lätt. De svenskaom vare
miljöorganisationema har i högre grad jämförbaraän i andragrupper
länder Danmark, Holland, ex inkorporerats i systemet i Dett stort.
gäller både i det politiska via partier Miljöpartiet,systemet som
Vänsterpartiet och i viss mån Centern i det samhälleliga systemet av
organisationer genom struktur och verksamhet liknar deen som
klassiska svenska rörelsema och i det administrativa somsystemet
remissorgan och deltagande i exempelvis Dialogprojektet kringgenom
kämavfallet samlar folk från myndigheter och miljöorganisationersom
till diskussion.gemensam
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åtrnin-möjlighetmiljöopinionen attstörreinkorporeringsådanEn ger
han-desspåverkaochdentalaharisk,äga rättdelvis att omstone en

negli-skall intenackdelarnapotentielladenivå. Menpolitiskpåtering
kritiskanödvändigaorganisationemasdärmedförlorasKanskegeras.

maktstruktunerdedeluppfattas somblir, ellerDefunktion. avensom,
fångasvåraredärmedfår attbevaka. De upppå sigtagitde att
mobilisera.ochupplysakrav,ochrädslormänniskors att engagera,

ochkunskap,cirklardeförcentral ansvarfunktion är att avDenna
del, intetillsamhälletimedborgarevarjebör kommadelaktighet som

meningslösellerapatiislutarspiralnedåtgåendeskall somersättas enav
protest.

RydénLars

standardi-i EGsledamotyttrandeutgångspunktLåt ettta enavsomoss
iforskareochingenjörerförkonferensvidseringskommission en

barauppgift inteingenjörensNumeraBerlin. Han äri1991december sa
dsäker,ekonomisk,den samtfungerar, är svtill attapparatattatt ense

socialaderiktig ochmiljömässigtockså den attärreproducerbar, attutan
dettaintekanskemärkliga sagts,acceptabla. Det är attkonsekvenserna är

ekono-inom dennivåhögrepresentant mycketpådet sägsattutan enav
dimen-etiskaDei Europa.byggervigemenskap,miska uppnusom

hållmångaaccepteradeuppenbarligenteknik ensomärsionema nyav
till.måste hänsynvidimension tasom

tvåfinnsteknikför brakriteriernasedvanligade nyaFörutom tre

riktig ochmiljömässigt1
acceptabel.2 socialt

dennadelen utvär-tekniskaDenmiljökravet;granskaförstLåt avoss
teknikutvärdering,technologydel assessment, somdering tillär stor

kanmånnågonvetenskap. Iutvecklas tillpå manhållersnabbt att egenen
Bodilocksånämndenågragälla,börreglervilkahärkanske somange

bör kunnadenedbrytbara,Ämnen biologisktskalliJönsson. naturen vara
Enjämviktsförloppcykliska etc.kretslopp,naturligaingå i processer,

utvärderamåni någonförutgångspunkttillkan attregel denna tassom
acceptabel.miljömässigtimplementeringteknologisk ärenom
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Ibland kan det svårare, med genteknik. Får eller fårtexvara man man
inte, har genetiskt designat mikroorganism, placera den iom man uten
naturen Experiment detta slag har redan gjorts, det första för någraav
år sedan, och inom amerikanska EPA, motsvarigheten till vårtt ex
Naturvårdsverk, har börjat bedriva systematiska studier för hurman en
sådan utvärdering skall alltså det miljömässigtgöras, farligtär medom

genetiskt designad organism ien naturen.
Den tredje situationen skulle möjligen den också gäller käm-vara som

avfall, d icke-förstörbara tungmetallerämnen, och synnerligentsv ex
långlivade radioaktiva nuklider. Finns det några naturliga riktmärken
där skulle dem vi tidigare nämnde Den enda naturligamotsvarasom
parallell jag kan föreslå där förvarasättnaturens egetgruvor, attv s
mineral. Då skulle detta avfall, det läggs i bli slagsom ettner gruvor,
ursprunglig Det f ö kring plutonium,sättett attresurs. var resonera som
kom fram vid det tidigare nämnda Berlinmötet, söka omforma plu-att
tonium i kämavfall till tillstånd jämförbart med mineral iett som var

åtminstone vad gäller svårigheten få tillbaka det.gruvor, att
När det gäller frågan huruvida de sociala konsekvenserna teknikav ny
acceptabla, finnsär andra utgångspunkter. Av intresse bokär en om

ingenjörsetik filosofiprofessom Mike M. Martin och Rolandav
Schenzinger, ingenjör och professor i elektronik. MS betraktar i sin bok
införandet teknik i samhället socialt experiment och jäm-ettav en ny som
för i sitt med etikreglema för medicinska experiment. Ettresonemang
sådant får inte genomföras på patient, inte har patientensen om man
samtycke efter information vad experimentet går på, och hur detutom
ska gå till. På hävdar MSsätt, det gäller teknisknärattsamma man, en
implementering skall informera det samhälle berörs och få vad för-som
fattarna kallar valid d giltigt samtycke. Fråganconsent, är närv s sam-
tycket skall betraktas giltigt. Författama för ganska långtettsom resone-

kring detta och för sin del det måste fråga någotmang attmenar vara om
slags kvalificerad majoritet för den tekniken i organisationer, pånya som
något rimligt densätt berörs.representerar grupp som

Går vidare från den lokala till den nationella nivån aktualiserasman
frågan den representativa demokratin verktyg förär rättom avgöraatt

teknik socialt acceptabeLDetär inte alltidärom en ny över-som man
det. Vi tillbaka vidtygas är demokratin kanskeom resonemanget attom

ibland blir frånsprungen dentekniska utvecklingen.av
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socialadenbordevilkenpåtredje nivå,ocksåfinns seDet manen
verksamhet,övemationella. Mångadennämligen typer avacceptansen,

detlångtkonsekvenser utöverkan hakämkraftanläggningar egnatex
exemplet.dramatiskadetTjernobylbygden. är mestoch denlandet egna
synpunktetiskUringetjagPå detta harhärförfaraskallHur svar.man

måstebegränsad,aldrigEtikgiven.dock ärgrundförutsätmingen manär
verksamhetdenKonsekvenserslut.tilltankentänkagårdetså långt av

långtsåtidsmässigtgeografiskt ochbådealltså drasskallbedriverman
naturligtvisDettaframtiden.till ärgeneration,tillgår,det nästa

långlivat.avfall,detmed ärsvårigheten som
införan-bedömaförutgångspunktenmoraliska attså den omVilken är

förochmiljökravetacceptabel för sam-teknik naturenärdet nyav
tillfrågasmänniskoracceptansen Närsocialadenmänniskornahället,

värdeharoftareallt ettfår naturenoch etik, attnaturetik svaret,manom
teologiskavidundersökningarSå visarkränka.vi inte har rätt attsom

värdedetta ettuniversitet, sättUppsala naturenattvidinstitutionen att ge
slagsdåvärdeMed ettåren.under de manhar ökat senaste menar

hosintegritet naturen.
talainte kanvihävdatUppsala hariLindahlMaj-Britt attPsykologen

integritet.vårgällerdetnärintegritet sätt än egenannatnaturensom
tillhänvisadevikategori, ärslagstycksintegritetVår ett somvaraegen

kategorimedkännandetsslagsEttvivadförståför att resonerar om.
förhålningssätt.etiskthavi skallutgångspunkt,vår ett santblimåste om

hurmellankopplingmycketvi fåren näraockså erkänna,vimåsteDå att
förhållerförändring,tekniskberörsområde,imänniskor enett avsom

sker.förändringenvilkenidensig och natur,
demanalyserartydligare,blir oftafrågoretiskaInnebörden i manom

någraskallJaguppkommer.konflikterdärsituationer, exem-utifrån ge
ochFreds-förinstitutioneni vidmedverkatjagprojektpel från ett som

miljö-justkonfliktforskning handlaruniversitet. DetUppsalavid om
konflikter.

ingrepp,tekniskafrågadetdammbyggen ärexempel storaEtt är om-
detomfattandeblir närkonsekvenserna texunderområden sätts vatten,

konkretSomflodtrafikjordbruk,boende,kraftproduktion,gäller o s v.
jagkonfliktertämligentilllett taringreppexempel på storaett som

Slovakien.ochmellan UngernpåDonaukrokenvid gränsendammbygget
skulle byggas; närdammen50-talet kom överens nuUnder attomman -

delMendammen.inte havillbyggddel den enär ungramastor aven -
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den ungerska sidan har redan under Diskussionernaav satts vatten. om
dammbygget mycket intensiva.är De för damm-nu argumenteratsom
bygget håller fast vid utbyggnadsplanema. De argumenterar emotsom
försöker efterhand smula sönder de skäl teknikoptimistema har och-
lyckas enligt min mening hela tiden med det. Det oklart vad denär egent-
liga grunden till dammen byggtsär och försvarats. Denatt tekniska
argumenteringen förändras efterhand bemöts. De poli-argumentensom
tiska skälen blir kvar.

Ett exempel utgör I Estlandannat finns världensgruvoma. norra en av
fosforittillgångar.största 1980 föreslog Sovjets k allunionellas gruv-

myndighet skulle exploatera dessa fyndigheter.att Men efterhandman
blev det klart miljökonsekvensema skulle bli allvarligaatt Ett gigantiskt
dagbrott i Estland med omfattande störningar grundvattnet ochnorra av
utsläpp bl radioaktiva i området. Protesternaämnen Till demväxte.av a

gick i frontlinjen för hörde forskarna vid Tartu-som protestema
universitetet i Estland. Hela diskussionen kom bli del Estlandsatt en av
självständighetskamp och saken blev den fråga, kring vilken den
nationella fronten bildades 1985.

Har dessa exempel relevans för diskussionen kämavfall Jag. trorom
det finns viss likhet, värd funderaatt är Att placeraöver.atten som

radioaktivt avfall i område långt i jorden har något slagsett ner egen-
domlig parallellitet Ävenmed gmvbrytning, fastän damm-tvärtom.
byggen naturligtvisär ingrepp i Kämpunkten uppfattasett stort naturen.

många avfallsförvaringenprotesterar förändrarav motsom attvara man
på irreversibelt Däri ligger likhet.naturen ett sätt. en

kanDet också på det finnsvärt några principiellaattvara se om
kommer igenmönster, det gäller dennanär miljökonflikter.som typ av

Miljökonfliktprojektet i Uppsala visar på mycket tydliga återkommande
i vilka miljö-mönster, och samhällsförändringar kopplas samman.

detFör första uppfattas det område berörs många derassom av som
territorium. För de människor uppfattar det så marken oftautgörsom en
ekonomisk grund för deras försörjning, jordbruk, fiske Området kanetc.
också ha symboliskt värde och förbundetett nära med människorsvara
traditioner, kultur och identitet, upplever hotade.som man

För det andra finns i dessa miljökonflikter tydligt två Dessaparter.
vi dom.och Viär departer bor på denär plats, ärsom utsattsom

för förändringen, och dom de sitter någonär ochannanstanssom
bestämmer ingreppet skall ske. Blir vi ochatt dom tillräckligt tydligen

I
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socialafrågakanDetförvärras.konflikten omkategori, kommer varaatt
tvådeskillnader. Ietniskadetoftastolika ärskiktningar art, menav

ochslovakerochdetexemplen ungrare.citerade ester ryssar,var
samhällskon-ochmiljöförändringarprojektetförUtgångspunkten om

konfliktforskningochfreds-professorWallensteen,Peterflikter attvar
iBogainville-önkonfliktimedlareengageradesUppsala,i ensom

ledde småningomGuinea. såKonfliktenNyaPapautillhörSöderhavet ön
intematio-brötskopparfyndighet, ettkrigmindretill avrunt somett en

hänsyn miljöförändringama.tillegentligbolagnellt togattutan man
vhål dhåletön, tömt,ochiblir närdet sInvånarna varettattsa

försvinna,kopparfyndighetenbrötalla deskulleslut,koppam somvar
tiderurminnessedanbeboddedejordåterstå. Denhåletenbartoch som

kränkt.ordandramedvar
kunnaskulle detdetta,några slutsatserdrakan varaOm avman

följande

avstå frånkan,skallkämavfallsförvaringen att geFör manomman,
imänniskorDet hotintegritetskränkande företag. ettpåsig in om-ett

ochsinmarkenupplevermed dehaupplever kanråde göra att somatt
integritetshot.frågadetdem kanFörden. ettvärnar omvaraom

ibordemvalidsamtycke,giltigtkbör ha consent,2. Man somett avs
området.

svår tillräckerdemokratiskadenfrågaviktig och är3. En processenom
tekno-möjligen detfalldom i dettaochVikonfliktlösning. ärför en

märmiskan.vanligadenlogiska etablissemanget gentemot

dettänka migjagalternativ kanavslutningsvis mestattFör ettatt ge
detmiljö däri denkvarkämavfalletlåternaturliga är att varaman

kämkraftsföre-etablissemangct,teknologiskadetsåhosskapats, sägaatt
någonsiöverhuvudtagetned detalltså inteoch gräveratttaget, man
månnågonialternativ, ändockdåligtdettaMöjligenmark. enär ett men

lyft fram.de studier jagdrakanslutsats avman

Diskussionsreferat

förunderlagåtföljandemed kommentarerföredragBodil Jönssons gav
bestämmasdennautsträckning komdiskussion. Iomfattande att avstoren
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Bodil Jönssons inledande inlägg, i vilket hon förklarade sitt val av per-
spektiv på Detta kanämnet. sammanfattas i följande snabbheten ites ut-
vecklingen har försatt i så drastiskt situation vi inte kan gåoss en attny
till historien och finna förebildliga exempel för hur vi skall handla.
Därför måste vi strikt hålla till de k naturvetenskapliga lagama elleross s
den spelplan naturvetenskapen ritar.

Tesens bakgrund i korthet följande.är Utvecklingen har länge gått i så
sakta vi kunnat nöjatempo, med statiskaatt tankemönster och låtaoss ett
tankemönster i långsam takt ersättas Detta idag på grundärett nytt.av av
snabbheten i utvecklingen inte längre möjligt. Viktiga faktorer därvidär
dels befolkningsexplosionen, dels med Bodil Jönssons ordval bemästrings-
explosionen, d de problem skapas den hastighet med vilken viv s som av
i den rika delen världen fart påsätter materia och energi. Deav
samtidiga ikonsekvenserna befolkningsexplosionen ochav
bemästringsexplosionen vi inomgör de femtio årenatt närmaste skulle
behöva sätta i system lika mycket vi hittills gjort i mänsklighetenssom
hela historia.

Tiden har länge varit underbara hindra alltsätt frånnaturens att att
hända på gång. Idag det dock justär tid vi inte har på I dettaen oss. av-
seende står vi i drastiskt situation. Tempot så snabbt vårär endaen ny att
möjlighet vi hållerär till de naturvetenskapligaatt lagama.oss
Visserligen undergår också naturlagar tidsmässig förändring. Likvälen

vad vi faktisktär kunna så naturlagamatrorsumman av veta stor, attoss
verkligen Ävennågot fast hålla till. vi vi alltidattger oss vet attoss om
kommer bli överraskade, vad skeratt över kombina-tex som genom nya
tioner kemiska finns det tillräckligtämnen, mycket vi kan förutseav som
och handla efter.

Tempot i utvecklingen med andraär ord så högt, det nödvändigtäratt
respektera grundläggandeatt naturvetenskapliga fakta och låta kunskaps-

förmedlingen dessa ingå viktig del komplexet den socialaom som en av
dimensionen i teknisk verksamhet. Den sociala dimensionen gäller i hög
grad möjligheterna förmedla kunskap denatt naturvetenskapenom av
givna spelplanen.

högaDet och samhällets demokratiskatempot
kontrollsystem
Komplikationema i relation till det kortsynsätt sammanfattadeett som nu

dock i dagensär situation och gäller inte minst samhälletsstora möjlig-
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Är Larsfrågadevi,utvecklingen.demokratiskt bemästraheter att
förutsätt-naturligaoch desamhälletändramedfärdiHögberg, att

medhinnerkontrollsystemdemokratiskavåravadsnabbare änningarna
stabila,kaninganaturligt systemdet varateknikeroch attärfysikerFör

viriktigtDet är attförvrängt.ochförkommeråterkopplingen sentom
tiddenharidag,dock naturenFrågantid på ärhaft omharförr oss.mer

gällervadfrämstmed,skall hinnasamhälletförkrävspå sig, attsom
vikämbränslet kananvändadetfrågaIutsläpp.pågåendeständigt om

till dessdetta,isoleravi behövertidden attvi har köpt genomsäga att oss
dock,Förutsättningen är attdetta.hanteraskallvihurvi bättre vetatt

medarbetetslutföratidfinnsdetstabilt,så attförblirsamhället att
avfallsförvaret.

utvecklarhursammanhang äri dettaproblemväsentligt manEtt
be-förspelreglernaföljer attför avgörakontrollprocesser att manom

På käm-beslutaskallVemfarligt.noglagomsäkertvad ärdöma som
internationellpåarbetettillanslutningidettadiskuterasenergiområdet en

Internationellai tänkesätt.brytningardock orga-finnskonvention. Här
varjedemokrati, därövemationellslagsfungerarnisationer, ettsomsom

kärnvapen,invånare,antaleti tillförhållanderöststyrkaharnation en
liggerbeslutsprocess,tillleder lättbruttonationalprodukt sometc, en

detallainserSamtidigtdrabbas. attmänniskorfrån delängreännu som
allasåperspektiv,internationellt staterattiproblemetviktigt ettär att se

säkerhet.gradväsentligenhar avsamma
ingenförmodligen män-komplikationdetsamtidigt attMen utgör en

någotdärförbarasäkertnågot attlandnågotiniska accepterar som
bredtillmöjligaenda vägendet. Denharinternationellt ensagtorgan

kvali-nätverk förnationellafå framdärmedförefaller attacceptans vara
ibredaremycketdärigenomoch gruppertetskontroll engagera

erkändainternationelltteknik ochbratillämparkontrollen att manav
säkerhetsregler.

ochuppgiftdemokratiskkämkraftinspektion har stat gettsStatens enav
nog.säkertsäkerthur ärantal beslutträffabefogenhet somett omatt

vissamåsteförstadetFörviktigadärvid ramarTvå saker är att notera.
kämtekniklagen. Föransvarsinstansdemokratiskförankrade i envara

iKämkraftinspektioneninskrivetinstruktionenifinns attandradet
införansvarigtochfolketsvenska ärtillhand har rapporteraattyttersta

i dettaSverige harinformera.aktivtskyldighetdärmed harochdetta att
kritik.tillåtersituationunik öppet system,avseende ett somgenomen
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När bygger internationella inspektionsorgan, det viktigtärman upp att
andra länder har slutnaveta att motsvarandesystern utan öppenmer

insyn. För det internationella vetenskapssamfundet det därför viktigtär
följa frågan hur bygger granskningsformeratt för över-om man upp

vakning kvalitet i säkerhets- och strålskyddsarbetet.av

Utvecklingsprocesser i otakt
Jan Thelander varnade för risken ensidigt fixera hastigheten i utveck-att
lingen och utgå från alla utvecklingsprocesser följeratt tempo.samma
Sedd i samhällsperspektiv kan hastigheten iblandett t närmastex vara

kanillusorisk. Informationen innovationer idag spridas snabbt. Detom
innebär dock inte människors innovationema ökaratt iacceptans av

takt. Acceptansprocessen kan mycket väl lika långsamsamma vara som
för femtio år sedan. Hastigheten på vissa områden innebär alltså inte att
alla fullständigt ändrar karaktär. Det möjligt vissaär lång-processer att

kan följa tid, till och med bliröver viktigare,samma processer, som man
hastigheten i utvecklingennär i övrigt ökar. Därför det väsentligtär att

inte så fixera hastigheten förlorar det historiska perspektivet.att man
Bodil Jönsson ställde dock frågan inte människan kommit i sådanom

otakt med de naturliga vi måste ifrågasätta denattprocesserna, om
formella demokratin räcker till för fritt tolkat tillräckligt snabbtatt - -
skapa bred för reglerna på den naturvetenskapen angivnaacceptans av
spelplan, på vilken vi alla har spela. Om vi kunde finna kombinationeratt

formell demokrati och former informell demokrati, skulle detav av
kunna förbättra kopplingen tidskonstanter mellan den tekniskaav proces-

och den demokratiska Arbetsmiljön enligt Bodilutgörsen processen.
Jönsson föredömligt exempel på sådan kopplingett kunnat ske. Påatt en
mycket kort tid har vi i Sverige lyckats skapa inte bara goda arbets-
miljöer också mycket kunskap arbetsmiljön. Omutan påstor om man
motsvarande hade kunnat föra försätt den miljön tillett yttrener ansvar
arbetsplatsen, hade det kunnat bana för människorväg direkt ochatt ta ett

Vi hadenära kunnat lossa bindningama tillansvar. ärapparat,en som
ändamålformad för tid föroch delvis andra då världsbildenen annan ,

tämligen auktoritär.ännu var
Andra talare kunde här komplettera med iakttagelsen miljö-att ett

tänkande börjar komma in i företagen. Frågan ställdes dock det gårom
snabbt i relation till i den tekniska utvecklingen.tempotnog
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dialogeniBodil Jönssontänkvärtdetanalysenfortsatta är attdenFör
för denpläderakonsekventvalthonhävdade,Thelander attmed Jan att

dendennadärför utgörspelplanen,angivna att arenanaturvetenskapenav
vi allmäntFörstutvecklas. närmåsteformerdemokratiskapå vilken nya

dimen-spännandedeutvecklabörjavikandetta,erkänt och accepterat
lyft fram.ThelanderJansioner som

högteknologiskadet systemetMänniskan i
belyste MargaretariskantropologinfrånexempeliutgångspunktMed

human-aktualitetgivithögteknologinmodernadenBertilsson hur ny
diekallartyskapåvaderinradeochvetenskaperna, manom

försökenilångtgå mycket attkanBeobachters. MandesBeobachtung
och översättatekniskadetmed systemetgranskningssysteminförliva ett

vanskligtdock ifinnsTill slut ettsystemettill annat.ettsystemett
hög-sluta detriktigtaldriggårmänniskan. Detnämligen attmoment,
kanalltidnämligen operatör,finnsDärteknologiska somensystemet.

osäkrasägas systemet.
framgårtekniskadetmedhandlande systemet,mänskligtJämför man
tekniskaDetolikamed två system.vi har göra typerklart avattatt

avanceradhjälpmedoch förbättraskunskapackumulerakan avsystemet
påvi inte sätthandlademänskligt ärmedProblemet att sammateknik.

ocksåochmisstag,sinamåstebamAlla göralärdom.ackumulerakan
kanvissTillmisstag. gränssina natur-eventuelltmåstesamhället göra en
Margaretaenligtförbättrashandlandetmänskligaockså detligtvis men
människanmedmåste räknavi intealdrig så långt attdockBertilsson att

inne-tekniskaavanceradedetmisstag. I systemetsinafåmåstealltid göra
formu-medtolkadBertilssonoerhörd risk,förhållandedettabär aven
väldigtmedsamtidenosamtidigadenibefinnervileringen, att oss

mänskligttillnärmelsevis likainte avanceratoch medteknikavancerad ett
handlingssystem.

fårmänniskortillgångpositivdockperspektiv det attUr ärannat enett
kallarvivadstyckenämligenliggerdetta ävenIsina misstag. ett avgöra

barnnaturvetenskapenmoderna ärdenDemokratin ochmänsklig frihet.
iingårvarandra. Deoberoende etttänkaskan inteochanda avsammaav

inom dettautvecklatspositiva system,Den rätt,och somsystem.samma
detbeslutaandademokratiskimöjlighetfårallaviinnebär omattatt

misstag.vimöjligtockså görDärvid detvill ha. attsamhälle vi är
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Sett från det naturvetenskapliga synpunkt kan den positivasystemets
friheten välja samhällsfonn, delar såvälatt vårt handlandeärsom av som

vårt politiska oerhört misstag Mot dennasystem, bakgrundav ettvara
Margaretaställde Bertilsson följande radikala fråga Har vi, vi skallom

följa lagar, verkligen råd med dennaturens mänskliga friheten För egen
del hade hon svårt det fanns för mänsklig frihetatt att i detse, mm

Bodil Jönsson tecknat i sitt föredrag.system som
Samtidigt korrigerades i diskussionen Bertilssons bild människanav

varelse, ständigt måste sina misstag. Sågöra kundesom Larsen som egna
Högberg hänvisa till erfarenheten det möjligt överföraär säker-att att en
hetskultur från generation till generation. Varje generation piloter eller
kämkraftsoperatörer måste inte sina misstag. De kombinationergörat ex

märmiska och avancerade tekniska vi har byggt fungerarav system upp
därför lyckats säkerhetskultur.skapa god tekniskatt man en

omKvar stod dock frågan för människans frihet. Om Bodilramen
Jönsson skulle ha givit direkt skulle det på grundvalett hennessvar, av
samtliga inlägg kunna formuleras med följande Människans frihet gäller
inom de naturvetenskapensgränser, spelplan Omsätter. män-som
niskan, Bodil Jönsson förmodade, inte går ihop med den teknik honsom
själv skapat, förklaringenär människan inte tillräckligt respekteratatt
den spelplan naturvetenskapen ritat.som
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och legitimitetAcceptans
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marknad ochdemokrati,Acceptans genom
vetenskap

SundqvistGöran

förståelseDifferentierad acceptansav
hon-uppfattasbegrepptalajagskall somdenna treI somuppsats om

vetenskapdemokrati,nämligensamhällsdebatt,svenskai dagensnörsord
idagavkrävssamhällsprojekzflestaallra-sekonomi. De enmarknadoch

marknads-ochgenomförandedemokratisktgrund,vetenskaplig enett
villidagsamhällsaktörer oveten-mångainteDetorientering. varaär som

principer.marknadsekonomiskaellerodemokratiskaskapliga, emot
käm-slutförvaringochomhändertagandehävdakommer avJag attatt

svenskadagensheliga tingenför deutmaningavfallkraftens treär en
utmaningMedvetenskapen.ochmarknadendemokratin, menarsamhälle

värden.dessapotentiellt hot treslutförvaringen motutgördåjag ettatt
uttryckt dettillspetsatorganisationen,ting stårtill dessakontrastI tre

fyra begrepp,definiera dessaskallsamhället. Jagkorporatistiska snart
ochgradmycket högisamhällslivetpåstå centrerasvill redan attnumen

fyra komponenter.förhållande till dessailegitimeras
organisationenvetenskapenochmarknadendemokratin, motställaAtt

påståttredantvånget. harJagfrihetenställainnebäratyckaskan motatt
organisa-älskarprinciper,heligabetraktasförstade men verr.tre somatt

kämsäkerhets-socialförvaltningar,fackföreningar,älskartionen Vem
problematiseraavfallsföretag kommerJag atellermyndigheter senare

Men jagorganiserad.friheten ärhävdabild, ochenkla ävendenna att
medtala Maxidealtypiska föranvändahand aztförstaikommer att

Ävenvetenskapen.ochmarknadendemokratin,definitionerWeber‘ av
såpraktikenexisterari ärformidealtypiskasinaldrig idessa renaom --

sarnhälls-legitimitet iochförstå frågorförviktiga acceptansde att om
vilkavirden,såsomexisterargradhögstai allradedärför manlivet att

sociala myterskulle kunna benämna
differentieraochproblematiseramedSyftet är accep-uppsatsen att

svenskutifrånskeexemplifiering kommerMinvillkor. attsocialatansens

socialt objekt1 losviktiga aspekterrenodladefinition innebär ettidealtypiskEn att
intelonstruktionanalytiskdärförDefinitionentypiska. ärurskilja det somenattgenom

verkligheten.empiriskameddenöverensstämmelseanspråkpå
Socialföreställning.endastföreställning,felaktig mytintejag utanMed myt menar

upprätthållen.kollektivtföreställningdå ärinnebär somen
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kämavfallshantering. Med utgångspunkt i sådan differentieraden ansats
vill jag förasedan fram modell med hjälp acceptansfrågor kanen vars
analyseras och förstås.

För motivera differentieradatt förståelse acceptansfrågan vill jagen av
visa på några omedelbara problem inställer sig frågar män-som om man
niskor ochrätt ned vilket ofta i opinionsmätningargörupp deman om- -
kan tänka sig kämavfallsförvar iatt sinacceptera ett närhet. Jagegen tror
det svårt förståär på detta enklaatt Genastacceptans inställersätt. sig
nämligen frågan Vem har vadatt acceptera

duKan förvar dini närhetacceptera ett
Svensk kämbränslehantering AB SKB, kraftföretagens bolag som
omhändertar det svenska kämavfallet, SIFOgör löpandegenom
mätningar svenska folkets åsikter kämavfallet. En deav frågorom av

SKB ställer lyder på följandesom sätt

dufåttHar intrycket påvi säkert sätt kanförvara avfalletfrånatt kärnkraftverk i berg-
grunden Sverigei eller inte kandetatt
I november 1991 svarade 34% de trodde vi kanatt det, medanatt göra
47% inte hade fått den uppfattningen 19% tveksamma.var

En fråga direktär acceptansfråga lyderannan som en

Om det bedöms den bästaplatsen dinför förvaringatt högaktivt avfall finns i kom-av
kan dådu eller kan du intemun, avfallacceptera förvaras dini kom-accepteraatt egen

mun
Vid mätningstillfalle blev resultatet 54%samma accepteradesom attovan
detta medan 36% inte accepterade 10% tveksamma.var

Både frågoma och resultaten upphov till tolkningssvårigheter ochger nya
frågetecken. Hur kan det komma sig det finnst relativtattex storen

inte avfallet kan förvarastror att säkertgrupp som sätt,ett men som
ändå skulle det förläggs till den kommunenacceptera att Visaregna
detta på existensen masochister, vadtvärtemot alla under-av en grupp
sökningar kring den k NIMBY Not In My Backyard-effekten påstår.s

Och vad innebördenär fråganatt tyckerav svara att attman
avfallet skall Ãrförvaras på den bästa platsen inte detta frågaen av
principiell innebär att eller nej tillart, säga bästa läsning I så fallsom
skall vi inte förvåna det fleröver är till bästaatt säger lösningoss som



166

realistiskså fallifråganMensäkert. ärblikanförvaretän atttrorsom
möjligtdå det attsituation äribefinnanågonsinvi enKommer att oss

människor över-inte ärlängeSåplatsen.bästadenplatspeka ut somen
deomoraliskafördemklandra ominte attkan varadettatygade manom

dåförst sägerDet ärkommunen. mani denförvaringtillnej egnasäger
någonellersjälvsigbetraktakunnaskullelösningtill bästanej mansom

verkligen ärlösningenÄr övertygad attomoralisk. ommansomannan
hävdadePlatonRedannej.intenämligen sägaattkommerbästaden man

där-handlaockså kommer attochvad santär rättden vet somatt som
kunskap.verkligkrävsdettaförefter, sannmen --

tillfrågordennaÄr ställarelevant typdet avpåpekande attsistaEtt
prak-ifråganvaderfarenhetkonkretnågonharinte avmänniskor som

mönstretdjärvtalltför atttrointe attinnebära Det ärskulletiken
ochkandidatplatser;sinaoffentliggör tredå SKBförändraskommer att

helst.ungefär hurväl kommadet somdå kan att
ilandendadetUSAUSA. äriexempelvis kommakan att somDet

iMountainYucca statenslutförvarsittförplatspekatvärlden ut ensom -
Nevadaboma.blandmotståndstarktmyckettilllettharNevada. Detta ett

skulledeNevadaborutvalda2.500tillfrågades om1989höstenUnder
svarade69,4%Mountain. atti Yuccaslutförvarellerför ettemotrösta

iförskullede röstasvarade14,4%endast attmedanskullede rösta mot,
skullede80,2%påstod1990-91 attårsskiftetvidmätninguppföljandeen

påståendetinstämde i attfullständigtdeocksåsvarade68%mot. attrösta
slutför-förmakti dessstår att stoppaalltbordeNevada göraStaten som

påståendedettamedhöll inte16%Endast omvaret.
förerfarenheten argumentÅ amerikanska ettdenintesidanandra är

Detpekasdå platserSverige ut.isättkommerdet att sammaatt
vadopinionseffekttydligdetfinnsSverigeI t.ex.blirkanske entvärtom.

iinvånarnavisarkärnkraften, attförförtroendefrågan somgäller om
energikällakärnkraftentillpositiva somkärnkraftskommunema är mer

övrigtifolketsvenskaän
utgåropinionsmätandekanten detföri somfrågeteckenEfter dessa

såsvenskarflesta ännuallradeföriacceptansfrågaenkelfrån enen
meddelasacceptansfråganföreslåvill jag uppfrågaabstrakt attlänge

marknad,organisation,begreppengrundläggandefyradehjälp av

Science,Waste,NuclearofPolitics3 and theRisk, TrustPerceivedPaul al,Slovic, et
199December13

DecemberForsmarkverket,4 Vattenfall,Forsmark,kärnkraftverktillAttityderSetex -DemoskopAB.gjordUndersökningenär1991. av
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demokrati och vetenskap. Jag vill vi förstår dessa begrepp hömenatt som
i triangel, med organisationsbegreppet i mitten. Denna figur kallar jagen
för acceptanstriangeln

Vetenskap

ox -rgantsqhonz

I

L . . ..

Demokrati Marknad

Figur 1
Acceptansfriangeln

Jag utgår från de allra flesta människor önskar lokaliseringenatt ochatt
byggandet slutförvar för kämavfall kommer ske påettav sättatt ett som

kan upplevasär som både rättvist, ejfektivt och Därför krav påärsant.
hanteringen kan från såväl demokratiska, marknadsmässigasom resas

vetenskapliga utgångspunkter viktiga för förstå den eventuellasom att ac-
denna verksamhet har idagceptans och i framtiden kommersom att

kunna få. Acceptansfrågan blir därmed i högsta grad beroende hurav
triangelns hörn hanteras dem ansvariga för verksamheten.ärav som
Krav på hanteringen kan ställas utifrån såväl demokratiska, vetenskapliga

marknadsekonomiska principer.som
Innan jag definierar triangelns begrepp och utvecklar den till en

analysmodell skall jag några kortare bakgrundsbeskrivningargöra och
utvikningar, handlar kämavfallets organisation.som om
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idagorganisationKiirnavfallshanteringens
på detexempeltydligtkämbränsletanvända ärdet ettslutförvaringen av

ellerfrågaförbenämnasbrukarslarvigtlitesamhällsdebattenisom
vattenbassänger,iidagförvarasDetexisterar.Kämavfalletproblem.

CLABmellanlagret,centralavid detellerkärnkraftverkenantingen vid
slutför-beslutenslutgiltigakärnkraftverk. Devid Oskarshamns om

bestämd.platsellermetod ärvarkenfattats;intevaringen har ännu
lokali-ochteknikplanertidsplaner,planerhandlar detFortfarande om

samhälletdiskussion ipågårocksådetEftersom omseringsplaner. en
slutför-kämavfallsfrågansintasståndpunkterolika ärdärdessa planer --

Kämavfalletlösning.på sinproblem,fråga, väntarvaring just ett somen
organiseringbehoviuppenbartsådet ärdärförfrågaockså avattär en

beslutsfattande.och organiserat
Detrigoröst.tämligenoch detidag,organiseradredandockFrågan är

hanteringenreglerarsäkerhetsföreskrifterochlagstiftning avfinns som
kanfinnsorganisation gör ut-kämbränsle. Den att ansvaranvänt som
kämav-slutförvaringenochomhändertagandetförAnsvaretkrävas. av

Enligtstatsmakterna.ochindustrinmellanuppdelatSverigefallet iär
har detreaktorägamakämkraftsföretagendetkämtekniklagen somär
innebärvilketkämavfallshanteringen,föroperativadirekta ansvaret

metodtekniskpåvisaochforskningsprogrampå attkrav upprätta enatt
med hänsyngodtaskankämbränsleförvaringför slutlig använt somav

förtillerläggasavgiftskall statenstrålskydd. Dessutomochtill säkerhet
Statsmakten,slutförvaring.ochhanteringförkostnaderna genom myn-

forskningspro-granskakontinuerligtregering, harochdigheter att
ochundersökningardetaljeradeförtillståndoch även att mergrammet ge

därförharStatsmaktenslutförvaring.föranläggninguppförandeför av
fattasfråganibeslutetslutligaDetövergripande avdet ansvaret.

regeringen.
kämavfallshante-reglerarramverkdetbeskrivna utgörDet somovan

ringen.
sinkämkraftindustrin upprättatharkravuppfylla dessa orga-För att

kämbränslehanteringSvenskSKBbolagetägdadetnisation, gemensamt
500slutförvaringför1-2-3KBS-metodenkdenutvecklatAB, ssom
sininrättatsin sida haråStatsmaktemaberggrunden.ned im
förkämbränslenämndSKN Statensmyndighetennämligenorganisation,

ochutvecklingsprogramochforsknings-SKBsgranskalöpandeatt
StatensSSIochkämkraftinspektionStatensSKImyndigheterna
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strålskyddsinstitut skall granska ansökan byggande slut-som ettom av
förvar utifrån säkerhets- och strålskyddssynpunkt.

V
Figur 2 Kiirnavfallefs organisation

KBS
SKB

SKN SKI SSl- -
Regering

oh sikerhetskruvlagar

rganisation

D M

En rad beslut har alltså redan fattats vad gäller det slutliga omhänder-
tagandet kämavfallet. Inte mindre gånger harän kämkraftindu-av sex
strin fått godkännande från säkerhetsmyndigheter och regeringar att
deras tekniska förslag uppfyller de krav enligt lagen ställs påsom
säkerhet och strålskydd. Vid de fyra första tillfällena krävdes dessutom

industrin skulle visa hur ochatt helt säker slutförvaringvar använten av
kämbränsle kunde ske, enligt lydelsen i den k villkorslagen gälldes som
mellan 1977 och 1984. Detta har alltså kämkraftindustrin redan lyckats
klara med sina olika KBS-metoder.av

Till allra delenstörsta denär nuvarande organisationen produkten av
1970-talets kämkraftsdebatt och den mycket starka koppling mellan slut-
förvaring och idrifttagning kärnkraftverk blev följden vill-av som av
korslagen. En löst avfallsfråga enligt denna lag själva villkoret förvar
laddning ytterligare reaktorer. Reaktorägama tvingades visa påav att en
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Kärnkraftensladdningstillstånd. accep-fåförslutförvaringsäkerhelt att
Villkors-acceptansfråga.kämavfalletstillgjordes-problemtansfråga

vi idagkämavfallsfråganorganisationstarka somdenframdrevlagen av
käm-slutförvar använtförverkligaAttförvaltar. ett avfortfarande

starknödvändigtvissätt kräver orga-säkerthelt enpåbränsle ett
nisation.

vårenundertrepartiregeringborgerligaandraFälldins gavThorbjörn
folkomröst-verkställandereaktorerfyraladdningtilltillstånd1980 av -

tillämpningensjälvadärmedutgjordeFolkomröstingenresultat.ningens
röstandede58%vi minnsblevResultatet att avvillkorslagen. somav

ytterligareladdainteville38,7%6 reaktorer.ytterligareladdaville
KBS-metodenansågde inte atttolkaskanvilket attreaktorer, som
slutförvaring,helt säkerpåkravvillkorslagens strängauppfyllde en

detta.ansåginte38%medanlöstavfallsfråganansåg58%d att varsv
inte kämav-skullesåtillfolkomröstningar trotsochGodkännanden

återstårFortfarandeavgjort.heladetfrågafallsfrågan varomvara en
hävdatocksåhar attStatsmaktemabesluten.avgörandedefattadet att

skall tolkasinteKBS-metodengodkännanden somtidigarederas av
landskapidärförsig öppetbefinner ettFråganframtiden.införbindande

samhällsproblem.konkretfråga, dgradi högsta ettdärföroch sär ven
påacceptansfrågandefiniera ettför mergåtänkerjag attDen omväg

folkomröstningsresultatochSIFO-siffrortolkameningsfullt sätt än att --
mycketfaktisktochgrundläggandedenreflektera överinnebär att -

fråganöppna -

frågaförkämavfalletVad ör typ av
mycketfrågaovanståendefrågaktypisk ärkämavfallet ärEftersom sen
kämav-definieramöjligtfaktisktdet är attmeningeni denrelevant, att

för-fokuserardåinnebärDettaolika attpå flera sätt.fallsfrågan man -
relevantakandemaspekterolikatilltyngdpunkten varasomlägger av-

intekämavfall ärSlutförvaringkämavfallsfrågan. enförståför avatt
behövalängrevi inteskullefalletOm såfrågatekniskrenodlad vore

något.förvad ärfundera över acceptans
för kämav-positionernabestämmaförsökamitt inläggvill medJag

förståskandenhävdalandskapetsociala attatti detfallsfrågan genom
demokrati,hömendebestämstriangeli treplaceras avatt somengenom

jagvilldettaMedmitten.iorganisationmedochmarknad,vetenskap och
fak-fyratill dessaförhållandeidefinieraskämavfallsfråganhävda att
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Den defmiering kommer då bestämmas hurtorer. gör be-attman av man
dömer frågor rättvisa, effektivitet och sanning.om

Jag flera skäl till placera kämavfallsfrågan i socialt landskapattser ett
bestäms dessa fyra faktorersom av

Genom betrakta de fyra faktorerna variabler bliratt det möjligtsom
visa frågan inte har entydig definition. Triangelnatt att en ettger

tyngdpunkterfält där olika aktörer kommer anlägga olika i sinaatt
definitioner kämavfallsfrågan.av

2. Vi utifrånkan denna enkla modell studera hur olika aktörer definierar
frågan, d analysera tendenser och strategier i frågans definieringv s
Vem har makten definieringen Organisatörema,över marknadsan-
hängama, kunskapsivrama eller demokraterna Vi kan studera glid-
ningar längs de benen och vilka ben kraftigaretre deär änse som
andra På detta kan aktörsorienteradesätt studieretc. göraman som
analyserar kämavfallsfrågan strid maktkamp defini-som en om
tioner, inte bara verbal strid,är strid kommerutansom en atten som
få mycket praktiska konsekvenser eftersom olika definitioner innebär

olika lösningar och olika metoder realiseraatt dessa lösningaratt
kommer föras fram.att

3. Vi kan på detta erhålla differentieratsätt påett nyanseratmer svar- -
frågan Vem har vadatt acceptera

Jag skall äntligen definiera de fyra faktorerna organisation, demo-nu
krati, vetenskap och marknad. Jag kommer definiera dem påatt ett ren-
odlat idealtypiskt Detta jagsätt. med hjälp elementärgör organisa-av- -
tionstcori, demokratiteori, vetenskapsteori och ekonomisk teori. Därefter
skall jag placera in kämavfallsfrågan i acceptanstriangeln och hävda att
den samhällsproblem ofta de ideala principermotsägersom styrsom
såväl vetenskapen, marknaden det demokratiska beslutsfattandet. Ettsom
säkert omhändertagande kämavfallet kräver organisation, byrå-av ett
kratiskt, korporatistiskt samhälle där vetenskapen, marknaden och det
demokratiska beslutsfattandet inkorporeras inlemmas i organiseratett

Men kritikmönster. kämavfallets organisation utifrån antingenav veten-
skapliga, marknadsmässiga eller demokratiska utgångspunkter innebär då

Åockså organisationens undermineras. andraatt sidan existeraracceptans
aldrig dessa honnörstermer demokrati, vetenskap ochtre marknad i sin
idealtypiska form, i samhällsdebatten ioch kämavfallsdebatten före-men
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Käm-socialadriktningsgivare,viktiga myter.dekommer somsvsom
sinochdemokratiaspektsinmarknadsaspekt,sinavfallsfrågan har

organisationsaspekt.singivetvis ocksåaspekt,vetenskapliga men

Marknaden1.
principenfungera ärmarknadensideala sättdenför attHuvudprincipen

tjäns-såvälsäljare,ochmellan köpareavtalindividuella somvaroravom
denefterdmarknaden,påsälja letarnågot rättharDen v sattter. som

säljareefter denletarvill köpaDenbetala bäst. er-kan somsomsom
iköparesäljare och möts ettpris.5 Närtill lägstaproduktenbjuder

kontrakt kostar.Problemetkontrakt. är attsamförstånd upprättar ettman
övervakakostnader, liksom attmedförenatkontrakt attärAtt upprätta

juridiskt för-slagsnågotkrävsefterlevsde intemånl denefterlevs.de
Kost-betungande.ekonomisktockså dettatvisterslita ärförfarande att

blirmarknadslösningensåoftakontraktför är attnaderna stora
misslyckas.5Marknadenotymplig.

individuellaflertalverksamhetenorganiseraIstället för ettgenomatt
arbets-produktionsmedel ochsammanföraväljadåkankontrakt attman

företaget.7organisationenalltsåuppstårPå dettatak.under sättkraft ett -
indivi-spel,marknadsmekanismema ettorganisationenGenom sätts ur

vissadärhierarkiskt ärförhållande bytsjämliktoch ettduellt motut
andraochbefattningarledandevissa haranställda,och andraarbetsgivare

påkollektiv aktörsedanOrganisationen kanunderställda. ageraenär som
marknadsprincipemaorganisationen sattainom ärmarknaden, urmen

spel.
medtillkommasvåra rättasamhällsproblemMånga är genomatt

kräverdärförproblemKärnavfalletmarknadslösningar. är ett som
ideal-påsläppa lösproduktlämpligingenDetorganisationer. attär en

endastregleradsäljare,ochtill köpareöverlåtaochmarknadtypisk
strål-ochsäkerhetskravkontrakt. Deupprättadeindividuelltgenom

marknadslös-omöjliggörkämavfallshanteringenställerviskyddskrav
marknadsprin-Debliskulleövervakningskostnademaningar; enorma.

in-mycketdärförkämavfallshanteringen är ettpåverkarciper avsom
företagutanför SKB ärfinnsmarknadendirekt slag. Den somyttre som

ochVolvoföretagmarknaddenmedjämförtdiffusmycket somsom

1986,Norstedts,5 StockholmorganisationerVarför finnsBengt,Abrahamsson,
s.48.
6 5.116.Ibid.
7 5.116.Ibid.
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Electrolux verkar på. SKB har ingen produkt sälja ävenatt om man
skulle kunna så fallet,tro är vilketatt jag återkommer till.snart
Skillnaden det inteär finns några konsumenteratt har intressesom attav
köpa avfallet. Kämkraftsavfallet oönskadär restprodukt elproduk-en av
tion i kärnkraftverk.

Men inte heller kärnkraften energikälla direktär relaterad tillsom en
ideal marknad. Som elkonsumenter i Sverige köper vi inte el våra el-ur
kontakter vi köper tvättmedel i livsmedelsaffären.som Vi saknar möjlig-
heter välja mellan olikaatt produktionstyper exempelvis mellan vatten-
krafts- respektive kämkraftsproducerad el på det vi väljersätt mel-som
lan olika tvättmedelsfabrikat. I det fallet kan vi medvetet väljasenare ett
och samtidigt välja bort fabrikat. Dennaett skillnadannat kan exemplifi-

med Naturskyddsföreningens båda böckereras Handla miljövänligt och
Handla el-effektivt. Om konsumenterna följer tipsen i den förra boken
kommer detta direkt påverka producentemaatt tvättmedel, medantav ex
de sparande elkonsumenterna endast kommer mycket allmännaatt ge
signaler till elproducentema. Utifrån marknadssynpunkt kan vi konstatera

elkonsumenten inteatt har någon möjlighet påverka relationen mellanatt
olika former elproduktion. Vi kan inte elkonsumenterav påverkasom
mängden kämkraftsavfall. Vi kan inte säkra på allmänattens vara en
minskad elkonsumtion påverkar mängden svenskt kämkraftsavfall. I det
fall svenska konsumenter börjar det inte självklartär reak-spara att en

stängs troligaretor elenutan är dåav, att exempelvis tillexporteras,
Danmark. Kämkraften energikälla står därför endast i indirektsom
kontakt med den individuelle konsumenten. För de allra flesta blir därför
också med kärnkraftennyttan abstrakt. Vi står mycket långt ifrån den
ideala marknaden det individuella kontraktet mellan producent och-
konsument vi tänder lampornanär i våra hus. Albert Hirschman har-
utvecklat välkänt begreppspar, exitett och voice, kan användassom
för analysera detta fall På marknaden uttrycker sitt missnöjeman

köpavägra exitatt produktgenom inte gillar. Inom deten som man
offentliga livet denna lösningär oftast inte tillgänglig, därutan agerar

i stället aktivtman med sittatt missnöjegenom och försökautmer
ändra på sakemas tillstånd opinionsbildning och direkt påverkangenom
voice. Exit den typiskaär marknadslösningen vi dagligensom
aktualiserar i snabbköpet. Vad gäller elkonsumtionen har den enskilde

8 Se Granqvist, Roland, Privatat och kollektivaex val. En kritisk analys publicavchoice-skolan Lund Arkiv, 1987, 5.26.
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elmarknadentilldirektmöjlighetingen responselkonsumenten att ge
återstår ärdetenergislag,till olikaförhållande utani somexitgenom

marknad.någoninteelmarknaden ärDettavoice. säger attoss
ändåelrnarknaden ärfrånlångtsig mycket manbefinnerSKBTrots att

säljaskalleftersomenda,kontrakt, av-manefter ettupprätta ettattute
Mensvensk kommun.avfallet islutförvaratillåtelsefådfallet, enattsv

inte,sig finnsiprodukten utanintresseradekonsumenter ärnågra avsom
hjälpmedeffektersekundärapositivaeventuella varsdåsigdet rör om

kontraktdetMenarbetstillfällen.avfallet,marknadsförakan t exman
individermellanblir inte utanupprättaseventuellt kommerdå attsom

kontraktet kommeroch attmonopolföretag,ochkommunmellan etten
övervakas staten.av

mellankontraktmarknaddefinitionenklamycket somDenna av -
organisation.tillmotsatsställningmarknad iställeraktörerindividuella -

förgrundprincipenmarknadenteorimarknadsekonomisk ärEnligt
naturtillståndet,Marknaden ärhuvudhandlandemänskligt taget.över

för-grundläggandeoch denförklaras,måsteorganisationermedan
misslyckas,marknadenuppstårorganisationer är atttillklaringen att
blir förövervakningskostnadema stora.ochtransaktions-därföroftast att

kämavfallshan-slå fastvimarknad kandefinition attdennaUtifrån av
ochdirektamarknadensfrånlångtbefinner sigorganisationerteringens

betalningsvilja hos konsumen-individuellpågrundassignalersnabba som
ten.

Vetenskapen2.
kämavfallsfrågan, äromsluter veten-triangeln,ihörnetandraDet som

användatänkerhär veten-jagdefinition styrsidealtypiskadenIskapen.
amerikanskekriterier. Denellerprinciperantalskapen ett normer,av

vetenska-1942sammanfattadeMertonRobert Kvetenskapssociologen
påavsiktMertons atthjälp fyramed enimperativ varnormer.avpens

beskrivabådenorrnativ, dochdeskriptivbådegång soch vvarasamma
vilkaocksåvetenskapssamhället,inområderfaktiskt mende somnormer

kritiseras.från demavvikelserDärmed kanråda.börsom
kommu-universalism,enligt MertonfyraVetenskapens varnormer

skepticism.9ochnism, oegennytta

Vetenskapens9 Thomas,Brante,diskussion MertonsochbeskrivningFör senormerav
s.l25ff.1980,Bodafors Doxa,förändringochstruktur
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Universalism innebär sanningsyrkanden vetenskapliga hypoteseratt
och teorier skall underkastas socialt oberoende rationalitetskriterier.
Exempel på universella kriterier enligt Mertonär empirisk testbarhet
överensstämmelse med observationer och konsistens överensstämmelse
med tidigare konfirrnerad kunskap. Universalism ställs därmed mot par-
tikularism där sociala faktorer såsom nationalitet, religion, klass ochras,

tillåts påverka kunskapsbildandetstatus och bedömningen kunskap.av
Kommunism innebär vetenskapliga produkter,att empiriskatsom ex

upptäckter, begrepp och teorier, tillhör vetenskapssamhället, d de ut-v s
gör kollektivt ägda produkter. Egendomsrättengemensamma begrän-- -

till erkännande och högaktning. Om erkänner dessasas inskränk-man
ningar i kommunismen får låna fritt. Vetenskapssamhället känne-man
tecknas därför kommunikation.öppen Motsatsen till kommunismav är
privat ägande och hemlighetsmakeri.

Oegennytta egentligen följdär universalism och kommunism.en av
Normen innebär vetenskapsmän har högatt grad integritet; be-en av
drägeri ovanligt. Eftersomär kriterierna universellaär och granskningen

resultaten sker i kollegialöppen atmosfär uppstårav en oegennytta.
Skepticism innebär upprätthållandet kritisk och granskande in-av en

ställning. Påståenden granskas mycket och betraktas provi-noggrant som
soriska ståndpunkter.

Tankar sanningssökandet universellt, och kritisktöppetom åt-som -
minstone ideal har länge varit förekommande. Man kan emellertidsom -

kraftiga invändningar detta. Det mångaresa är har visatmot attsom
vetenskapen inte alls fungerar enligt dessa återkommerJagnormer.

till detta, vill bara här sanningssökandetsägasenare idealtypmen att som
fortfarande starkt levandeär i våra föreställningar. Därmed existerar
Mertons fyra åtminstone i form socialanormer, myter.av

Hur det dåär med kämavfallsfrågans förhållande till vetenskapens
idealtyp Kämavfallsfrågan till sin karaktärär mycket forsknings-
intensiv. När projekt KBS startade omkring 1977 i syfte utvecklaatt
metoder för slutförvaring kämbränsleanvänt engageradesav storen

tekniker och vetenskapsmän. 450 skrev 60grupp tekniskaav experter
under de nio månaderrapporter det få fram KBS-1.10 Mentog attsom

kan KBS-projektet karakteriseras fritt och sannings-öppetettsom
sökande Projektets syfte framär teknisk konstruktion,att haren som

10Schytt, Anna, Kärnavfallet Stockholm Sveriges Radios förlagStatens
kämbränslenämnd, 1990, 5.1
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forskningDensäkerhetskrav.specificeradelag ochtillfredsställaatt en
kravdessauppfyllermetodentekniskadenvisaförbehövs attattsom

KBS-projektet,bedriverSKB,målstyrd.starktmycketdärförblir som
teknikenföreslagnadenintressehaftgivetvis hela tiden atthar ett stort av

tydligamycketdärförfinnsDetsäkerhetskraven.uppfyllaskall
påsatsningkraftigaSKBsbakomegennyttiga intressenochpartikulära

tekniskai SKBsresultatenpublicerasforskning. Dessutom egen
granskning,kollegialgradenminskarbåderapportserie, vilket av

syftet idaghuvudsakliga ärdetEftersom attkommunism.ochöppenhet
kraf-ocksåminskarkonceptteknisktbefintligtverifieraochValidera ett

insnävad.kraftigtblir åtminstonedenskepticism,SKB-forskamastigt

Demokratin3.
majoritetsprin-beslutsfattandetdemokratiska ärför detgrundpelareEn

demokratinsutifrånmajoritetsprincipenmedproblemEttcipen. stort -
demo-frihet. utbyggtpå Ettminoritetens kravutgångspunkter äregna -

bestämmelser, kon-innehållaocksådärförmåstebeslutsfattandekratiskt
frånförtryckminoriteterskyddagarantier, förstitutionella motatt
fleramajoriteter,kvalificeradepåibland kravfinnsDärförmajoriteter.

överklagamednivåer,flera olika rättbeslut påbeslutstillfallen eller att
sammanhangi detta ärviktigt problem attnivån. Ettförstapå den annat

inteochräknas,åsikterna vägs,innebärendastmajoritetsprincipen att
tillinteochtill kvantitethänsynmajoritetsbeslut endastd tarattsv

engageraddjuptochbetydandetill följddå fåkankvalitet. Detta att en
kom-majoritet. Förlikgiltigtämligen attminoritet körs över av en

demokratiskaviktigaorganisationsrättyttrandefrihet ochdetta ärpensera
påverkaförsökaminoriteteropinionsbildning kanaktivGenomprinciper.

majoritetsgruppen.iövertygade anhängaremindre .
på-fleradet finnsgällerdemokratiska vägar attmodernaFör attstater

politiskt. Ensig vägar-maktenpolitiskaden utöververka att avengagera
Enpåtryckningsgruppema.ochorganisationernagår annangenomna

massmedierna.genom
besluts-demokratiskaför detgrundprincipenMajoritetsbeslutet. är

Sverige, detdemokratier, ärrepresentativa egent-ifattandet. Men som
folketsvenskafattasmajoritetsbeslutvaldagenpåendastligen somavsom

helhet.

11 s.88-89.Schytt, Anna,några dessaFör argument a. a.,seav
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Vi emellertid de folkvaldavet riksdagsledamöteratt representantema,
och regeringsmedlemmar, inte är domineras från två håll,autonoma utan

sina respektive partiapparater och myndigheternaav sakkun-ägerav som
skapen. Väljarna för liknandeär påtryckningar i valrörelsemautsatta där
massmedia viktigär styrande faktor. Trots detta lever demokratinen som
idealtyp mycket starkt i våra föreställningar, d social myt.sv som en

I kämavfallsfrågan hoten detär demokratiska beslutsfattandetmot
mycket påtagligt. Det regeringenär har fatta de avgörande be-attsom
sluten metod och plats för slutförvaringen. Och sannolikt kommerom

i mycket hög grad lita till de bedömningaratt deman görssom av egna
säkerhetsmyndighetema. Och detta kanske ingentingär kritisktatt vara
inställd till det inte i sigär odemokratiskt lyssna till sakkunskapen.att-
Demokrati innebär inte skall allting,att rösta solenman tom om ex
kommer i eller jordenatt rund. Majoritetsbeslutetärupp morgon om

och därmed de demokratiska principerna har sina Det demo-gränser.- -
kratiska beslutsfattandet endast legitimtär då ingen sarnhällsgrupp kan
hävda den priori har högre insikter elleratt bättre någona änargument

Därför skiljer vanligtvis mellan tekniska och politiskaannan. frågor.man
Det de politiskaär frågorna skall på demokratiskavgöras inteväg,som
de tekniska. Kämkrafts- och kämavfallsfrågan intressanta i dettaär sam-
manhang eftersom många hävdat och fortfarande hävdar dessa tek-äratt
niska och inte politiska frågor.

Ett de allra viktigaste besluten i svensk kämavfallshistoriaav be-var
slutet laddning kärnkraftverket Ringhals 3.12 Beslutet skulleom fattasav
enligt villkorslagen. I december 1977 lämnade Vattenfall in ansökanen

laddningstillstånd. Efter omfattande remissförfarande underkändesom ett
ansökan i oktober 1978 regeringen, krävde kompletterande geolo-av som
giska undersökningar. Detta regeringsbeslut innebar också den vidareatt
beredningen eventuell förnyad ansökan skulle kämkraftin-görasav en av
spektionen SKI och regeringen förband sig också inför det kommandeatt
beslutet följa sin myndighets bedömning de kompletterande geologiskaav
undersökningarna. Frågan hurär ska bedöma denna beslutsdele-man
gering till expertmyndigheten. Enligt villkorslagen det regeringenvar

hade tillämpa lagen. Det dåatt någotär märkligtsom inteatt man
längre sig ha kompetens tillämpa den lag själv instiftatanser att som man

12 För utförlig beskrivning främst den politiska behandlingenen Vattenfallsav avansökan laddningstillstånd för Ringhals 3 Sundqvist, Göran, Demokratiom ochse
exepertis Kärnkraftens avfallsfråga inför laddningen Ringhals 3 i VEST Tidskriftav -för vetenskapsstudiernr.4 1991.
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Ågången.förstaförtillämpasskulletidigare ochårendast ett som nu
friga-geologiskauteslutandekravendehandladesidanandra omnya
bifalla1979istyrelseSKIsbeslutade atthelstHurställningar. marssom

folk-denutlovatsedanexpedieradesDettaansökan. avsomden nya
hadedäremellan1979. Menjuni21minoritetsregeringen denpartistiska

vilketinstiftats,rådrumslagenden kochinträffatHarrisburgiolyckan s
folkom-efterförränkämbränslefick tillförasinteRinghals 3betydde att

tillförhållandefolkomröstningen imedintressantaDetröstningen.
dengårbeslutsfattandets gränserdemokratiska attdet varfrågan om var

1979 skrevregeringsdeklaration hösteni sinFälldinregeringennya
folkomröstningenkommandeapropå denföljande

reaktorerytterligareförmån förtillutfallaomröstningen attSkulle
laddningstill-frågoriregeringenkommerutnyttjas,skall nyaom

till-dengodkännandeutfalluppfatta detta ettstånd avsomatt
21denregeringsbeslutetframgårvillkorslagenämpning avsomav

1979.juni

laddningregleradeden lagfortfarandevillkorslagenEftersom somvar
iregeringensåeller intehöllsfolkomröstningsigreaktorer gavvareav

bedömaalltsåochlagen äventillämpamakten attfolketskrivningsin att
haintesig självsadetidigareårregeringenfrågorbergstabilitet, ettsom

SKI.expertmyndighetsintilldelegeradekompetens avgöra, utanatt
förfrågaÄr tekniskslutförvaringfråganalltsåkvarstårFrågan enom

beslutsfattandetdemokratiskaför detfrågapolitiskellerexpertisen en
bedömsnågotfall påalla sätt,fortfarande, iden ensomJag attantar

avgörandedefattaharregeringendeteftersom attfråga ärpolitisk som
bergetplats, intemetod ochslutförvaringsfrågan, di ombesluten omsv
frågori politiskaOchkopparkapseln börtjockhurellerhåller vara.om

ibetydelsemajoritetsbeslutet, störstavilja, d enfolkets avär sv
demokrati.

defi-frittregeringförmöjligtdetvisarRinghals 3 attärFallet att en
FälldinRegeringamapolitisk.respektive utnytt-tekniskfråganniera som

folk-ochkommittéergeologiskavetenskapligamellanhelajade spannet
inför slut-scenariersannolikadetmin meningEnligtomröstning. är mest

hand SKI,i förstasäkerhetsmyndighetema,förvaringsbeslutet att
Frågan kommerbeslutet.inflytandedominerande överkommer ettatt

demo-hotvilketfråga,teknisk utgör motettdefinierasdå att som en
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kratin, d under förutsättning vi den har politiskaatt dirnen-sv attanser
sioner. Jag återkommer till denna fråga.senare

Organisationen4.

Jag redan inledningsvis jag kommer ställa marknaden,attsa att veten-
skapen och demokratin organisationen. Hur lyder då idealtypiskmot en
definition organisationsbegreppet.av

En organisation alltid till sinär karaktär kollektiv. Att organisera
innebär upprätta det kommergränser, dåatt uppstå innanför ochatt ett

utanför, mellan demett gräns ingår i organisationen och demen som som
inte det. Vid definitionengör marknad påstod jag organisationav att
kunde definieras marknadsmisslyckande. När inte enskilda aktörersom
klarar kontrakt, ellerupprätta då detta bliratt för kostsamt uppstårav
organisationer.

Det finns två hitintills vid definitionentermer marknad,som av-
vetenskap och demokrati lyst med sin frånvaro, och det makt ochär-
hierarki. Organisation handlar däremot i hög grad maktutövning ochom
hierarkiska relationer.

En organisation åtminstone viss storleköver kräver samordningen- -
vilket i sin kräver någon form representationssystemtur och arbetsdel-
ning. Därför varje organisationär hierarkiskt ordnad. Hierarki uppstår

interna orsaker, storlek och vissa fundamentala effektivitetskrav.av av
Dock förstärks hierarkin ofta krafter såsom maktmotiv, kon-yttreav
trollbehov och produktivitetskrav.

I de idealtypiska definitionerna marknad, vetenskap och demokratiav
har dessa definierats oorganiserade. De kontraktupprättande indivi-som
dema inte organiserade,är inte heller de röstande individerna eller de
sanningssökande forskarna. Men också deras individuella handlingar
kräver vissa kollektiva upprätthålls,att såsom kontraktet, majori-normer
tetsprincipen och vetenskapssamhällets agerandet i för-normer, men
hållande till dessa individuelltär och fullständigt jämlikt icke-hierar-
kiskt i sina idealtypiska definitioner, inte i praktiken.änom
Organisationen däremot till sin definition kollektivär och hierarkisk.

Jag har också inledningsvis redan kämavfallsfrågansagt att är en
mycket organiserad fråga i det svenska sociala landskapet och detta har-
stått allt klart då vi jämfört den med definitionerna marknad,mer av
sanning och demokrati. Till och väsentliga delar saknasstora marknaden,
vetenskapen och demokratin i sina former inom svensk kämav-rena- -
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demokratinochvetenskapenmarknaden,betyderfallshantering. Detta att
be-ytterligareutveckla dettaorganisationen. Föriinkorporerad attär

korporatism.definieradärförvihöver termen

Korporatism
frånmedverkanerkändstatsmaktcma...eninnebärKorporatism av

verksam-offentligadenförvaltning inomellerbeslutiorganisationerna
utförorganisationernaslag,motsvarandehandlandeellerheten somett av

intressegrupperolikaPå dettavägnar övertarsättstatsmaktemaspå -
in-åtminstonefåruppgifter, ellervissafackföreningar statensavtex -

korporatism brett,definieravillbesluten. Jagpolitiskadeflytande över
intresse-olikainkorporerande,inlemmande,innebärvilket ett avett

sanningsprin-demokrati- ochmarknads-,principeroch tsom exgrupper
beslutsfattandet ochpolitiskadetiorganisationen,statligai denciper t ex

kom-harKorporatismbegreppetmaktutövande.förvaltningamasi en
rörelser,fascistiskadet lanserats teftersomhistoria avprometterad exav

organisationsforskareochdagensMussolini Italien, an-i statsvetaremen
varmedinnebördneutralbred ochmed orga-vänder ofta avsestermen en

idå intebeslutsfattandet,politiskadetinflytandenisationemas över men
följd, dansvarstagandereelltmedmeninglobbyistisk or-v sett somutan

verksamheten.statligai denbindsganisationerna upp
misslyckas kanmarknadenföljduppstår tillorganisationer attOm av

organisationer uppstårhävda ävenparallelltmed att urvi ett resonemang
försökbildasPåtryckningsgrupper attdemokratimisslyckanden. ettsom

intensi-demokratinsorsakattyranni,majoritetsbeslutensvärja sig avmot
Genomoch interäkna väga rösterna.endastdtetsproblem, enattsv

påtrycknings-beslutsfattandet villpolitiskadetpåverkaönskan attom
innebär dettaLewinsMed Leifbeslutsfattandet.i terminlemmasgruppen

i demo-Ochsamhället.kanalen ikorporativadensöker enatt uppman
vifårDärmedminoriteter.engagerade etttillviss hänsynkrati tas

samhället.ikorporativt drag
självklar-dock inte någonminoriteterengagerade ärtillhänsynAtt ta

dettastridsfråga huralla fallidemokratiteorin. Det ärinomhet omen
möjligkorporatismEnligt Lewinske. äroch börskalltillmötesgående en

likaochallmänna röst-intensitetsproblem. Dendemokratinslösning på

1992,13 Norstedts,StockholmorganiseradeintressenaochdeSamhälletLewin, Leif,
s.57.
14 lbid. 5.22.
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denrätten parlamentariska kanalen tillfredsställer inte engagerade mi-
noritetsgrupper körs ljummaöver majoriteten Genom förenings-som av

minoritetemarätten andra chans inflytandeges utöva de poli-att överen
tiska besluten. Den svenska arbetarrörelsen har exempelvis gått den
korporativa ochvägen fackföreningsrörelsen fått ett särskiltgenom
inflytande välfärdsstatensöver uppbyggnad och förvandlats från missnöj-

till den främsta sociala bärarenesgrupp statsintresset.15av
Genom korporatism, d samordningar och kompromisser mellansv stat

och organisationer, förmås de missnöjda kvar i iatt stanna systemet tron
det ändå skall möjligtatt påverka och förändra det tillatt för-vara egen

del.17
Den korporativa kanalen kan på detta demokratisksett ses som en

rättighet får till effekt bevarad samhällsfred. Korporatismensom en
fungerar säkerhetsventil för de intensivt engageradesom en

Kärnkraften politisk fråga i det svenska samhälletsom typisken är en
intensitetsfråga. I opinionsmätningama frågan kärnkraftsav-antar om
vecklingen den typiska U-formen, d förespråkama för ytterlighetsar-v s

mycketärgumenten engagerade i frågan denän majoritetenmer stora
söker lösningar i mitten. Intensitetskurvansom därför på följandeutser

sätt

A kamkraltstrágananser Stoppa. utbyggnadenkärnkraften.avdesounu mav Bra1. ibrslagmycketviktigtdetV°asi-aooma. att ganomtbrselle 2.Braforslagganskaviktigtganska attdetgemmtorsMagV Spains ingenIlonaroll4.DåligtiorsiagganskaviktigtIndetintogonornionwe DåligtS. damlagmycketviktigtattdetimogenomiors
Figur1.1.Imensimenväljarnaskärnkraftsprezremert 976.dr IKällaI976 ualundersökning.dr.so 79

8
20
10
0

Åmål|meMu- 904 483 274 468 249PQGOHBI‘ t Z 3 4 5

15 Ibid.
16 Ibid. s.93-94.
7 Ibid. s.29.
8 Ibid. s.22.

19 Ibid. s.l8.
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kärnkraftenrörandebeslutensvenskaockså dehanteradesLewinEnligt
andraMedmajoritetsfråga.striktinteochintensitetsfråga, som enensom
parla-endast denoch inteflitigtkanalenkorporativadenanvändes0rd

mentariska.2°
utgångs-självklarinteorganisationerna ärföreningsrätten enMen

oftarevolutionen,franskademokratiteori. somDen sessomförpunkt en
formiorganisationernaavskaffatill avsyftadefödelse,demokratins att

till-ofrittsågskorporatismMedeltidens ettskrån.och somklasserstånd,
indi-ochMellanprivilegier. statenöverklassensbevarasyftestånd i att

särskildamedförmedlande instansernågrafinnasfåskulle inteviderna
demokratiteorirevolutionensfranskaDenrättigheterlljuridiska
avsaknadenföljdtilldiktaturoch avipraktikenimynnade avterrorut

minori-engageradeintensivtdehandkanalerkorporativa tog omsom
makten;självaförhållandendessaunder sommissnöjdaDetetema. grep

isakentvingadeschans att taandra egnaingende utanminoritet gavs
händer.

dendemokratimisslyckandenleder liksomMarknadsmisslyckanden
bildas,organisationertillmisslyckande menkanalensparlamentariska att
sigsluterForskareorganiserat.benet sammanvetenskapliga ärockså det

förbetydelsevetenskapensochsinahävdakunnabättreför normeratt
idealtypiskadepåpekagångvill dock attJag ännusamhället i enstort.
innebärdemokratinoch attvetenskapenmarknaden,definitionerna av

jämlika.individuella ochoorganiserade,dessa är
överläggningartillolika intresseninnebärKorporatism att sugs upp

samförstån-participation ökaprincipenmedfördiskussioneroch att om
samhället.idärmedochdet acceptansen

korporatisminnebäracceptanstriangeln attÖversatt modelltill min om
hömendedhömen,de tretill attkanalerkorporativa upprättas tre sv

kor-detorganisationendettaPåorganisationen. sättiinlemmas utmanar -
Å sidanandrasjälvständighet. utma-hömenssamhället deporativa tre-

sinasamhället,korporativadetorganisationen genomhömende trenar -
jämlikhet.ochdecentraliseringsjälvbestämmande,individualism,krav

Stockholmår2° 100politik underSvenskoch strategi.IdeologiLeif,Lewin,
kapitels.37och1984,Norstedts,

21 s.24.1992,Lewin a. a.
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Figur 3
Acceptanstriangelns korporativa kanaler

Jag skall försöka beskriva det spel mellan inkorporeringnu och utkorpo-
rering mellanäger triangelns hörn och desssom ochrum centrum, exem-
plifiera med kämavfallsfrågan. Mitt antagande kämavfallshante-är att
ringen organiseradär verksamhet därför kräveren stöd frånsom ett
korporativt samhälle och hotas alltför radikala krav från mark-som av
naden, vetenskapen och demokratin. Sådana krav splittrar samhället och
försvårar genomförandet storskaliga samhällsprojekt vilket detav om
måste råda hög grad konsensus bland samhällets medborgare ochav dess
olika organisationer. Dock har hömen sociala högsom myter en- -attraktionskraft och fungerar ledstjärnor för många samhällsmed-som
borgare idag.

Den absolutistiska statstraditionen konsensus i samhälletsom generar
håller idag på försvagas vilket medföratt de korporativa kanalernaatt
krymper och kontroverser mellanatt olika samhällsgrupper och
principer sociala myter blir vanligare. Lobbying participationersätter
och ansvarstagande. Marknadslösningar inomöver den offentligatar
sektorn. Men likväl kvarstår varken organisationeratt eller samhällets
korporativa kanaler kan utplånas fullständigt.
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demokratinochvetenskapenMarknaden,
utkorporeringochinkorporering-

sisttillochstorföretag stat-uppstår företag,inkorporerasmarknadenDå
monopolföretag.liga

Kommittéeruppdragsforskning.uppstårinkorporerasvetenskapenDå
rådgivare.politiskafungerakommervilkabildas,forskare attmed som
utvecklassektorsforskningensamhällsbyggandet,ibindsForskningen upp

forskning.strategisktillblirgrundforskningoch även
politiskaintresseorganisationer,uppstårinkorporerasdemokratinDå

till-medregeringexekutivdemokrati. Enrepresentativochpartier en
avgörandedefattasedanbyråkrati kommerförvaltning atthörande

teknokrati.tilllederförlängningenivilketbesluten,politiska
korporativai detorganisationeniinkorporerashörntriangelnsDå -

demo-deochsaxmingskriteriemamarknadsprincipema,samhället sätts-
spel.principernakratiska ur

utkor-respektiveinkorporeringmellanrörelsernastuderaGenom att
vi leversamhälledetnågotviporering kan säga om

idealtypiskai desstriangelns hörnpåpekagångvill attJag ännu en
sanning,principereftersomviktigade omär myterform är myter, men

samhällesmoderntinslag igrundläggandeeffektivitet ettoch ärrättvisa
sanning,absolutnågonfinnsintedetförBarasjälvuppfattning. att

dessaslängavillignågoninte atteffektivitet ärellerrättvisa ossav
partikulär,forskningenfria ärdenöverbord. Vi ävenprinciper vet att

ocksåViegenintresse. attdrivs vetdogmatisk ochprivatiserad och av
och destarkpartipiskan är attSverige,iexisterarintedirektdemokrati att

Vibyråkratiskt.ochhierarkiskt vetfungerarförsamlingarnapolitiska
jämlikaundersällanmarknaden upprättaspåkontraktockså att

någonalltiddet parternasäljare;och ärmellan köpare avförhållanden
inteföljerdetta attsituationen. Mendefinieramaktenhar avattsom
isprickorfinnsdetkorporatistiskt;fullständigt orga-samhället är

detviktiga. Men ärdessaflesta ärallraför deochnisationerna, ossav
korporatismen,gällervadpreferenserolikaharvisåockså att

kollektivtocksåKlartutkorporeringen. är ettattochinkorporeringen
formiansvarstagande,socialt t enoch avbeslutsfattande exett

ikorporativa dragfinnsdetexisterakaninte attvälfärdsstat, utan
handsäkertochansvarsfullt sätt tamöjligtinte ettsamhället. Det är att

kanaler.korporativaochorganisationerkämavfall utanom



185

Acceptans utifrån triangeln
Syftet med kalla triangeln föratt acceptanstriangeln deär hömenatt tre
har hög grad i vårt samhälle.en acceptans Marknaden,av vetenskapen
och demokratin har alla högt, heligtett närmast anseende i vårt samhälle.
Men de tre på helt olikaacceptans Vigenererar kansätt. därför tala om
olika vilkettyper jagacceptans, differentieradav förståelsemenar ger en

acceptansbegreppet.av
Vetenskapen grundar sitt anseende på den söker sanningen.att

Sanningen erhålles särskildaattgenom prövning, veri-tnormer ex-
fiering, kritisk granskning och offentlighet upprätthålls.-

Marknaden erhåller sin den eflektiv.acceptans är Effektivatt igenom
betydelsen produktiv och rationell. Det enklaste skötasättet utbytet iatt
samhället mellan producenter och konsumenter och tjänster ärav varor

kontraktenAtt i onödan dettagenom förhållandestyra blir ofta ineffek-
tivt och parasitärt. Man skall producera det efterfrågas, och detsom som
efterfrågas produceras. Detta enligt marknadens princip myt.

Demokratin accepteradär därför den upplevsatt rättvis; det ärsom
rättvist alla människorsatt röster och åsikter likaväger tungt.

Vi får på detta bildsätt acceptanstriangeln visar påen detav stödsom
finns för marknaden effektivitet,som demokratin rättvisa och veten-

skapen sanningen. Men också bild hoten dessa principer. Ho-en motav
marknadenten mot monopolär och statlig intervention, vetenskapenmot

står uppdragsforskning och demokratin hotas exekutiv och förvaltningav
teknokrati.
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Holas
VAcceptans uppdrags-gener forskningsanning

AtceptansAcceptans genomgenuin effektivitetrattvisa

Hotas
OVmonopolHo,

avteknokrati u

Figur 4 sanningrättvisa,Accepfans genomeffektivitet.och
teknokrati,hotasAcce fansen av monopol.ochragsforskningupp

exempelnågrastängningochDrift
inomutkorporeringochinkorporeringpåexempelnågraskallJag genu

två begreppintroduceraskall jagförst somkämavfallshantering, men
drift ochstudium. Begreppen ärsådantvidverktygfungera ettkan som

stängning.
El-Elzinga.från Aantandakommunistiskilånar jagdriftBegreppet

vetenskapenskallasmodell kanminutifrånvadstuderatharzinga som
epistemiskutvecklat begreppethanändamål hardettaFörinkorporering.

formas,kriteriervetenskapligahurstudiermöjliggördrift. Begreppet av
ElzingakriteriervetenskapligaMedupprätthålls. menarochkontrolleras

deochkriterierna ut-vetenskapsintema externa somtraditionelladebåde
socialochkulturellteknologisk,ekonomisk,samhällsrelevansfrångår

i BjörnCriteria,Epistemic22 ofDriftand theResearch, Bureaucracy,Aant,Elzinga,
AlmqvistStockholmResearchSystemUniversityeds, TheElzingaAantWittrock

s.207.1985,International,Wiksell
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nytta, d alla kriterier med vilka forskarna bedömerv s vetenskapens
kognitiva innehåll. Elzinga använder själv begreppet för visa hur denatt
detaljstyrda forskningspolitiken med nyttoorienterade kriterier har min-
skat forskarnas kontroll kriterierna.över Med andra ord har kontrollen

kriteriernaöver drivit iväg från forskarna till byråkratema,över d v s
kriterierna har inkorporerats. Begreppet kan tydliggöra längs tri-var
angelns vetenskapliga kanal makten forskningensöver kriteriersom
ligger, hur rörelser sker kriteriernaoch hur olika aktörer försöker få att
driva åt det eller andra hållet längs acceptanstriangelnsena vetenskapliga
kanal.

På kansätt använda vidsamma även studiet kriterie-termenman av
driften längs de båda andra kanalerna i acceptanstriangeln och därför

talaäven marknadsdrift och demokratidrift.om
Med begreppet stängning jag de aktörer verksammaatt är imenar som

förhållande till driften också försöker dennastänga låsa krite-attgenom
rierna på för dem önskade positioner. Med användande korporativaav
principer eller icke-korporativa principer söker aktörerna låsa kriteri-

antingen i riktning triangelns ellererna mot något hör-centrum mot av
nen.

Jag skall med hjälp exempel visa på drift ochtrenu stängningsför-av
sök i förhållande till acceptanstriangelns hörn.tre

Vad gäller vetenskapen skall jag exempel använda det remissför-som
farande SKN vid sinanvänt granskning SKBs FoU-Program.av
Remissförfarandet innebär bl forskarvärlden fåratt sig dettaa yttra om

SKN har nyligen sänt remissprogram. detta remissförfarande.ut en om
Där har de tilltänkta remissinstansema fått sig remissförfarandetyttra om

sådant, det skall eller fritt. Skallsom remissinstansemaom styrt fåvara
sig vad de självayttra relevant och självaom välja vad de haranser vara

kompetens besvara, och väljaatt även eller vilka skall besvaravem som
remissen Eller skall SKN rekommendationer begränsningar ochge om
önska skall besvara vad Det känt SKBvem som är tycker heltatt att ett
fritt remissförfarande resulterar i så divergerande synpunkter det inteatt
blir till någon hjälp till störning i företagetsutan forsknings- ochen
utvecklingsprogram.

Den pågående diskussionen remissförfarandet kan analyserasom som
fråga epistemisk drift. SKB markerar hären om tydliga stängnings-

23 Ahlström, Per-Eric, Techncial Review Help Disturbance in Developing Backor a-End System.7,Presentationfor the SKN anniversary symposiumten 1991.year
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ståndfå tillsökerManskallsanningen eninnebär styras.försök, attsom
ochSKBacceptanstriangelns attcentrumkriteriedrift genommotupp

irrelevant.vadoch ärundersökarelevantvad somär attSKN avgör som
forskarvärldenserhållitrernissförfarandetremisssinSKN har omgenom

hög-ochuniversiteteninte värnarOch oväntatfråga.i dennaåsikter
skalldehurbedömersjälvadär deremissbehandlingenfriadenskolorna

ochhörnetvetenskapligadetDe värnarFoU-Programmet.kommentera
innebärbesvarandet ettSjälvainkorporerade.starktalltförblivill inte

triangelnsdriftlatentfinns motforskarvärldeninkorporerande. Inom en
förhål-iundersökaaspekterhittahela tiden attkanForskarehörn. nya

nödvändigadessa vetahävda är attoch merKBS-konceptet, atttilllande
dessaoftaförsöker stängaSKBsäker.skall bliförvaringenför attom

ochsanningen säga stoppinkorporeraförsökerdförsök, att -mansv
intebehöverochtillräckligtvidet;räckerhävda vetoch attstänga nu- organisa-utifrån SKBsreaktionnaturligheltdettaOch ärforska enmer.

kommerDet näm-slutförvar.byggauppgifttill ettharvilkention, att
aspekterallaundersökerslutförvarnågotbyggasaldrig manligen omatt

oändlighet.alli
föravgiftenexempeljagskallmarknadsdrifien ta av-gällerVad som

och byg-kontrollenkring,forskningenmedArbetet av,fallshanteringen.
kärnkraftsproduce-på denavgiftbekostasslutförvaretgandet enavav

sigfrågakanörekWh. Man1,9dennanärvarande omärFörrande elen.
marknadseko-Enligtmarknadsanpassad.någotpå ärsättdenna summa

informa-viktigprisetnationalekonomi ärneoklassiskteori ennomisk
värderingarochkunskapervåraoberoendeintePrisettionsbärare. är av

Närpreferenser.värderingarochkunskapervårabådeuttryckerutan
därförskallriskfrågorellermiljöproblemproblem,socialagällerdet

vårochfrågaiproblemenkunskapervåramedharmoniseraspriset om
optimering ut-därför ytterstPrissättning ärdem. somvärdering enav

1,9dessa överstår örenbetalningsvilja. Menkonsumenternastrycker
ochelanvänderkonsumentertill derelationnågoni somhuvud taget

flertalet elkonsu-betalningsvilja Det storaoch deraselräkningarbetalar
betalardelmedvetna som manknappast att pengarnaavär enommenter

betalnings-någonallsintedärföruttryckerPrisetavfallsfond.iläggs en
forsknings-ochplanerdeindirektmycket attvilja än genomannat
tillfredsstäl-nivåpåliggautföratvingasSKB somantas ensomprogram

avgiftenavfallshantering. Mensäkertillräckligtpåsamhällets kravler en
ehnark-betalningsvilja påenskildesdendirektaldrigkonfronteras mot
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naden. Avfallshanteringen fullständigtär dold för elkonsumenten. Mark-
nadsmekanism saknas För tala med Hirschman saknas exit,att om man

avgiften för hög eller låg får detta i stället uttryckasanser voice.genom
Ett bättre exempel på marknadsdrift kanske debatten försäkringär om
kärnkraftverk. Här har kämkraftens kritiker drivitav käm-tesen att

kraften inte marknadsanpassad.är Genom och överstatliga kon-att staten
ventioner går in med garantier vid eventuell kämkraftsolycka bär inteen
kärnkraften sina kostnader. I denna debatt bryts marknadsargumentegna

korporatistiskamot argument.
Vad gäller demokratidriften så har vi regeringen Fälldinsett att

använde folkomröstning medel för fatta beslut laddningettsom att om av
Åreaktorer enligt villkorslagen. andra sidan hade tidigare lutat sigman

expertisen då lät SKIsmot styrelse fatta beslutet. Hur kommerman man
i framtidengöra då metod ochatt plats slutgiltigt skall bestämmas inteär

på förhand givet, säkerhetsmyndighetema kommer fåattmen att en
Åavgörande roll ingen kontroversiellär gissning. andra sidan detnog är

SKB föreslår platser och bra kommunkontakter och möjlighetersom att
till lokal har vikt för SKB uppenbart.acceptans stor är Men varken
regeringens eller SKBs behandling detta ärende kommer bliav att ge-
nuint demokratisk. SKB kommer ha och har antagligen redanatt - -
kontakter med olika kommuner möjlighet för utomstående fåutan att
insyn. Och regeringen kommer i sitt ställningstagande luta sigatt mot
sina myndigheter. Att få till stånd offentlig och demokratisk ien process

tidigt skede tycks därför bli svårt,ett och kanske inte heller önskvärt
varken från regeringens eller SKBs sida. Till skillnad från andra
miljöstörande projekt, vilka behandlas enligt miljöskyddslagen, så sker
inte tillståndsgivningen enligt kämtekniklagen i offentliga kon-
cessionsförhandlingar. SKB föreslår plats, där goda kontakter med be-
rörda kommuner vikt.år Regeringenstörsta genomför sedan tek-av en
nisk granskning i första hand SKI. Förslaget lägga SKN,genom att ner

har renodlat för den kontinuerligaett granskningensom ochansvar
sprida information till allmänheten denna, innebär ytterligare driftom en
bort från det demokratiska hörnet i acceptanstriangeln. Här kan vi alltså
vaska fram stängningsstrategier bland både SKB, regering och gransk-
ningsmyndigheter i korporatistisk riktning. Men det kommer också att
finnas och finns redan kommer strida för frågangrupper att attsom- -

24 SKN upphör den 1juli 1992 myndighet. Uppgifterna överförs till SKI.o m som
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med-därdebattoffentligtillhörn,demokratinstilldras yttersta enut
majoritetsbeslut.fattaharnationellt,ellerlokalt attborgarna,

individua-ellerkorporativtidagSverige ett
samhällelistiskt

starkkringfunnitskonsensusoch den enkorporatismenKlart somär att
världen,länder iandraflestadeSverigeutmärkt änvälfärdsstat, mersom

individualism,ochdecentralismför dagenModeord äravtagande.iär
tidlösningamas ärdeoch storadebetydervilket stora programmensatt

detsigtänkasvårarealltförhållanden attattdessablir underförbi. Det
kärnkraftspro-storskaligapåkommersamhälletsvenska satsaatt nya

kämavfallsförvarlokaliserauppdraget ettocksåbetyder attDet attgram.
individualistisktalltmerblirsamhälleiblir lättareinte ett som

självmedvetet.
Samtidigttydligare.blir allt vetkorporatistiska byggeti detSprickoma

varjeiinslagnödvändigakorporatism sam-och ärorganisationervi att
inrättningarfinnsdetdärochskall fattas sombeslutkolletivadärhälle

medborgare.landetstillskyddochsäkerhetvälfärd,generellatt geavser
mark-måste erkännamarknadsanhängare attÄven utprägladeden mest

kämavfallshan-Och inomområden.mångaganskapåmisslyckasnaden
betalnings-människorslåtakriminelltdirektdetskulle attteringen vara

äri dennavelatjag uppsatsdet sägaMensäkerhetsnivåema.vilja avgöra
i det kor-inlemmaskanfullständigtaldrigacceptanstriangelnihömenatt

förprinciperviktigaeffektivitetoch ärrättvisaSanning,porativa bygget.
principerdessaförsättamedvetetAttidag.människor urflestaallrade

ifrågasättas.alltmerantagligenkommerspel att
tillkämavfallfrågans storacceptansslutligenvill jag sägaDärför att
erhållaskanAcceptanshörn.acceptanstriangelnsihämta trefinnsdel att

slutförvaringenutföraochförharaktörerde att ta ansvaratt somgenom
Jag harvillkor.på derashörndessavågarkämavfallet egnautmanaav

ob-delartill ärredanhörnacceptanstriangelns storavisaförsökt att
intekommerytterligaredem attobstrueraoch gagnastruerade idag att

någon.
organisa-perforeradeden5figurbildmedjagDärför avslutar aven

dialogsökeroch acceptans-kanaler motuthartionen, öppnasom
hörn.triangelns tre

25 och kap.s.82ff1992,Lewin a.a.
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Figur 5
rforeradeDen organisationen med

kana och dialog riktninger motI
accepfanstriangelns hörntre
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kommentarerInledande

BertilssonMargareta

denvälefter hurkultur farvärderarVi en
avfallsitthand om

välhurefterkulturvärderamiglärde jaggymnasistNär jag enungvar
fattiga. Iellerbarnkvinnor,låt detsinahandden svagaste; varatog om

avfallsfråganföreslåemellertidjagvill attrisksamhället gesdet moderna
prototypiskdärvidlagKämbränsleavfallet ärdimension.kulturell enen

fönnedlings-kritiski ärvi dumparAvfalletvärdefråga. naturen ensom
slutaVi kan kommagenerationer. attkommandeochlänk mellan oss

självavifrihetdendemberövadärmedochhandlingsfrihetderas som
åtnjuter.

understrykajagformulering villvälfunnaSundqvistsMed Görans
socialttecknatharGöranorganisationen. ettperforeradevikten denav

triangelnsmedinteragerande trekämkraftsorganisationenfält med
nedankommentarenIvetenskapen.ochpolitikenmarknaden,hörn

identifierakunnai syfte ettframställningGörans atthistoriserar jag
vi,vill jag fråga närSamtidigtutveckling.hoppfull omembryo till en

riskhanteringdennågotlärafrågan, kanekologiskadet gäller den av
ekologiska hotetdetKanfrågan.socialadenfrånmildrade hotetsom

hanterbartdärmedochrisker görastillomvandlas

risksamhölletOm
klippa.1betydermedeltidslatin ochFrancois Ewald, ärRisico, säger

dyr-med sinhadeVenedigochFlorens attfrånhandelsskeppentidigaDe
förutgjordeundervattensskärochklipporde farorundvikabara last som

försäkringsväsendemodernttillembryonavigation. Etttidensden
Omriskproblematiken. etthanterasyftetid ivid dennautvecklades att

Attockså mildras.ellerförlustenkunde ersättasunder,skepp gick
epok,modernavårutmärkerchanservågaochriskerkalkylera med taatt
inledakomrisktagandetidiga atthandelsskeppensmöjligtoch det är att

1 1986.ParisProvidence,Ewald, D EtatFrancois
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den fas i utvecklingen det moderna samhället vi benämnerav som
risksamhéille.2

Någon kanske invänder och det i alla samhällen och underattmenar
alla epoker har funnits risker. Men moderna risker annorlunda, efter-är

de i mycket hög utsträckning skapade själva. inteär Desom ärav oss
längre extema; det inte väder, jordbävning,är och krig hotarpest som
det moderna samhället det det oförutseddaär resultatet vårtutan egetav
geniala handlande. Kämkraften, och kämbränsleavfallet i synnerhet, är
därvidlag typiskt, kan det tillgöra paradigmatiskt spörsmål.ettman
Moderna risker intema, deär produceradeär själva förochav oss oss
själva; de nödvändiga beståndsdelarär i vårt leva. Det dennasätt äratt
insikt begreppet risksamhället söker utveckla.som

denl diskussion vi för på tecknas oftamötet polaritet mellan demo-en
krati och teknik. Polariteten blir särskild betydelse vad gäller käm-av
kraftsfrågan; den måste kontrolleras och underställas demokratiska
folkvalda krafter. Jag vill dock hävda demokrati och teknikatt
ursprungligen andas barn och det inte råder någon imma-var attsamma

motsatsställning dem emellan. Det modemanent samhället denär sam-
fällda produkten demokratins och teknikens verkningskraft. Detav
moderna samhället utvecklades görbart projekt fr tyskansettsom
Machbahr.. och skiljer sig därvidlag från äldre och tidlösa samhälls-
former. Ett centralt led i utvecklingen har varit den positiva rätten.
Under 1800-talet byttes fursten parlamentet Naturvetenskapensut mot
enastående landvinningar kunde praktiskt; glödlampan,omsättas tele-
grafen, telefonen. Det sociala ingenjörsskapet kan hånas idag, detmen var
revolutionerandev på 1800-talet; med lagstiftning senare social-att man
administration skulle designa bättre och riktigare samhälle. Denett
svenska folkhemstanken kom väl uttrycka denna intention. Satsningenatt
på teknik skulle förverkliga bättre levnadschanser för de många, för-och
verkligandet demokrati förutsatte kraftig tekniksatsning. Att såav en man
ohämmat satsade på kärnkraftens utbyggnad i Sverige uttrycktes på ett

Gunnar Strängsätt i radioanförandepregnant från 50-taletav ett
Eventuella risker ansågs negligerbara, eftersom tekniken ochsom natur-
vetenskapen skulle kunna bemästra dem förr eller senare.3 Uppbyggnaden

det moderna Sverige hade inte varit möjlig,av motsättningen mellanom
demokrati och teknik som kämkraftsorganisation hade förts påupp
2 SeUlrich Beck, Risikogesellschaft,Auf dem Weg in einer andere Moderne, Frankfurt
1986.
3 Radioinslagden7 1992medanledning Strängsfrånfälle dag.mars av samma
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i Göranssamtliga hörnsmälteSverigefolkhemmetsdiskussionsagendan. I
ochtillpolitikenochmarknadenvetenskapen,triangel ensamman

Detkärnkraft ärpåmed satsningenframgångsspiral motor.somsamma
tvingasfrarntidsoptirnismen vinaivakretslopp dendettafrukten somav

på idag.ställning till nyttta
träl-till markenbundnamänniskornasamhälletgamladetI genomvar

Ägandeskapet individenintetillföllägandeskap.ocksåellerdom genom
intefelaktigtDetgenerationer. attutsträckt attsläktet tro,över voreutan

skeddeSåförstördemänniskorsamhälletsgamladetockså naturen.
slag.rysligahärjningarochbränderkrig,svedjebruk, avgenomgenom

och dennai vår förstörelse,ochi derasviktig skillnadfinnsdetMen en
kategorier.gamlamarxismensutveckla med hjälpjagska avnu

produktivförhållandenmellanskillnadenpå sin tidtaladeMarxister om
Tillvärdefulla.fortfarandeoch dessa begreppproduktivkrafter äroch
ochideologiöverbyggnadsamhälletsproduktivför-hållandena räknades
tillmänniskorbandsociala relationernadekultur även sommen

teknik,ochmaskinerräknadesproduktivkraftemaTillvarandra. men
in-tidensproduktivfaktor. Denutnyttjandearbetskraftensockså nyasom

ochproduktivförhållandenmellankraftmätningbeskrevstrång som en
överbygg-då samhälletssprängdeproduktivkraftemaproduktivkrafter;
människor.knutithitintillssociala banddärmed deochnad sammansom

ekonomiska för-naknatidensplats åt denfickfamiliasPater nyage
egenvärde,och arbetetsförmeringsintressekapitaletsmellanhållande

ochtill socialismupphovskulletroddesjälvamarxistersånt gesom
fortfarandemotsättningengamladet denMöjligenkommunism. är som
demokrati.ochteknikmellanmotsättningentalarvi idagspökar när om

ochnaturvetenskapteknik 4möjliggjordutvecklingen,tillTilltron genom
samarbets-gamlasig delämnade bakomdemokrati,parlamentarisk

plats. Dettill 5människanbundithadebldeformerna, varenasom
till denlade grundenfrihetoändligisprång insannolikt detta somen

denannorlunda slag ännaturförstörelse. Dennatidens ärmoderna av
resultatetdet latentanaturförstörelsevår ärhärjningar,tidensgamla

tillmarknadssamhället,tillteknik,ochtill vetenskaptilltronav
demokratin byggerparlamentariskamodernademokratin. Densjälvaste

4 till sintekniskuttryck hos Bacon ärkom tillsåsom dennaturvetenskapModem
Kopplingenvetenskaplig kunskap.medbetvingagälldekonstitution. Det naturenatt

slag.distinkt modernttekniknaturvetenskapoch ärmellan av
5 Individ,Tid, Rum,Asplund iJohanbeteckningi denanvändeshärPlats gettsom

1983.StockholmKollektiv,
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på människans frihet, och detsuveräna enda binder människan här ärsom
hennes relation till andra människor, inte relationen till Dennaturen.
saknar representantskap i det moderna parlamentet.

En fransk historiker, Jean Delumeau, har i boken Skräcken i
Västerlandet La Occident 1983 tecknat skräckens socialapeur en
historia. Han skräcken,säger i sin moderna form, kanatt dateras till
1348. Observationen kan tyckas arbiträr, detta år bröt digerdödenmen

Pesten utgjorde den faranut. värsta Europa kontinent erfarit,som som
likt aids och radioaktivitet kände inga geografiska eller socialapesten

den gick integränser bemästra med vanliga politiskaatt medel. Skräcken
former Häxförföljelsemaantog extrema bröt allmänt någotut, som

drabbade den tidens extraordinära kvinnor. Delumeau skiljer mellan den
gamla tidens skräck och den nya tidens skräck, och skillnaden utmärks

den tiden med vetenskap ochatt teknik sökte betvingaav faran och fånya
den under kontroll. Den gamla tidens skräck föranledde naturligtvis
också kontroll, då besvärjelse, rit och religion. En distinktmen genom
handlings- och vetandeform utvecklades vid de universiteten i syftenya

med upprepade experiment sökaatt identifiera de bakomliggande
faktorerna och kontrollera dem. Delumeau antyderatt de förstaatt mo-
derna demokratiteoriema måste förstås inom för den kollektivaramen
skräck drabbat befolkningen. Både Hobbes och Locke försöktesom påatt
det teoretiska planet bemästra de faror och den skräck griper kringsom

resultat den modernaett människan såatt heltsom utlämnadär sigav
själv och sin ensamhet; Leviathan hos Hobbes skräckens medelettvar att
tämja människornas vilda sinnelag med. Det sociala kontraktet skulle
socialisera människan och kontrollera hennes böjelser. Den skräckens
filosofi Delumeau tecknar i sin enastående bok hjälpersom attoss se en

i detnämnare moderna projektet;gemensam med vetande ochatt
demokratisk organisation bemästra den mänskliga skräcken

Naturligtvis kan många andra händelser vid sidan digerdöden 1348av
kandidera utlösande faktorer i den samhällsvetaresom ochprocess som

benämnerhistoriker samhällets modemisering. Men jag söker inte
skriva händelsernas exakta historia vill peka påen någrautan snarare

6 Demokratin i det gamla Aten helt slag denän modernaett demokratin.var av annat
Individen åtnjöt ingen frihet individ i det gamlapolis han kvinnor hadeingensom utan
plats deltog i det kollektiva livet och måstehandlai enlighet med de premisser styrsomdet goda. I moderndemokiatiteori åtnjuter individengemensamma och hennesintresse
företräde framför Se Hannah Arendt, Människanst villkor,gruppen. svex övers.
Göteborg 1989.
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utvecklingensimultanai denmodemiseringsprocessen,i självagrunddrag
1800-talet hartekniknaturvetenskap.ochorganisationdemokratiskav en

också parla-Detframför andra.århundradeteknikens varsagts vara
värl-förändragörbarheten attTilliten tillårhundrade.mentarismens

järnvägarbyggdes,fabrikersåg ingakunskaphjälp gränsermedden av
avlägsnatidigareknötkommunikationsnättelefon- ochanlades, samman

städermodernavårapå allvar;vidurbaniseringsprocessenoch togorter
och jämvägssta-försäkringsverkbanker,byggdesform. Detsinantog

ochfurste-gamlafrån desigskiljdepalatstidenstioner. Den nya
tid. Denefterliknasökteblottdekungapalatsen, nyasvunnenensom

arkitektoniskaenaståendeParisOrsay ibyggnadertidens varsom --
Eiffeltometslandvinningarnatekniskade tkonstruktioner senaste exav

järn.böjda
Omlivet.socialapåverkade det män-ingenjörsskapettekniskaDet
sinmodellerakundelagstiftningochpolitikmed klokniskan egen

spegelbild. Denefter sinsamhällebyggahonhistoria, kunde ett egen
handpåmöjligheterfåmänniskansedvanerätt attgamla tidens egengav

lagskipninglagstiftning ochsamhälle;sätta sitthuvudefteroch eget
omfattade. Dentraditionentolka detvispå bästainnebar nyaatt som

mål-medeltill ohärnmatleddelagskipninglagstiftning och etttidens att
politiskatill denrelateradejurister,bland näratänkande bröt ut nu

gamla sedvanerätten.denhadepositiva övermakten. Den rätten segrat
positivtutvecklaskulleComtes ettMed Auguste term man

dikterateknik skulleochvetenskapstadium dåsamhällsstadium, ett
medvi harska göra ytterstsamhällsutvecklingen. Det attattnoteras en

ifilosofi,Samma slagshistoriefilosofi.tekniskochrationell enmen
HegelsHegel.till uttryck hoskornversion,dialektiskoch merannan

denEngels. DrömmenMarx ochbekantstimuleradefilosofi omsom
rationellteknik ochmedsamhällsutvecklingen,rationella att man

katastrof.iidag slutatovanifrån, harsamhälletsättalagstiftning skulle
tekniker devåraenligtidagfaror ärDe somstörsta egnaomger osssom

Dessaoch kämreaktorema.kärnkraftverkenSovjet-byggdai delurar
resultatdet latentaintema; deextema, ärlängreintefaror avär men

frihetherravälde ochdrömmänniskanshandlande. Det ärvårt omeget
nya hot.dessagett osssom
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Från rikedomsprocluktion till riskproduktion
1800-talets och det tidiga 1900-talets väldiga rikedomsproduktion
Becks term ihar loppet den tekniska utvecklingen omvandlats till detav

1900-talets riskproduktion. Risker producerades tidigare,sena en masse
de inte risker. Tilltron till teknik, tillsyntes naturvetenskap ochmen vara

planekonomintill marknaden eller alltför för skullestor attvar man se
kostnaderna; riskerna latenta.var

Det överskuggande problemet i industrisamhällets kölvatten denvar
sociala frågan, d hur fördelningen rikedomsproduktionen skullesv av se

Den sociala frågan 1800-talets fara,ut. den inte regle-storavar om
rades och kontrollerades kunde den i samhälleligt kaos ochutmynna
oordning. Den sociala frågan sysselsatte mången intellektuell; Charles
Dickens skrev och eländet i Londons fattigkvaner,smutsen och såom
gjorde Victor Hugo i Paris. Här hemma avfällingen Geijer till orda.tog
Den franska revolutionens våldsamma utbrott och efterföljande terror
hade spridit skräck inte blott bland Europas kungahus, blandävenmen
den bildade borgerligheten. Skulle arbetarrevolution utvecklas, stoden
inte bara deras privilegier hela samhällsutvecklingen på spel.utan Likt

på 1300-talet spreds den sociala fråganpesten i Europa, och hosruntom
samhällets makthavare spred den skräck. Det hotet till skillnadnya var
från pesten intemt slag såtillvida det resultatetett deattav ut-var av
vecklingspremisser predikade välstånd och frihet för alla. I detsom
gamla samhället kunde folk revoltera på grund hungersnöd och miss-av

revoltenväxt sådan innebar hotutan samhällsstrukturen.att ett motsom
Den sociala frågan under 1800-talet den första verkligt modernavar

faran; den hotade samhällsbygget inifrån. Det sociala hotet måste lösas
med omfattande regleringar så faran en okontrollerbar revolutionatt
kunde avvärjas. Det moderna samhällets specifika form för avvärjaatt
hot, skräck och fara utvecklade omfattande regulerings- och för-ett
säkringssystem i syfte omvandla hotet till kalkylerbara risker;att att
bringa den sociala frågan under kontroll. Sociallagstiftningen utvecklades
vid denna tid.7 Så gjorde den modernaäven samhälls- och administra-
tionsvetenskapen. Genom omvandla hotet till komplexatt riskerett av
möjliggjordes den fortsatta rikedomsproduktionen. rikedoms-Men
produktionen korsades riskproduktion ett utvecklat försäk-av en

7 I detta sammanhangkan det jämkanslem Bismarcks tidiganoterasatt påvar ansatser
området initierade den europeiskasatsningenpå sociallagstifming i syfte awärjasom att
det revolutionärahotet.
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rikedomsproduktionen.stimuleradesinivilkenringskydd tur
antågande.iVälfardssamhället var

ekologiskadendyktharhotbildkomplexochEn upp numerannan
eko-igår, så denfrågansociala ärmed denfalletiPrecisfrågan. avsom

latent resultatdengenererad ärinternt ettfrågan idag enavlogiska
Viteknisknaturvetenskapliga.denförståelseformochhandlings-specifik

riskhanteringdennågotlärakanfråga om-sommåste kunna avom man
Keynesvälståndsutvecklingslagstillhotetsocialadetvandlade nyttett

modell
frånlånartransmuterade jagutveckling termenVälfardssamhällets

tilldettaomvandladeochhotet ettsocialadetkämkraftstekniken
skildasågällerdetriskhantering;ochriskbeteenden passkomplex av

förtidspensioner,ochålders-arbetslöshet,hälsa,ochsjukdomfrågor som
ochbarnde föderriskfaktorer;dearbete utgörtillkvinnors atträtt trots

försäkrings-omfattandeEttjobbet män.frånregel borta änär mersom
socialaregleraförutvecklatsprivat regi hareller attoffentligiskydd
mindreellerFörsäkringsskyddet kanmångaslag.risker mervaraav

eller mindredirigerat,centraltmindreellerövergripande, mermer
modernai denutvecklatfinnsVälfärdssamhälletmarknadsstyrt o s v.

ochPolitiskaemellan.naturligtvis ländersigskiljervästvärlden, men
social-och denpå olikauttryckkommit till sätt,harintressenekonomiska

nödvändigtvis bättrevar intemodellensvenska ärdemokratiska en
försäkringsskyddet utgörtyska. Poängen ärden attriskhantering än t ex

utveck-välfärdssamhälletmodernadethandlingsrarnstrukturelladen som
riskerimmanentahantera attgång utanochpåi syftelat att sammaen

produktionshjulen.stoppa
illustrerasrisker kanoch hanterafaraavvärjamodernaDet sättet att

medarbetsolyckor. ökaarbetsolyckor avsevärtkomSannolikt attmed
iintrångteknikensmodernadenmedinförande ochfabrikssystemets

gällande, någotsigfaktom gjordemänskligaDen somarbetssystemet.
medelleråkernpåmed plogengickbondendåfalletknappast ensamvar

arbetsred-med sittkontaktomedelbarsjälv ihanDåi skogen. varyxan
såg vadHans ögonbrukadehonomoch den somskap naturen. egnaav

gjorde relationenteknikmodernochFabrikssystemetruntomkring.hände
ochmedeltekniskainochmedelbaromgivningochmänniska sattemellan

sakerDå kundeproduktionsutfallet.effektiviseraförmätinstrument att
omedelbartkontroll elleregentligen hadeingavilka ansvar.hända över

avhuggenfick sinarbetareansvarigegentligen när avTy armenvarvem
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ellermaskin Var det arbetaren inte visat tillräcklig aktsamheten som
det konstruktören maskinen inte hade insett vad skullevar av som som

kunna hända under vissa betingelser eller det tillägarenrentvar av
fabriken borde haft och framförhållningöversyn det gällt dennärsom av
honom inköpta tekniken Samma sak händer runtomkring idag;oss vem
hade egentligen SAS-planet kraschade i Gottröranäransvaret i julhelgen;

det SAS ledning inte fullföljt de rutiner gäller vid avisning,var som som
det teknikem inte fullföljt handpåläggningen eller detvar som rentvar

den heroiske danske piloten; det inte chefspilotenär i sista handav som
har för en enskild flygningansvaret

Hur helst, så kan rad olyckliga omständigheter uppkomma vidsom en
införandet modern teknik. Dessa omständigheter svåra kontrol-ärav att
lera på förhand, och det svårt egentligenär att veta ansvaretvar om-
olyckan framme ska ligga.är Vid olycksfall i arbetet, arbetarent ex-

blir med sin kan produktionen fortsätta obehindrat,som av arm, om ar-
betaren försäkrad, antingenär arbetsgivaren eller också facket;av av
kanske har han privat pensions- och olycksfallsrent försäkring.av en
Arbetaren får ska mildra effekten skadan.en summa pengar som av
Risker inbyggda i det modernaär produktionssättet och kalkylera medatt
risker och bygga in kostnaderna inom för produktionskostnademaramen

hotet avvärjs. Ansvaretgör kalkyleras statistisktatt och sprids påut
många händer.

Vår diskussion kring kämavfallet gäller legitimitet, ja,acceptans, även
delaktighet har i inbjudan till detta Förangetts på dessamöte. att se
frågor i perspektiv frågandet intresse följaär hur den socialaattav
gradvis kom lösas, byggas in produktionsfaktoratt i detsom en
moderna välfärdssamhällets sociala och ekonomiska konstruktion. Har vi
för all framtid avvärjt det hot den sociala frågan reser Accepterarsom
vi de lösningar allt har kommit institutionaliserastrots Har viattsom
alla, i välfärdssamhällets hägn, blivit delaktiga i dess riskhantering

Lösningen den sociala frågan avhänger givetvis politiska ställnings-av
taganden. Men från brett samhällsvetenskapligt perspektivett jagtror att

kan följande Den sociala frågan har inteacceptera lösts,man sats men
den har bringats under systemisk kontroll. Den sociala frågan kan inte
lösas gång för alla inom för det moderna samhällsbygget, efter-en ramen

den delutgör själva konstruktionen. Men det gångsom en av som en var
verkligt hot har avvärjts ochett i brettöversatts spektrum risk-ett av

frågor. Det moderna välfardsbygget inom för denna risk-agerar ramen
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jämlikhet,hållet,åtalltför långt mottproblematik; drar exenaman
välståndet; jäm-materielladetfrihetenbara äveninteriskerar menman

demokrati.kallas förbättreblir intefördela attnågotlikhet att avutan
alltfördrarexempel. Mengällavälöstländema kan mangamlaDe som

inse vilkafrihetenpremierard atthållet, utanåt detlångt motsatta sv
för denofrihetifrågatill storalederdetta massankonsekvenser omsom

samhälls-tilllojalitetmedborgarnas ettriskerarindivider attmanav
hotarrevolter ävenochstrejker utanbaraintedetbrister är somsystem

kost-Dessa ärdiffusa sjukdomssymptom. symptomochmassapati, våld
produktionen.de hämmarnadskrävande,

egentligen intebasfragilasamhällets ärmodernadet ny,Tesen om
franskedenredanförutsågsbyggnadsverketriskabla grevendet avutan

det intemenadeToqueville1800-tal.tidigt attToqueville påAlexis de
jämlikhetskravet;ochfrihets-optimeragång enochpågår att sammaen

efterhandSett iandra. ärfrån dentrycketinförvacklamåstepelamaav
ikommit långtsamhälletmodernadetemellertiddet värt att notera, att

produktionen.upprätthållaochkonstruktionensköraden attbalanseraatt
riskerständigt produceramöjligheti dessliggatordedärtill att avSkälet

intrikatdessaoch hanterareglerasamtidigt ettansenligt slag, genommen
försäkringsnät.utvecklatriktochrisktagandeekonomiskt ettnät av

frågansocialadenläraviKan av
jämförasavseendeni vissakanidaghotarfråganekologiskaDen som

påbjuderavseendenden i andramedanfrågan,socialatidigamed den
ekologiskahar denfrågansocialadentidigareLiksomaspekter.helt nya

samhälletsinom modernaför detfrågan genererats ramen
frågansocialadenlösalättareDetrikedomsproduktion. är att

svenskatillväxt. Detochvälståndråderdetfördelningsfrågan, om
utgjordekärnkraftenutbyggnadochsatsningdessfolkhemmet, av

fördelningsfråganlösasyfteifaktorerproduktionsfrämjande att
friktionsfritt.

rumsligochtidsligförvissokanfråganekologiskaDen ensomses
blandfördelningenblottgäller intefrågan. Detsocialautvidgning denav

generationer.mellan olikafördelningendet gällerlevande,de utannu
ochfrånvälståndsittökargeneration att ta naturresurservårNär genom

skuldvi ihäftargenerationer,kommandetillavfallsfråganlämnakanske
Viskuldfallan.ihamnartill slutdealltdettill dem, är trots sommen

vi vårtundandrarsamtidigthandlingsfrihet ochderasundandrar dem oss
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vi kanske redaneget är döda, det skaansvar när utkrävas. Vi gör oss
skyldiga till förskräckligt brott, tillett den kapitalistiskavärre änsynes
utsugningen arbetarna. Den utsugningen synlig,av vår ärvar men
osynlig och vi kan aldrig ställas till ansvar.

Skuldfällan kan kanske lösas tekniska landvinningar möj-genom som
liggör återbruk. Men den kan också leda till kommande generationeratt
faktiskt får det bådesämre, i materiellt och i socialt avseende; den
materiella levnadsstandarden kan komma minska föratt stora grupper,
samtidigt den sociala frågan då blir allt svårare hantera.som Detatt är
inget trevligt till kommandeatt generationer.arv ge

Men den ekologiska frågan aspekter går vida denutöverrymmer som
sociala frågan. De hot och faror den sociala frågan impliceradesom
rörde främst de makthavande Det de hade något förlora ivar attsom en
revolution, inte på åtminstone inte initialt. Människorsgatan,mannen
elände berör och fattigdom Den ekologiska frågan diffusoss ärsyns. mer
och därför oroande för alla berörda. Vetenskapen direkt impli-mer är
cerad, Göran Sundqvist har hävdat i sin avhandling, såsom varken
luktar eller de hoten, de finns där Det behövssyns avanceradenya men
tekniska mätinstrument för och förståmäta den tidensatt risker.nya
Gemene och kvinna i händernaär på och det sundaman för-experter,
nuftet kan i det långa loppet visa sig riskabelt. Vardagserfarenhetenvara
gäller inte i den ekologiska frågan, den rör och sofistikeraden annan mer
förståelsehorisont. Den ekologiska frågan Vetenskaps-är och forsknings-
beroende, något i sin leder till forskningen blirtur direkt kom-som att
prometterad.

I den sociala frågan kunde forskningen ännu neutral,externvara
detäven redan då fanns medvetna partsinlagorom marxismen. Itsom ex

den ekologiska frågan det svårt förär inte omöjligt försäga forskarenatt
bevara den rollenatt utanförstående betraktare.externa Forskarensom är
central aktör, hanhon inte skiljedomareen mellan oför-agerar som en

sonliga anspråk måste själv formulera ochutan ställning till vilkata an-
språk t i form gränsvärden ska fungera riktlinjeex förav som som
politik. Gränsvärden inte blott ochär bart statistiska konstruktioner utan
de uttryck förär gott liv. Ulrich Beck har fälltett kommentaren iatt
risksamhället det statistikenär övertagit den gamla etikens roll;som
bakom matematiken döljer sig vision det goda och riktiga livet.en om

8 Göran Sundqvist, Vetenskapenoch miljöproblemen, En expertsociologisk studie,
Göteborg 1991.
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spörs-omdebatteratvaritlängeharobjektivitet ettSamhällsvetenskapens
objektivitet.naturvetenskapensrisksamhälletimål, utmanasmen

ochperspektiv, närtidsrumsligtutifrångjorda ettGränsvärden är
uppsättninggenetiskagenerationersochkaraktärförändrartidrummet

obser-Vetenskapligaperspektivet.nödvändighetmedförskjutsförändras,
problemati-ochkontextualiserasochhistoricerasdeosäkras,vationer -

seras.
mellanåsiktsdelarefungeraförvissokanfråganekologiska somDen

intekonflikten ärsociala sammaden avmedborgare, menavgrupper
kon-gälldeDåfrågan.socialadenislagsystemiskaochorganiska som
sinaformerakundearbetarnaochkapitalets,arbetets rättflikten mot

siktbartingetfinnsfråganekologiskaI densocial klass. nupositioner som
Somgenerationer.kommandeochgällerUtsugningenproletariat. naturen

framträttskildaharframtidenoch grupperför naturenrepresentanter
ingendessa utgörgröna. Mendeochgång,historiens senastunder nu
diffusförde representanterproblem enderas är,klass attsocial somutan

ifrågasättas,kanrepresentationenalla. Denförtalatvingasframtid oss
tagitsåhargröna säga naturenDe attföreligger.mandatingeteftersom

iuppbâdas,klassfientlig kannågonhellerinteEftersomentreprenad.på
skottavla.tillteknikenblirformas,identitetkankraftfullskugga envars

mellanmotsäxningenperspektivförmodligen detta genererarDet är som
klassfiende kon-avsaknadItalare.vårablandteknikochdemokrati enav

mellanlivet,ochmellan framstegetdenmotsättning,strueras annanen
kvin-ochmellankrig mänfred ochmellanöverlevnad,ochförintelse

nor.
kallarsociologertill detupphovharfråganekologiska somgettDen

nykterhetsrörelsenfolkrörelser,tidensgamlarörelser.9 Densocialanya
nykterhets-frågansocialadentillrelateradearbetarrörelsen,och var

denciviliseraochdisciplineraifaktorviktigrörelsen attvar en
lockel-ochensamhetenbygemenskapenbyta motfåttarbetarstam utsom
centralarbetarrörelsenförlustelseparker;stadens varhotandei denserna

inträdakundedennasåarbetarklassenmoderna attdenfonnerandeti av
denFörförhandlingspart.ochaktör nyasocialapå den som enarenan

och käm-kärnkraftopinionende motfeminister, gröna,rörelser,tidens
fördelningsfrågomavärderings- än somdetär snarares v,vapen o

PolityApproach,Cognitive9 ASocial Movements,Jamison,EyermanAndrewSeRon
1991.CambridgePress,
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Tekniken, symboliserad i kärnkraften, står förengagerar. det onda och
det hotande.

socialaOm representationer
I min muntliga kommentar nämnde jag betydelsen sociala representa-av
tioner.1° Representationer teckenkonstellationerär vilka laddadeär med
beteende- och känslokomplex. Ett exempel på social representation ären
den svenska flaggan; inför den står vi i givakt och många blir upp-
rörda, den skändas.när I fysisk mening flagganär stycke blott,ett tyg
dessutom inte så vacker. Men detär dess sociala mening betydersom
något och representationen sällsynt kraft. Kämkraften, isom ger en syn-
nerhet kämavfallet, har utvecklats till betydelsefull socialen representa-
tion, inte minst konsekvens folkomröstningen 1980. För vissasom en av

betyder kärnkraft ökad materiell levnadsstandardgrupper och framsteg,
medan den för andra betyder fara och hot det allragrupper värstaav
slag. Kärnkraftsfrågan klyver folks åsikter, och formar identiteten att

för eller kärnkraft förmot är ellervara livet, freden,att motvara
släktets överlevnad etc.

Sociala representationer grundlägger det sociala livet. Den sociala
frågan utvecklade på sin tid distinkta sociala representationer; alltifrån
kosackvalet 1928 till kapitalistlakejer och Vietnamkrig på 60-talet.
När sikten skymd,är och det den i den ekologiskaär frågan, blir sociala
representationer centrala. Mannen och kvinnan på du och jag, hargatan,
svårt fatta komplexiteten i kämkraftstekniken,att den förefaller hot-oss
full och obegriplig. Sociala representationer reducerar komplexitet, när
sammanhangen svårfattliga.är Kämkraften och kämavfallet utlöser
bilderna från Hiroshima; svampmolnet, den häftiga explosionen, tyst-
naden, den farliga strålningen och lemlästningen barn i generationerav
framöver.

Sociala representationer har regel högst tillfällig korrelationsom en
fysiskmed materia. Det har flera här, allt avfallsagts attav av som

möjligen kämavfalletär det i teknisktomger avseende minstoss, hotande.
Det regleras, kontrolleras och diskuteras som här, och förefaller att ur
naturvetenskaplig synvinkel under kontroll i tusenårsperspektivvara ett

10 SeSergeMoscovici, The phenomenonof Social Representations, i R.M. Farr and
S. Moscovici, Social Representations, Cambridge University Press, 1984, 3-69.ssMoscovici byggervidare Peircesoch Meadsspråkpragmatik.11 JohanAsplund har i sin fina lilla bok Rivaler och syndabockar Göteborg 1989om
utvecklatperspektivet syndabockenssocialaroll.om
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samhällsutvecklingen. Dennämligenosäkerhetsfaktor,med storen
iintestårkärnkraftrepresentationensocialai denfaransymboliska

alltidsåMentekniska faran. ärfaktiskatill denrelationnödvändignågon
anled-dennarepresentationer. Avsocialamedvi har görafallet när att

forsknings-samhällsvetenskapligtviktigkämkraftsfråganning ettär
forskningenmilitäraoch denbombenmedtidiga samröretobjekt. Det

innebörd.socialarepresentationensförstärker
pedagogiskbedrivautmaningdet atthävda störrevill ärJag att en

kanvifrågan;socialai dendetfråganekologiska änupplysning i den var
människa;ocksåkommunist ärsocialist eller enmed ögon att enseegna

PalmeOlofOmbelevadochtrevligGorbachev man.rent av envar
tillanledningdettaochklasssinsvikithade atthan var ensades, egenatt

klass-hanskänslor. Menstarkautlösterepresentationsocialhanatt som
möjliggjordedetochlivetsociala poröst, attdetvisade varattresa

kämkrafts-isymboliseratfrågan,ekologiskadentransmutationer. I
för-sundaVårttill hörsägenlitavi har mest.diffusbildenfrågan, attär

dessaNär träterpåhändernavi ioch omtill, experter.inte ärnuft räcker
förnuftetpåbilda sigvardagsmärmiskanförsvårt attdet ensanningen, är
komple-kraftfullablir dårepresentationerSocialauppfattning.grundad

ochinformationmedbudstillstår är attenda hoppetDet ossment. som
socialakänsloladdademindrekanskeandra och repre-erbjudaupplysning

sentationer.

farorkontrollochregleringOm nyaav
tillfälligt,åtminstonekontroll,underbringatsharfrågansocialaDen

alltmer över-seglatfrågan har ettekologiskadenalltmedan somupp
djupgåendeochomfattandemedhotetupplösaGår detskuggande hot. att

socialautvecklas DenmåstekontrollmekanismerVilkariskregleringar
produk-detidagtillväxt, ärochproduktionökadmedfrågan löstes men

Enbanor.sigoch sökakontrollerasmåsteoch tillväxten nyationen som
lösautvecklades förmekanismer attdefaraöverhängande somvore om

arbetsmarknadensorganiseringen parter,frågan tsocialaden avex
ekologiskadenlösningenförsvårasigvisarlönespiraler etc avrent av
konsekven-fångad isamhällsutvecklingen rävsaxDåfrågan varsenvore

ochpådettillståmåsteöverblicka. Hoppet attgår enknappast attser
densåvälsocialadenkontrolleraochregleragång går somattsamma

spektrumi brettomvandla bäggesimultant ett avfrågan;ekologiska att
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riskhantering och riskadministration. Det på dessa löftesrikaär pre-
misser diskussionen nedan förssom

För enkelhetens skull skall jag den tekniska utvecklingen styrdse som
marknaden, politiken och lagstiftningen. Därmed avviker jagav något

från Sundqvists karakterisering Det inte rimligt,är jag, sär-attmenar
skilja den tekniska och den naturvetenskapliga utvecklingen, eftersom de

intimt sarnmanflätade.är Marknaden, politiken lagstiftningenoch kan
fungera kontrollmekanismer för teknisk utveckling.externasom Men
modern teknik torde i dessa dagar bygga in interna mekanismer för risk-

kanlstimuleras,hantering, något stävjas och vidare kontrollerassom av
övriga Det dessaär karakteriserar modem riskpro-organ. processer som
duktion. Riskproduktion skiljer sig från den tidigare rikedomsproduk-
tionen på så vis risker, riskestimation och riskkontrollatt centralautgör
led i modern teknisk produktion. Man kan låna begrepp från denett
gamla medvetandefilosofm och med Niklas Luhmann produk-säga att
tionen har blivit reflexiv den bygger in checks and balances.
Luhmann i sammanhangetnämner betydelsen Beobachtung zweiterav
Ordnung.12 Denna andra ordningens betraktning innebär modernatt
teknik- och kunskapsproduktion har till stadium då det inteavancerat ett
längre tillräckligtär blott räkna med serie observationer somatt i deten
enkla experimentet det därutöver krävs ytterligare observations-utan att
serier kontrollerar varandra. Ett kunskapsteoretiskt problem,som men
också praktiskt problem vid riskhantering,ett stort det aldrig finnsär att
något absolut sista led bortsett från omnipotent Gud denutanen att- -
mänskliga faktorn alltid kan komma spela I avancerade tek-att ett spratt.
niska har människan faktiskt blivit tillsystem hotett

Intressant hur denna reflexivaär ordningatt Beobachtungnotera des
Beobachters i själva verket led i högteknologisksom emanerat ettsom
utveckling idag sprider sig till icke-teknologiska områden. Det är popu-
lärt tala reflexiva organisationeratt och reflexiv rätt, ochom om
Sundquists perforerade organisation torde innehålla tanke-samma
gångar. Skulle det möjligt tala reflexivrent marknad,attav vara om en
d marknadsmekanism i relationen utbud och efterfråganv s en som
bygger in reflexivt i bägge leden Medvetnaett konsumentermoment
kräver gröna varor och utbudet instrument förettav varor ses som

medvetandegörande.grönt Mellanleden, distributörerna ochav varor

12 Niklas Luhmann, Soziologie des Risikos, de Gruyter, BerlinNew York 1991, sid
235 ff.
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konsumtions-ochproduktions-ilänkarreflexivadå viktigablirtjänster,
informa-ochrisksamhället,iviktigamycketblirInforrnatörerleden.

kategori.underordnadedesstorde kunnationssamhället ses som
hämningar,med denförenligÄr marknadsekonomi sortensrenen

kontroll-sådanainkonstruktion byggeri sinsjälvmarknadend attsv
kontrollorganisationStatenstillföllepoktidigareimekanismer ensom

såvälhjälpmedreglerassannoliktmåstelösningarMarknadstekniska av
idaglagstiftningentyskaDenförsäkringsnät.utbyggtlagstiftning ettsom

marknads-framtvingaförvaruproduktionför attkontrollenskärpthar
någotavfallsfråga,sinlösasjälvmåsteföretagvarjelösningar;tekniska

förpacknings-ochmaterial-,förkonsekvenseromedelbarahar varu-som
såbliföreskrifter, kan detdessabryterföretagOm motproduktionen. ett

produktionvidareförsäkringspremier,ocheller attböterdyrbartpass
organisa-reflexivapå denvisablotthärvillJagolönsam.sigvisar

andchecksskapavaruproduktioneni denmöjlighetertionens att egna
känne-ordningreflexivaslagsdennakorthet,i sombalances. Det är,

riskproduktion.modemtecknar
denpåverkasocksånaturligtviskommer attlagstiftning avModern

riskproduk-styrasinisamtochutvecklingen turtekniska styras av
kringproblematikenutvecklatsammanhangiharJagtionen. annatett
tradi-Detsamhället.högteknologiskarätten i detantikvariskaden

kostnadskrävande,ochtidsödandebådedomstolsförfarandet ärtionella
brottmålekologiska äriskuldfrågan uppen-ibristerdess avgöraoch att

vetenskapligaCulpa närdomare avgörasvårt fördet attbara; är en
ispekuleratsharDetsannolikhetsberäkningar.träterexperter om

vidarelångttillledakommerförfarandeträttsliga atthuruvida det en
varitbegynnelsenfrånredanförsäkringsrättdenutbyggnad somav

sjörätten.seriskerregleraochpå hanterainställd omovanatt
ytterligarefåroch farariskmellangjortsredandistinktionDen som

interisk,sigförsäkrakanförhållande, mot mendetnäring att manav
fårKostnadernaspel.försäkringarallamajeureForce sätterfara. urmot

ellerberördademåandra, detde somstaten,fall bärassådanai varaav
Detgenerationer.kommandefråganekologiskai denkanfallet avvara -
för-itill problemlederfråganekologiskadenperspektivet ifuturistiska

beräk-statistiskapåförsäkringslogik byggerModernsäkringsfrågan.
förinomdetnonnalpopulation; ärhosegenskaperna ramenningar enav

december13 2-10HelsingforspresenteradiPower,andRiskLaw,Se min uppsats
Fakultet.JuridiskUniversitet;Helsingforsand Power,symposietLawvid1991
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denna normalpopulation frekvenser risker kan kalkyleras, vilkasom
ligger till grund för försäkringspremier. I den ekologiska frågan kan
normalpopulationen bara projiceras, eftersom den inte finns, ochännu

.långt mindre dess egenskaper. Om strålningen från kärnkraftverkett ger
genetiska skador på befolkningen i området, vilka visar sig först i 2a
eller 3e led, då kan inte risker beräknas på vis. Det dessagängse är
osynliga risker det hotet i hanteringenutgör största den eko-som av
logiska frågan

politikenKan reflexiv Politiken i detgöras moderna samhället
avhänger parlamentarismen och partistrukturen politiken har blivit

intressestyrd. Kommer politiken i skuggan den ekologiskaextremt av
frågan förändra karaktär De gröna utvecklades intresse-att ettsom
parti vid sidan de övriga, och förefaller inte döma val-attav senasteav-
siffror bryta igenom vallen för den intressestyrda politiken. I risk-att-
samhällets hägn uppmärksammas k subpo1itik; politik skapas utanförs
kretsen den lagstiftande församlingen blir eller mindreav som en mer
representativ återspegling kraftfulla aktörer utanför partipo1itik.14Iav
det högteknologiska samhället det inte de politiskt valdaär representan-

bestämmer föragendan samhällsutvecklingen, det itema ärsom utan stor
utsträckning den tekniska utvecklingens och marknadskraftemas exploa-
tering teknikens och tjänster blir bestämmande.av varor som
Subpolitiken leder till politikens decentralisering; lokala aktörer fåren

handlingsutrymme, och därmedstörre ökar också betydelsen denav
reflexiva organisationen på företagsnivå.

Den moderna vetenskapen perforeras riskproduktion. Det gällerav
naturligtvis modern naturvetenskap i synnerhet, samhällsveten-ävenmen
skapen perforeras risksamhället. Den ekonomiska vetenskapen harav

börjanfrån varit riskvetenskap; risker centralt föräratt taen
kapitalismen. Det har västvärldens välstånd sammanhänger medsagts att
risktagandets möjligheter; det moderna företaget att teckna firma
möjliggjorde för våga risker själv drabbas, detatt ta utan attpersonen om
gick dåligt. Men beteendevetenskapemaäven har påverkats av
riskproblematiken det populärt inom modern psykologiär mätaatt
subjektiva risker och eventuellt spåra Subjektiva riskermönster.att
avviker oftast från k objektiv riskbedömning, d sådans v s som

Med Marygör. Douglas populära har risk-experter ansatser
antropologin in i kulturvetenskapen.trängt Risk utgjordeoch fara i

14 BeckUlrich hrsg. Politik der Risikogesellschaft,Frankfurt 1989.
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utveckladeskring dessaochområden,tabuiseradesamhällentraditionella
olikautvecklarkulturerOlikabesvärjelser.ochriterallsköns

antropologiskavidaredettaImed fara.15handlingskomplex i umgänget
utvecklatsamhälletmodernadetintressantdetljus attnoteraattär

medsamtidigtfarakontrolleraförvetenskaperochtekniker attkomplexa
Kollektivahandlingar.enskildaförkontingensutrymmetochrisk-ökaatt

vetenskapen,och ilitteraturenfilmen,iluckrastabuföreställningar upp
barriäreri brytaoftaliggerenskildeför den attspänningen genomoch

slag.alla deav
ochbetydelseepistemologiskhar attrisk-begreppetharDet attsagts

Detsamhället.sekulariserademodernadetikärnansjälvadet utgör
medierfaramänniskan kan mötetkristnadentrygghetabsolutaslags som

Vetenskapenmänniskan.icke-kristnamodernaundandragits denGud har
kunskap,med någontrygghetenreligiösadenkunnatinte ersätta sannhar

möjligt.troddesin tidpositivismenoreflekteradeden varanågot som
sammanhängerrelativ ochkontingent, den ärkunskapVetenskaplig är

inne-statistikenliktriskabel ochdenobservationsinstrumenten; ärmed
skiljerkunskapenvetenskapligakonñdensintervall. Dendenhåller ett

kontingens;sinmedvetendenkunskap ärfrånsig att omgenomannan
därmedupptäckerochskattningarsinakritisktständigt prövasökerden

anspråk påkunskapnaiv attEndast görkontingens. varaytterligare
risksamhället kanosäker. Iytterligtkunskapenreflekterade ärdensäker;

Kuhnochefter Popperkunskapvetenskapligförkriteriumnyttett
Ordnung, dzweiterBeobachtungföreslås det sär vkomma att ;

riskkunskap.reflekterad

Avslutning
denAnledningenomfångsrik. ärochblivit lång attharMin kommentar

heltsamhällsvetenskapen införmodernadenställerfrågan nyaekologiska
administrationsamhällsvetenskap växteModernutmaningar. somupp

frågansocialafrån denPerspektivseendetsociala frågan.denkring
nödvändigtvis detinteskikt etc.klasser,sociala ärbestårsamhället av

frågan. Detekologiska ärdenförståelsengällerdetlämpliga när avmest
existerandei detgruppintressenmotstridigaellerklasskampen sam-inte

kanskedetfrågan,ekologiska ärförstå denhjälper utanhället attosssom
intensiñeratpå ochskyndatharintressenmotstridigaså dessaattrent av

15 1982.Culture,Risk andWildawsky,andAaronDouglasSeMary
16 Risikos, 1991.desSoziologieLuhmann,SeNiklas



209

det ekologiska komplexet. Lösningen den sociala frågan förkropps-av -
svenskaligat i det folkhemmet innebar möjligen vi kom häfta iatt att-

skuld till kommande generationer. Den ekologiska frågan gäller en
potentiell framtida konflikt; vår levarätt liv skuldsätter fram-att ett gott
tida generationer och berövar dem deras handlingsfrihet. Den nya kon-
flikten likt denär tidens risker inte synlig för blotta denögat,nya är- -
knappast erfarbar under loppet vanligt människoliv. Konflikten kanettav
bara projiceras med hjälp förnuftet.av

Avancerade kulturer och riken har utvecklats och gått under. Det finns
ingen historisk garanti inte vår kultur, det moderna industrisamhälletatt
med avancerad teknik och långt driven demokrati, inte ska röna samma
öde det hellenska eller det romerska riket. I dessa tidigare fallsom sägs
krig, korruption, svårighet hålla riket och otakt iatt utveck-samman
lingen ha föranlett degeneration. Degenererande faktorer sällanär av
transhistoriskt slag, de måste förstås inom förutan den kul-ramen egna

Vi måste fråga vilkaturen. degenererande faktorer utvecklasoss som
inom vår kultur och under vissa betingelser, kan detegen störtasom,
moderna västerländska samhället från den historiska piedestal det suttit
på eller åtminstone gjort anspråk på.-

Ett sådant degenererande farokomplex miljöförstöringen,är den
minskar kommande generationers valfrihet på villkor utvecklaatt egna
sina betingelser för liv omfattande både teknisk utvecklingett gott och
långt driven demokrati. Konflikten mellan generationer långt far-är en
ligare konflikt den projiceradesän mellan sociala klasser ochsom

och fortfarande samhällsvetenskaplig teori-grupper ochstyrsom
metodutveckling. Konflikten mellan generationer kan leda till allvar-ett
ligt traditionsbrott och till historien kollapsar. Betänk blottatt erosionen

Akropolis Om kommande generationer bibringas uppfattningen,av att
den tekniska och demokratiska tradition de ingetärvt ärsom attav oss
ha, den förstört deras livschanser,att den bestrålat deras jordattegna

farligmed radioaktivitet då kan det hända, de i sinetc, vanmaktatt ger
sig på och förstör de och artefakter för demmonument som
representerar denna utveckling. Lenin- och Stalin-statyema föll som
käglor det gamla Sovjetnär rämnade. Då inte bara kärnkraftverkenär i
farozonen något skrämmande,är andraytterst ävensom utan
monumentala verk kan bittra öde. Jugoslavema,röna både serbersamma
och kroatier, har på mindre halvår förstörtän Dubrovnik, denett
skönaste staden på Balkan. Förstörelsen skänker dem denmomentant
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Omdem.berövagenerationer harföregåendeandra närmastmakt som
intenågotframtiden,spridning ifårförnuftet sombalkaniseringen av

kulturensvästerländskdenhotverkligtdet motinnebäruteslutas,kan ett
demokratin ochmedtillikaförstörsochbyggnader monumentdesskärna

kunskapstraditionen.
virdeladdadidagutvecklingen ärvetenskapligaochtekniskaDen

framtidensdenfranska,frånlånarvaloriserad rymmermanom
kanreflexionorganisatoriskochtekniskhjälpMedmanöverutrymme. av

vihandlingsutrymnedetgenerationerkommande somåtbevarasökavi
ochteknikiinplanteradtanke veten-dennapå.anspråk Det ärsjälva gör

söktjagmarknadennaturligtvispolitik ochochlagstiftning somiskap,
organisa-reflexivaorganisation. I denreflexivbegreppetmedteckna

egenin-irteochömsesidighetenssiginomdentionen, rymmersom
aifallsfråganharandra,kommandedebeaktandelogik ochtressets ett av

organisationenreflexivadenvärdefråga. Iochkultur-centralblivit en
sinförstårDekulturarbetare.blivit egeningenjörerochteknikerhar

traditionsförniedling;och attkultur-för vidaresamhällsroll inom ramen
teknikdenochkunskapsarvdetgenerationerkommandetillöverräcka

kommandesäkerställaskaochgoda livvårtmöjliggjorthar somsom
kämbränsleavfalletså harredanjagSommöjligheter. sagtgenerationers

framträdandekulturvärld;tyngd i dennasymboliskspeciell somnyaen
tongivande förrikt- ochblihanteringdessrepresentation kansocial

avfallsfråga.diffusakulturenshela

HanssonOveSven

acceptansVarför iust

eftersträvaroftadetkämkraftsavfallet attsägssamband med manI
Närska fattas.beslutför deallmänhetenbland manacceptans som

användas.0rdinte dettabrukarfrågorpolitiskaflertalet andradiskuterar
EGtillförhållandeframtidaSverigesbeslutetinteDet sägs att omt ex

beslutdettaframhållsi ställetfolkflertalet, attaccepteras utanska av
vilja.folkflertaletsföljabör

Their17 Greeks BeieveDid theVeyne,förnuftet PaulbalkaniseringOm seav
1983, 56.översättning, ChicagoMyths, eng. s
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samtycke och acceptans
Att detsammaär inte sig.‘acceptera Vi kanmotsättaatt görasom
följande enkla tabell de huvudsakligaöver slags inställningartre kanman
ha till förslagett

Förespråka förslaget
2. Varken förespråka eller sig förslagetmotsatta
3. Motsätta sig förslaget

Att eftersträva inom viss för förslagacceptans detsammaäretten grupp
eftersträva medlemmarna dennaatt ska ha någonatt atti-som av grupp av

tydema 1 eller 2 till förslaget. Att eftersträva samtycke detsammaär som
eftersträva de ska ha attityd Acceptansatt alltsåatt lägreär krav änett

samtycke.
Jag kommer inte diskutera förhållandet mellanatt och icke-acceptans

i stället det mellanacceptans och samtyckeutan elleracceptans
majoritctsbeslut. Vi kan skilja mellan huvudsakliga skäl tilltre att upp-

i stället försätta samtycke sitt mål.acceptans som

därförI. Acceptans folket inte skacm
bestämma

Det första dessa skäl i vissa sammanhang folketär är inte den legi-attav
beslutsfattaren.tima Det finns beslut inte bör fattas folkmajori-som av

någon enskild ellerteten mindreutan De minstav person av en grupp.
kontroversiella exemplen på detta gäller privata angelägenheter vilka
böcker ska läsa, vilka ska köpa, Dock den enskil-man äretc.varor man
des beslutanderätt i sådana frågor inte absolut.

Folkmajoriteten kan dra vissa gränser, förbud kon-t motex genom
sumtion förråande våldspomografi. Här gäller sådant folk-av att som
majoriteten inte sig får denmotsätter enskilde själv bestämma Detöver.
räcker alltså med majoritetens för jag ska få läsa Ladyacceptans att
Chatterleys Lover; dess samtycke behövs inte.

De begreppen kräva, motsätta sig och accepteratre står i följande logiska
förhållande
Att sig Xmotsätta Att krävaicke-X inteAtt Xacceptera
Att X inteAtt sigmotsätta X inteAtt krävaicke-Xacceptera
Att kräva X Att sig icke-Xmotsätta Att inte icke-Xacceptera
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angelägenhet.någon privatpersonskämavfallsfrågan inteSjälvfallet är
jag kansåvittfinns detbeslutsfattaren,legitimadenfolkethelaOm inte är

nämligendiskuteras,behöver attmöjlighetertvåytterligare somse
roll.dennaharkollektivetellerföretagen experterantingen av

vadförsjälvbestämmande inomfrågormångaihar ramenFöretag
uppfattasförvaringkämavfalletsFråganfolkmajoriteten accepterar. om

före-inreintedenlångsiktigoch ärprincipiellså attallmänt endock som
någonhaintedetaljeri frågatagsangelägenhet än ansessomannat om

säkerheten.förbetydelse
därangelägenhet äri stället experterkämavfallsfrågandåKan vara en

inomhålla sigmåstebeslutderasdärbeslutsfattarna,legitimade men
dettajag detaccepterar Som ärfolkmajoritetenvad syn-för serramarna

Enligtprinciper.demokratiskagrundläggandemedförenligtintesätt
i all-restriktion,enbartinteochbeslutande,folkviljandemokratin enär

angelägenheter.männa

skälproceduriella2. Acceptans av
samtyckeförställetisig mednöjavaltfall har acceptansvissaI attman

denNärmajoritet.samlasvårtalltfördetdärför är att enatt annars
förslagtill talmannens stats-ställningriksdagensvenska nyom entar

harnedlagdad rösteracceptanskriterium,tillämpasminister, sett v
bedömsriskenför dettaMotivet ärja-röster.värde att somsomsamma
omröstning.vanligivinnaskulle kunnaalternativingetalltför enattstor

finnsdetacceptanskriterium förutsättertillämpa attskäl merDetta ettatt
sittpåobenägna röstadeltagarnaochhuvudaltemativ, är atttvå attän

majoritet. Iförstahandsaltemativet fårinteandrahandsaltemativ om
polariseringtydligmyckethittillsviharkämavfallsfrågan tvärtom en

trovärdigtinteverkarDet acceptans-huvudståndpunkter. atttvåmellan
slag.skäl dettaproceduriellabakgrund isinhaskulle avresonemangen

tillöggskriterium3. Acceptans som
såunderfatta beslutangelägetsärskilt stordetfrågor attdelI ansesen

reglerformaliseraskanDennamöjligt. strävan somenighet genomsom
delEnmajoritet.kvalificeradhälften, kfrånsamtycke änkräver smer

författ-majoritet vidkvalificeradtillämparFinland,däriblandländer,
beslut.viktigasärskiltandraochningsändringar

i ställetkrav,dettaforrnaliserarinte utanvanligtMera är att man
politiksamförstånd. svenskIbrettellerlösningarbredasöker ett
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finns tradition detta,göra särskilt inomatt utrikes-en ochav
säkerhetspolitiken.

Man skulle kunna tänka sig kravet i kämavfallsfråganatt acceptansom
är uttryck för sådanett Man nöjer sig intesträvan. med samlaen att en
majoritet för beslutet, vill också utforma beslutetutan och besluts-man

på sådant motståndetsätt hosett dem inteprocessen ingåratt i dennasom
majoritet blir så litet möjligt. Denna tolkning kan sig rimlig,som te men
den väcker fråganzVarför talar igenast kämavfallsfråganman om
acceptans, medan i säkerhetspolitiska eller skattepolitiskaman samman-
hang talar bred förankring, folklig förankring, samförstånds-om
lösningar etc

Den enda rimliga förklaring jag kunna finna till denna skillnad är att
i samband med kämavfallet har lägre ambitionman vad villen om man

uppnå majoritetensutöver samtycke Man eftersträvar så mångaatt som
möjligt ska ha attityd eller1 attityd 2 enligt I samband medovan. t ex
säkerhetspolitiken ofta uttalandengörs visar framföralltatt ärsom man
inriktad på uppnå attityd och inte nöjer sigatt med attityd

Hårklyveri
Detta kan hårklyveri, det finns viktig skillnad. Densynas vara men en

söker människors aktiva samtycke, d bredasom samförstånds-sv
lösningar, måste eftersträva människor intresseradegöra ochatt enga-
gerade. Så de eftersträvarär bred folkligt förankring förex som en
svensk försvarspolitik inte nöjda med människor totaltäratt
ointresserade försvarsfrågor. Den däremot endast sökerav som
människors har inget intresse väckaacceptans sovande björnar. Omattav
många människor fullständigt i vad med kämavfallet,struntar gör såman
behöver inte detta bekymmer det endastettman se ärsom acceptansom

efter.är uteman
Man kan inte med den intellektuella hedem i behåll hävda att

acceptans detsamma bredär folklig förankring. Från demo-som
kratiska utgångspunkter det kravetär det naturligtär ställasenare attsom
i fråga där folket den legitimaär beslutsfattaren. Jag har inte funniten
något demokratiskt invändningsfritt skäl i kämavfallsfrågan nöja sigatt
med kravet acceptans. Tvärtom har det starkaste kravet bredom om
folklig förankring lika goda skäl för sig här inom andra politikom-som
råden där vill undvika uppslitande konflikter.man
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Diskussionsreferat

grundläggande be-stod fyraföredragSundqvistsför GöranI centrum
relateradeVetenskapochDemokratiMarknad,Organisation, -grepp - iOrganisationenmed centrumacceptanstriangeln,ki denvarandratill s

hörn.triangelnsVetenskapochDemokratiMarknad, somoch
fördehurberoendeSundqvistenligtlösningAcceptansfrågans avvar

huvudtesHanshörn.triangelnsansvariga hanterar trekämavfallsförvaret
iochblockeradedelartill ärhörnacceptanstriangelns storatreattvar

defrånutkorporeratsinkorporerats ellerantingenutsträckningstor
iOrganisationenkämavfallshanteringen,tillknutnaärsomorgan

mitt.triangelns
denbildenmedföredragsittslutahonom avföranledde attDetta

idialogsökerochkanaleröppnaorganisationen harperforerade som
ocksåbild kom atthörn. Dennaacceptanstriangelnsriktning tremot

ägnadeshuvudsakligendiskussionen,delbestämma somstor aven
medhela tidenfannsOrganisationenvetenskap.demokrati ochbegreppen

legiti-ochdefinieradtillräckligtdenställdes ärfråganochi bilden, om
ordning.demokratiskimerad

dessefterdiskussionenstrukturerasökahärnaturligtdärförDet attär
frågandockbörFörstvetenskap.demokrati och omhuvudpunktertvå

tillfrågorkritiska acceptans-begreppet ettsamtvalet acceptans parav
belysas.någotinnehålltriangelns

acceptansbegreppetVarför
blandpåkravetställt acceptanskämavfallsfråganförunikt attDet manär

samtyckekravetstarkaredemokratisktdetoch inte settallmänheten
tänkbarafleraSomfrågan.ibeslutenförankringbredeller en avaven

kämkrafts-sin kommentar,iOve Hansson attSvenanfördeförklaringar
expertfråga.uppfattatskämavfallsfrågandärmedoch som enfrågan

Samtidigtbeslutsfattarna.legitimadebetraktatsharExperterna som
folkmajoritetenvadför accepterar.sig inomdock hållademåste ramarna

historiskadetutifrånförklaringfinnaställetville iSundqvistGöran en
kärnkraftskämavfallsfrågan settsUrsprungligen harhändelseförloppet.

opinion komframväxandetrycketUnderteknisk. manrenodlat enavsom
verksamhet,föråtminstoneefterfråga somoch acceptans ensvängaatt

utvecklingen,Följerteknisk.definieradesfortfarandedock mansom
tekniskfråganmellanskiftat rentregeringen attfinner somseattman
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respektive politisk. När Vattenfall ansökte laddningrentsom om av
Ringhals 3 och Forsmark delegerade i första skedet frågan tillman
säkerhetsmyndigheten, Statens Kärnkraftinspektion, SKI, och förband sig
därvid följa dess bedömning. Frågan defrnieradesatt alltså rentsom
teknisk. På kort tid skedde dock svängning och frågan definieradesen

politisk. Genom folkomröstningen fickrent folketsvenskasom de
facto ställning till villkorslagens kravta och besluta, vi skulle laddaom
fler kämkraftsreaktorer. Idag gäller frågan politisk, i varje fallär iatt
den meningen regeringen på riksdagens mandat har fattaatt beslutatt om
plats och metod för kämavfallsförvaret.

Förklaringen till vi fortfarande diskuterar iatt skulleacceptanstermer
alltså enligt Sundqvist kunna skiftningar i på frågan ärvara synen om
teknisk eller politisk. Begreppet kan därmed uppfattasacceptans närmast

kvarleva spänningen mellan olikasom en synsätt.av
Om frågan politisk, dockär kravet påär från allmänhetenacceptans ur

demokratisk synpunkt för låg ambition. Riktigare begrepp aktivtären
samtycke, bred förankring n nsamförståndslösningar.,

Frågor kring accepfanstriangeln
I diskussionen aktualiserades två frågor delvis olika karaktär. Medav ut-
gångspunkt i historiskt påpekade Jan Thelander,synsättett begreppetatt

förutsätter reaktion på någon redanacceptans har gjort någontingatten
eller någon håller på med någonting. Det viktigaatt begreppet initiativ
saknas. I triangeln kommer vi nämligen enligt Jan Thelander in i det
skede, då initiativet redan institutionaliserat iär organisation.en
Initiativet skulle mycket väl ha kunnat utgå från vetenskap, demokrati
eller marknad, och vi hade fått helt situation. Om vi känneren annan en
viss villrådighet, kan det delvis bero på initiativet redan institu-äratt
tionaliserat.

Margareta Bertilsson efterlyste det juridiska eller kontroll-systemet
Politik och demokrati blir oftasystemet. honnörsord, samtidigt bort-men

vi lätt från det utvecklas form regelkultur,att vilket viser ocksåen av
kan iaktta i hanteringen avfall. De myndigheter finns områdetav som

uttryck förär detta. Det kunde, hävdadeett Bertilsson, intressant attvara
sociologisk-institutionellgöra analys hur speciell regelkulturen av en

fram iväxer relation till kämkraftskämavfallsfrågan. Detta viktigtär
också med tanke de förändringar kan komma och gårnärsom om
in i EG, vilket f framgick i diskussionenö kring Nils Stjemquists före-
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intelagstiftamadåläge,diskuteraviktigtdärför ettDetdrag. attär
medräknavi harbeslutsfattarna ävenpolitiska attde utanutgörensamma

förbegränsningarlegalistisk kultur, sätterstark formmycket somaven
kanlagstiftamavad göra.

kravDemokratins
acceptans drog SvenVarför justfrågeställningengranskningsinI av

saknasutgångspunkterdemokratiskafråndetslutsatsen,Ove Hansson att
denfolketfrånkänna rättenkämavfallsfrågan attiskäl varahållbara att

demokratin ståtriangelnimåsteDärmedbeslutsfattaren.legitime
vetenskap.marknad ochtillförhållandeprioritet ioch ägaöverst

demokratiteori-omfattandetillanledninghållningDenna engav
diskussiondentjänadeutgångspunkter avfleraSomdiskussion. en av

tilli sin kommentarhade förtOve HanssonSvenacceptansbegreppet som
föredrag.SundqvistsGöran

Gunnar BengtssonhadediskussionentillintroduktioneniRedan som
påkravetställtdemokratiska ettdenmålsättning för meruppprocessen

i begreppenuttrycksvadmajoritetsamtycke änaktivt somav en
fördjupadefterlysteBergendalto1erans. Gunnaracceptans eller en

ÄrÄr folketdetdennaskall lämnadet acceptans.analys är somvemom
riksdagendet

denmotiveringar förtvåanalyshistoriskVia represen-typer avaven
tillhänvisningmedOve HanssonSvendiskuteradedemokratintativa

huvudkri-vadfrågan ärförfattarskapDahlsA.Robert somomsenare
nation,människor,vissdemokrati och tterium att ex engruppen

be-kriteriumDahlssjälvbestämmanderätt. är attdemokratiskhar man
demokratinrepresentativadeninnebär iområde. Detsittslutar över eget
bestämmer,folketssvenskadet vägnarriksdagensvensk atttypav

fråga.iskall spelavetenskapenrespektivemarknadenrollvilken en
vetenskapligaför när0rdmed andra gränsernaRiksdagen tsätter ex

kriterierandraoch hurallenarådande och närskallkriterier angervara
in.skall spela

distinktionmåsteOve Hansson göraenligt SvenvibetyderDetta enatt
faktiska be-eller derealbeslutenochbeslutenproceduriellamellan de

fastslårinnebär,triangelni attdemokratin attAtt överstsluten. mansätta
demokratiskiskall beslutasvaddprocedurer,gällerbeslut somsvsom

imåste fattastillöverlämnaskan ytterstvadordning och experter,som
ordning.demokratisk
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I den aktuella frågan därmedär det centrala,nu riksdagen helaatt
tiden har möjlighet i demokratisk ordningatt fastställa vilken procedur

gälla.skall Riksdagen kan välja överlåtasom saken tillatt ochexperter
hävda kämavfallsfråganatt teknisk.är Den dock ocksårent är fri att
ändra hållning och besluta frågan politisk. Detatt är mandat som
riksdagen kan alltid återkallas.ger

I sak farms i diskussionen ingen invändning detta Gunnarsynsätt.mot
F alkemark visade på det inte finns någott att självklart påex frågansvar

vad demokratinsär omfång och-varom gårsom gränsen mellan vad som
politisktär och icke-politiskt.
Göran Sundqvist påpekade han medvetet formuleratatt problemet om

kämavfallsfrågan politisk ellerär teknisk fråga.öppen Dännedsom en
ville han bl visa påäven det kan fruktbartatta studera vilketattvara
inflytande och vilka krav utgår från respektive det vetenskapliga ochsom
demokratiska hållet från marknaden. Vilkensamt frågan har inteatt är
avgjord gång för alla förändras tid. Nären utan över frågan defi-t ex
nierades teknisk, kan vi teknikerna och vetenskapsmännensom att hadese
kommandot, Sven Oveäven Hansson säkert har i dettaom rätt skeddeatt
på politikernas mandat. Under andra perioder kan det andra hörnvara

dominerar debatten och deñnieringen frågan.som av
Det fanns dock också invändningar debatten demokrati-mot att om

hömet fördes på övergripande plan. Så ställdeett Hans Forsström frågan
det verkligen intresseär hela Sverigesom befolkningatt skallav vara

delaktiga i beslutet eller det i själva verket bara intresseär förom av
lokalbefolkningen. Samtidigt noterade han seminariet i sitt bordeatt tema
ha tagit ytterligare och inte bara arbetatett steg med begreppen acceptans

tolerans delaktighet också med begreppetutan samtycke.- -
Ur diskussionen i dess helhet går uttolka påatt Forsströmsett svar

fråga. Om riksdagen fastställer kämavfallsfrågan hör tillatt det område,
där beslut skall fattas i demokratisk ordning, det ocksåär angelägenheten
för hela folket. På beslut i denna fråga kan följdriktigt från demokratiska
utgångspunkter inte ställas lägre krav förän andra politiska frågor. När

krav överförs till kommun gäller,samma det undantagen trots som
införts i lagen den kommunala devetorätten, harom mandatatt som att
genomföra slutförvaret i första hand skall söka bred folkligen
förankring i den kommun aktuell förär slutförvar. Med dettasom syn-

finns medsätt andra ord inte någon motsättning mellan den delaktighet
gäller hela svenska folket och den gällersom lokalbefolkningen.som
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demokratiskaÄr procedurernafastställdade

nog v
kravetdetenighetrådde ytterstaÄven utsträckning attidet omstorom

anger vilkaoch bestämmerspelreglernadennademokratinpå är att
diskuteraanledningdetgälla, finnsskall att proce-omprocedurer som

diskussionenpågickseminarietförtidenVidtillfredsställande.durema är
acceptanstriangel,organisationen, SundqvistsGörani genommittenom

ISKN.kämbränslenämnd,Statensnedläggningpropositionen avom
främstHögbergLarssammanhangdetta genomaktualiseradesdebatten av

granskningsuppgiftema.delegerademyndigheternatillpå desynpunkter
spelreglernabestämsunder översynlagstiftning denna ärGenom nu --

granskningsproceduren sägsOmbeslutsproceduren.kommandedenför
myndigheternatill attöverlämnatshittillsharDetingenting.dock

Frånmöjligt.granskningsprocedurochså bra öppen somutforma en
till-intedet ärlängesida, SKI, har ansett attKämkraftinspektionens man

tolknings-blivitgranskningsprocessenförformerna enfredsställande, att
gransknings-huruttalathatydligarebordeansvarigapolitisktfråga. De

riks-kontrollmekanism attfinnstillgå. Idagskall genomproceduren en
kommunensupphävaregeringenförmöjlighet attskapathardagen en

ochså brapåtrycktolkaskanförhållande ettDetta ensomvetorätt.
myndighetensdockmöjligt. Detta ärförankringsprocess egenöppen som

lagstiftarens.uttryckligeninteochtolkning
granskningsmyn-vilkaockså fråganaktualiseradesNaturligt omnog

käm-FolkkampanjenKleinhans,Ingeborg motbehövs.digheter som
EnligtSKN.nedläggningenkritiskstarkt enkraftkämvapen, mot avvar

allvar-därmedbegränsasFolkkampanjenfrånskrivelseciteradhenneav
i finnsDetkämavfallsfrågan.påverkanochtill insynmöjligheternaligt

medandominera,kommertotaltgranskningentekniska attdenrisk atten
samhällsaspektema, spelahömet, kommerdemokratiska attdet en

på någotvigenerellttordeAllmänheten attaccepteraroll.underordnad
diskussionenocksåkrävsdetavfallet, atthand ommåstesätt ta menom

föraskanförvaringsmetodema öppet. -

hörnvetenskapligaTriangelns
uppdrags-påSundqvist visathade Göran attföredragi sittRedan

självständighet i dessvetenskapenshotforskning kan utgöra motett
kritiskverifiering,prövning,upprätthållasträvan somatt normer

offentlighet.ochgranskning
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Frågan belystes i flera inlägg. Så tecknade Aant Elzinga utvcck-t ex
lingen vad kommit kallas big science.mot Vetenskapensattsom egna
produktionsförhållanden har i mycket förändrats från vad närmastsom
kan betecknas slags hantverksstadium till industrialiseringettsom av
vetenskapsproduktionen. Triangelbilden kan användas påäven veten-
skapen då med vetenskapen i triangelns mitt och marknaden,men
akademiska hierarkier och statliga byråkratier triangelns hörn.som

Forskningen med andra 0rd inramadär på olika I big sciencesätt.
spelar sålunda enligt Aant Elzinga förhandlingsaspekter roll.storen
Sociologer har också uppmärksammat hur förhållandet olikaatt parter,
intressen och starka krafter anspråk pågör vetenskaplig kunskap inverkar
på vetenskapen. Var tröskelvärdet för utsläppt toxisktettex ettav
kemisk material från företag läggs kan utslag inteett baraettvara av en
strikt vetenskaplig bedömning också maktförhållanden balan-utan av som

mellan å sidan företaget, å den andra fackföreningen ochsen hurena
mycket expertis fackföreningen har på sin sida. Den roll ochparts-
intresseförhållanden ofta spelar vi inte baragör har medatt göraatt ett
statiskt naturfaktum också med socialt faktmn.utan ett

viNär granskar vetenskapen behöver vi därför, hävdade Aant Elzinga,
något slags bifocal vision eller glasögon med hjälp vi kan samtidigtvars
iaktta den sociala dimensionen och den vetenskapliga. Detta gäller då inte
bara maktförhållanden också vetenskapliga teorier och de fakta,utan som
ligger till grund för bedömning. Eller Elzinga också uttryckteen som
det Ju vetenskapennärmare kommer till politiken och tjänstgör i poli-
tiskt-sociala sammanhang, underrninerar detta vetenskapensmer egen
självständighet.

Elzinga nämnde också det inom uppdragsforskningenatt antingen det-
sig forskningrör lagts på universitet eller k sektorsforskningom utsom s

inom myndighet utvecklas två olika forskarsamhällen. Denen typenena-
disciplinforskarsamhälletär med de ideal enligt Merton Göransom

Sundqvist återgivit i sitt föredrag universalism, kommunism, oegennytta
och skepticism. Den andra ville Elzinga kalla hybridforskar-typen
samhället, bestående forskare har benet i disciplin och detav som ena en
andra i planerings- eller förvaltningssammanhang.ett Det blir i praktiken
ofta svårt för den arbetar inom hybridforskarsamhället få färdigsom att

avhandling de kravmöter ställs från disciplinforskar-en som som
samhället.
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problematiseras,intelägealltså i dagensmåstehörnetvetenskapligaDet
blomfattning. Denna göruppdragsforskningens veten-attminst agenom

fungera.svårtharreview,granskningssystem, attskapens eget peer
övervakningssystemdetsaknasoch detblir starkare,Relevanskriteriema

demokratiskai dettriangelbild,SundqvistsGörananvändaför attsom,
review.effektivförfungerakanhörnet garant peerensom en

följandeblbekräftaClas-Otto WeneocksåkundebildDenna genom a
samhälletnaturvetenskapligadetinomfinnsIdealt ensynpunkter. sett

mängdstudium denEnbartintemt.ochkvalitetssäkring, ett avexternt
kämbränsle-Svenskfrånkommerteknisk-vetenskapliga rapporter som

kämbränslenämndStatensochkämkraftinspektionStatenshantering,
vetenskaps-inominformationabsorptionoerhördskerdetvisar avatt en
åskådnings-Somsystemanalysen.tillnår framinnansamhället, man

tabeller. Man80%bestårtillhänvisade Weneexempel rapport, avsomen
hydro-till denreducerasskall kunnamångfaldhur dennaundrakan

skallmodelleriin deskalli sinsedanekvation,logiska mantursom
nöd-denvetenskapssamhälletfrånerfarenhet attanvända. Hans var,egen

review harocksåochalltid fungerarintekontrollenvändiga att peer
osäkerhetsabsorptiow på vägenandra ord skerMedbegränsningar. en

vetenskapssamhället.genomupp
vetenskapssamhället till-inomosäkerhetsabsorptiondennaUtöver

skalldenkunskapenfiltrering närytterligareenligt Wenekommer av
förmågandärdemokratihömet,till tavetenskapshömet attfrånpassera

kunskapkvalitetskontroll denKravenlägre.informationsigtill är av
vetenskapssam-inomväsentligt högreställasmåste då änförmedlassom

urval kunskapkontroll detställashöga kravLikaså måstehället. avav
förmedlas.som

förut-framhöll, klartSjöblomRolfdock, attstår detSamtidigt som
områden.skildaolika inommycketreview kanförsättningarna varapeer

också förutsätt-oftaforskning, finnsstarkdet finnsdärområden,På en
i dettaområden detdeMångareview.godförningar avpeeren
särskiltinte finnsdetkaraktärendenfråga attsammanhang ärär om av

kvalitetskontrollen.ocksåpåverkarinternationellt. Detforskningmycket
draHögbergmed Larshandstilldetliggerdiskussionen näraAv att

granskningssystemvetenskapssamhälletsellerrewiewslutsatsen, att peer
måsteGranskningsfrågansjälvt. ägnassig storfungerarinte omsorg.av

roll.speciellfortsättningeniSverigefår iKASAM en
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Problematiken kring vetenskapens hörn har dock också andra aspekter
de refererade.än Hans Forsström anknöt till figur 4 i Göran Sund-nu

qvists föredrag, vilken illustrerarbegreppen och hot. Bildenacceptans
Forsströmenligt intryck och hot stårger varandra.att acceptans motav

Den vetenskapliga delen för hur nåraccepteras framgenom normer man
till sanning hotas samtidigt uppdragsforskning. Det då viktigt,ärmen av
framhöll Forsström, sin utgångspunkt i den demokratiskaatt ta processen

detoch mandat riksdagen har givit de olika aktörerna i sammanhanget.
Kämtekniklagen klart reaktorinnehavareutsäger för han-att attansvarar

och slutförvara det i verksamhetentera uppkomna radioaktiva avfallet
kämämnenaoch riva anläggningen och hand avfalletsamt att frånta om

denna.
Ansvaret för genomförandet läggs alltså på kraftföretagen. Lagen har

dock den komplikationen, den kräver tillräcklig altemativbredd vidatt
genomförandet och ställer därmed problemet hur skall tolka vadman

tillräcklig altemativbredd.somär
Den andra aktören myndighetssidan,är har påatt vägnarstatenssom se

till verksamheten genomförs påatt säkert och uppfyllersätt kraven,ett
attinklusive altemativbredden. För genomföra verksamheten krävs

forskning, och denna blir med nödvändighet uppdragsforskning. Ett hot
kan detta innebära endast i den meningen forskaren inte fritt väljeratt

hanhonvad skall forska kring. Däremot finns inget hot såtillvida att
eljestinformationen vetenskapligablir dold. Det det hotetär istora sam-

manhang, har forskning inte leder tillatt resultatöppna ochman en som
diskuteras i vetenskapssamhället. Därför det viktigtär tydligt,göraatt att
den forskning bedrivs kring kämavfall såväl i Sverige i andrasom som
länder är materialetöppen, publiceras och just föratt fåatt attman en

diskussionöppen inspirerar forskarna till attpublicera så mycket som
möjligt i vetenskapliga tidskrifter;

.Vidare pekade Rolf Sjöblom på frågan eller samtyckeatt acceptansom
hängernära med hur kommunikationen mellan organisationensamman

och forskarvärlden sker. Säkerheten för slutförvar och utvecklings-ett
liksomarbetet för åstadkomma sådantatt ärett kun-acceptansen extremt

skapsberoende bl grund de krav ställs på slutförvar. Dettaa ettav som
skall fungera felfritt under lång tid behov underhållextremt ellerutan av
reparation. Till detta kommer inte kan räkna med någon kun-att man
skapsåterföring från drifttiden, d tiden efter förslutningen. Samtidigtv s

det just denna kunskapsåterföringär kanske den viktigasteär faktornsom
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anledningdetDärför finnskvalitetssäkring. attoch upp-säkerhetför
mellankommunikationenmedharfrågor göramärksamma attsom

organisationen.ochforskarvärlden
den perfo-slutbildSundqvistsGöranpåaktualiserasDärmed avnytt

i för-dialogoch sökerkanalerharorganisationen, öppnarerade som
slutas.fårOrganisationenhörn. ;nteacceptanstriangelnstillhållande tre

diskussionenslutsatsslagsdet kanoch utgörasamtidigt det ett avMen är -
tvååthörn gårtriangelnsfrånpilarnauppmärksammaviktigt attatt-

Veten-hörnenfrån deOrganisationenperforerade tredenhåll in mot
hömen.dedennafrånDemokrati och mot treMarknad, utskap,
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Sammanfattning
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Sammanfattning

ElzingaAunt

helt kortmedbörjavill jagmigredan kännerinte presen-För ensomer
ifick jaggrundutbildningMinfysik.bakgrund ihartation. Jag en

Ontario, därLondon,Ontario, iof WesternUniversitypå4 årCanada,
medjagDärefter fortsattematematik.tillämpadochfysikstuderadejag

vetenskapshistoria, förpåinkorndär jagEngland,biofysik istuderaatt
1983-84UnderSverige.ivetenskapsfilosofi härihamnaslutligenatt

åtrådgivareforskningspolitiskdelvisocksåjagarbetade som
framtids-meddelockså sysslatharCanada. JagiTrudeauregeringen en

framtidsstudierSOU-utredningenkanskeharNågrastudier. sett omerav
Åkeförvandlat tillblevframtidsstudierförsekretariatetinnan

metodo-med inläggjagharutredninginstitut. I denna ettAnderssons om
framtidsstudier.rörandeorganisationlogi och

del trådarpåfastavill jagidagsammanfattning härmin ta somI en
bekantskapvi stiftafickkvällendagar. Förstadessaunderfunnits med

påforskningvilken ärbakgrund,desskåmavfall,problemetmed scm
diskussionochmöjligheteralternativa ävenlösning,tillförslaggång, en

etiskakunskapsläget och ieVi hördeländer.andraiskervad omsomom
iosäkerhetsfaktoremapåallt med tankeframförfinns,spörsmål som

på denfysikaliskt ochbådefinnsOsäkerhetsfaktorerframtiden.
kvällfördes i gårVidareinstitutionerna.hossidan,mänskliga en

påanspråk böroch vilka görasvetenskapsidealolikadiskussion somom
kunskap.

fick känslan ärbetryggande;Det mycket attfick höravi nuavmanvar
gällerframåtår cetfemtusen närkanskeår ellerOK fördet ttusen o m
sedan000 år. gått,då har 25ochistidenDärefter kommerfysikaliska.det

med längre.ändå intefinns jagoch då000 år60
litefinnas mycketverkar detområdetpåkunskapslägetgällerdetNär

sprickori berget.kontroverslitefunnitsharDetkontrovers. omenavav
jaktalltid påkontroversstudiefolkvetenskapsteoretiker och ärVi ärsom

fallstudiemöjligområdedettatittatVi harfallstudier. avefter som en
påvilketpå, ärmycket sättinte såfinnsdet ettatt takontrovers menen

betryggande.
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Olika kunskapsformer
Anne-Marie Thunberg påminde Johan Asplunds idéer tanke-om om
figurer, och hur det i dessa diskussioner kärnkraft och avfallet finnsom

spänningsförhållandeett mellan gemeinschaftaspekten och gesellschaft-
aspekten; detta korn igen Åi diskussionen kunskap och demokrati.om ena
sidan dras vi åt det vetenskapliga rationalitetsidealet med Mertons

episteme, å andra sidan det praktiskanormer, kontaktsbundna fömuf-
phronesis. Det detet, grekiskaär Gunnartennema Bergendalsom

införde i diskussionen här. Han ville lägga vikten på det finns olikaatt
kunskapsformer, poesi och konstnärligtt arbete, i förmedlingo m en av
kunskap. Detta glöms ofta dem i sin gärning har vetenskapav som som
mycket centralt; för dem blir vetenskapen det allt överskuggande kun-
skapsbegreppet.

-I Kina finns intressant begrepp, därett har försöktfångaman essensen
i positivismen och det vi kallar scientismen. Där översätter scientismman
till science-only-ism; detta uttryck någotsäger imperativet i kun-om
skapsmonopolet för få fram ideologin i det scientistiskaatt tankesättet.

Vi drar demokratifrågornaåt två olika håll. När det gäller dras vi å
sidan formella beslutsprocedurer,mot åena andra sidan i riktning mot

substansen och innehållet i demokratin. fankefigurerMan kan säga ochatt
teknikbilder kopplas till dessa har styrande verkan,som antingen vien
vill eller ej. De kan det eller detstyra andra hållet.ena

Carolyn Merchant, har skrivit bok med titeln The Deathsom ofen
Nature, för 10 år sedan, pekarutgavs på detdettasom gällerca när t ex
begreppen mekanismen och organismen. Hon hävdar organiskatt en
världsbild dominerade under medeltiden, fram till ungefär 1500-1600-
talet. Den laddades med bilder har i Växtriket. Menett medsom ursprung
naturvetenskapens framväxt på 1600-talet fick vi mekaniseringen av
världsbilden i västvärlden. Därmed blev det helt andra bilder. Urverket
blev paradigmbildande metafor, fören livetsäven gång. Denna nya
världsbild blev det mekanistiskt legitimerande, och enligt Merchants
uppfattning drev den på exploaterande förhållandeett till Jagnaturen.
tycker hon överdriver detatt gäller bildemasnär styrande verkan. Den
finns, den kompletteras också de grundläggandemen vinstmeka-av
nismema i merkantilism och i industrisamhällen. Dessa har varit väl så
viktiga drivfjädrar för den exploaterande relationen mellan människor
och Bildema hade alltsånaturen. materiell grund i mänskliga rela-en
tioner.
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skall upprättamänniskorpåförslagfåttviår attpåDet är somsenare
borde habekant ettmenade attnaturkontrakt. Rousseau mansomett

grund-tillhördekontraktet. Detsocialadetemellan,människorkontrakt
harIdag änt-år sedan.hundraupplysningsfilosofin för ettipelaren par

ordning;tingensdiskussionenmed ikommitockså omligen naturen
ochmänniskormellanrelationernavi skall upprättahurfrågan är

naturen.
vetenskapsfilosof, adresserarfranskframståendeSerres,Michel en

1990. HanParisBourin,naturel F.i sin bok Ledirektfrågan contrat
vadtillrelation är natur-våriexploaterande naturenjust detattmenar

vapenteknologi.iingåttdenspeciellt närstått för,delvis harvetenskapen
måsteSerres,enligtförhållandekrigisktslagsföreligger somHär ett

människor ochmellanförhållande naturen.ekologisktmedersättas ett
människorvår tidsdetta,talaendastmed utaninteräckerDet att om

Umeå,iIdéhistorikemnaturkontrakt.formnågoninrättamåste av
budskapliknandemedbok,med omnyligen ettSörlin, komSverker ut en

naturkontraktet.

problemFakta som
mångadet finnshistoria kan sägateknikens attochvetenskapens manl
löftes-dendiskuterathärVi har attteknikbilder. enesolika omtyper av

in-ochintressenfinnsdethurochhotbildandresdenkanbild vara
påverkarPå vilketteknologi. sättvissmedförknippasvesteringar ensom

faktamåsteellerfakta ävendetFinnsfaktaimagesbildernadå rena
bredareikunskaperdochteorier ettsynsätt,bakgrundtolkas svmot av

sammanhang.
reklam-ochmassmedia-modernadenhurockså hörafickVi om

Medvetnalöftesbildsmotsättningar.ochhot-utnyttjarmedvetetvärlden
detintressen;främja denförläggskampanjer gruppensatt egnaupp
harsidornaBådamotståndarsidan.kämkraftsindustrinsåvälgäller som

mänsklig-ellernationensfolkets,landets, ttala ibenägenhet moatten
vifördelarmaterielladebetonaförfallet detdetI är atthetens enanamn.

skevhetemafarorna,understrykafördetfalletandrai det äroch attfår
fakta.påpekasidorbådadet attManobalansen. göroch genom

fakta.enbartfastställasalltid kanintefaktaproblem somEtt är att
någrahafaktaletaintevi kan attbegreppslig utanväv;ingår iDet en

föranvända attvi kaneller begreppproblem svamp,slags som ensom
sammanhang däriingår oftafakta. De ettdet varaansersomsuga upp
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vi söker fakta på basis hypotes, teori eller intuition någotav en ärattom
på ocksåvisst Vi kansätt. försökaett falsifiera, d vederlägga hypo-v s

eller teorin. Dettesen godär vetenskapsteoretisk strategi försökaen att
så. Karlgöra Popper ofta åberopas, hävdar lyckad teorisom att ären en

teori försöker förkasta, misslyckatssom medman det;göramen att en
misslyckad falsifiering tyder på teorin robust. Metodologisktäratt inne-
bär det bör leta efter negativatt evidens; letar inteman bara efterman
det skall bekräftas, det vill leda i bevis.som man

När vi forskare går för ellerut pröva skallsom ocksåatt negativtesta,
evidens medvetet sökas. Vetenskapens metod, måste enligt Popper vara
odogmatisk. Att leta fram motsägelser och saker talar denemotsom egna
saken grundläggandeär del det kritiskt rationella förhållningssättet.en av

Thomas Kuhn, å andra sidan, betonar de socialpsykologiska faktorer,
också finns i forskningsprocessen bl så kalladesom gestaltfenomen. Via

i bild eller också två ansiktenser en en möter varandra,vas intesom men
båda bilderna samtidigt; så det ocksåär med de styrande tankefigurema
och teknologibildema bär på sig antingen positiv eller negativ etisksom
appell, etisk laddning. Vi fokuserar antingen det elleren det andraena

Att det föreliggermönstret. etisk appell i budskap elleren ett om, en
beskrivning teknologiskt utvecklingsförloppett innebärav vi ocksåatt

ställning för denatt eller förta denuppmanas andra teknikbilden.ena
Hur vi ställning beror delvis påtar vi befinner i vilken kontext;var oss,
detta påverkar vilken hot- och löftesbild vi tenderar socialiseras in iatt
och vill försvara. Kanske vårt omedelbara livsuppehälle avhängigtär
därav.

Acceptanstriangeln
Göran Sundqvist visade triangel med marknad, demokrati ochoss en
vetenskap. lobbygrupperDärmed antydde han det finns starkaatt som
delvis inom organisatoriskt spelrum föragerar ett främja deatt egna
intressena; vetenskapen isig själv också sådantär lobby. Stigett
Strömholrn, rektor magnificus i Uppsala, berättade denna lobbyom en
gång efter det han hade varit iatt Europa och besöktute labora-stora
torier och del universitet. Han menade cheferna fören deatt stora euro-
peiska laboratoriema kan uppträda gammaldags ellersom patroner
godsherrar. De maktfaktorrepresenterar idagstor samladär ien som

för vetenskapen dåtoppen det gäller dagens Big Science.
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kunskap,olikafinnsdetockså hurvisade typerdiskussionerVåra av
kunskapsfonnenvetenskapligaupphöja dentenderaroch attexperteratt

beslutssammanhangen.formellai degiltigaendadentill att vara
andrafinnsdetalltframförpåmindeBergendal attGunnar omoss

sigkunnaochfram göramåstetraditioner. Dessaochkunskapsfonner
ibeslutsprocessen.igällande

positivaroll, dekänslomas ärvi ocksåtaladesammanhangetI omom
känslorsåvälgällande,gjordesej. Deteller attirrationellanegativa,eller

livsnödvändigai ställetirrationellaifrånlångt egen-rädsla utanärsom
överlevnadsstrategi,del ettmänniskor. De är artenshosskaper aven

kopplas bort.inte börlannsystem som
förunderlagkankunskapolikafrämjadåkan typer geHur att avman

demo-desäkrainstitutionellafråga attbeslut Det arrangemangär omen
Avgörandereligionsfrihetåsiktsfrihet,rättigheterna, etc.kratiska fri- och

formellpåskiljesHärvalumoma.införlikhetenStjemquistNilsenligt är
fri-demokratiskadeinnebördendemokrati, ochsubstantiell attoch var

ständig vak-tillmåstesjälva. Detsigleverinteoch rättigheterna enav
upprätthålla dessaförifolkaktivitet hos genomoch attsamhet gemen

delaktighet.på begreppetför indetinnehåll ochverksamt oss-
påtankemedföråldratdemokratihuruvidaockså ärdiskuteradeVi

detThelandermenade Janutvecklingen. Här atttekniskasnabbaden
följersynvilla. Dennågot naturvetareattkansnabba avtempot enavvara

den.tekniken inomochsamhällsutvecklingpåi sinhistorielösaär syn
tyckteingenfannsdemokratin kvar. Det attvi alla haSamtidigt ville som

teknokrati.struktur,kräver tbeslutensnabba typde exavannanen
inteblottadesbrister. Dessasinademokratin harpåpekas detDäremot att

demokratinharVidarekärnkraftsbesluten.medsambandiminst
kommunreforrnema.medtidurholkats senare

demokratigällerFalkemark detGunnar närframfördesvillkorTre av
beslutdemokratisktoch

behöriga instanser.fattadeskallBeslut avvara
undanhållas.skallinformationrelevant2. Ingen

får förekomma.manipulationIngen

symbolvördeKärnkraftens
bedömakommerkanskeframtidensades attavfallsfrågomaAngående att

ocksåsadesavfall. Detsitthandtagit atthardeefter hurkulturer om
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kämavfallsfrågoma inte skall överdimensioneras. Frågan kämavfalletom
måste sina proportioner.rätta Kanske det så kärnkraften harärges att
fått rollen syndabock, det finns symbolvärde positivt ellerattsom ett -
negativt olika i samhället kan projicera in i kämkrafts-som grupper-
frågan. Det inte bara också idéer,är visioner olika framtiderutan om

gäller.som
Symbolvärdet har delvis med våra världsbildersgöra identitets-att

skapande funktioner. Sålunda vi tillbaka till deär styrande bilderna,
framför allt den mekanistiska världsbilden fick styrande verkansom en
med naturvetenskapens genombrott.

I inte alltför avlägsen framtid kanske det blir frågaen en annan som
får bära denna symbolladdningsfunktion. Det kan bli förskjutningar,
varigenom kärnkraften och avfallsfrågan får lägre dignitet, medanen
andra frågor ställs i förgrunden. Man kan tänka sig krisutveckling ien
Europa. För närvarande ökar spänningen i mellan olika nationalitets-öst

mellan Ryssland och andra i den regionen.grupper, stater gemensamma
kanDet bli flera krig, såoch finns det också andra säkerhetsfrågor, inte

bara kärnkraften, fast reaktorbeståndet i öst oroar.
Mera konkret fanns det olika meningar huruvida avfallsfrâgan börom

lösas tekniskt, på och med demonstrationsmodell innan käm-papper
kraften definitivt har avvecklats, eller vi har kommit längre,närsenare
på högre vetenskaplig och teknisk nivå. Falkemark menadeen att en
enskild kommuns handlingsskyldighet ställer sig helt olika till de två
skilda fallen

A. Om kärnkraften definitivt stoppas.
B. Om den inte och mängden avfall fortsätter öka.stoppas att

I det första fallet finns det nationellt agerande lokalaett gör attsom
regioner får finna sig i beslut avfallslokalisering. I det andra falletom
finns ingen moralisk skyldighet, jag tolkat det, låta avfalletattsom
dumpas på bakgården hos någon kommun. Lars Thalén och Bodil
Jönsson utifrån andra utgångspunkter inne på liknande tanke,var atten

skall med lösningen tillvänta dess kärnkraften har avvecklatsman att
eller avvecklas.är Dettaväg betyder arbetet kring avfalletsatt slut-att
hantering skulle vila något till dess saker bestämda.är Kanskeatt mera
det skulle finnas kunskap då. En del människor oroade situa-är övermer
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avfalletlåtaskalldäri de bassängermellanförvaringmedtionen man
slutförvaring.tilldetinnan40 årligga i tas

teknologiefikEn ny
soli-fråganaktualiserardeni detunikinteKämavfallsfrågan omattär
vill-människorsframtidaförgenerationer,framtidameddaritet ansvar
jagpå sinproblemställer spets;frågorandrafinnsDetkor. sammasom

finnsHärframalstrakanMangentekniken. arter.denpå nyatänker nya
unikintekämkraftsfråganSå ärhotbilder.ochlöftes-debattockså omen

begreppKempsin PeterfördeBodil Jönsson omavseende.i detta
teknologietikvi behöverdärmed betonaville somochdistansetik att en

andrapålångt bortafolkochgenerationer orterframtidatillhänsyntar
ansikte.ansiktemedkontaktinte harvi motsom

villvad dugrannskapsumgänget, attetiken baserastraditionellaDen
har vinärhetsetik. Nubegreppetdig däravförskalldin göragranne -

Då detlånga tider. ärochavstånd överpå ävenfungerarteknologier som
distansetik,etik,införa somfråga typenligt Kemp enatt aven nyom

frågadockdet tro-Ytterstfrågeställningarna. är omde enhanterar nya
vetenskapenmyndigheter,tillit tillhaKanförtroende.ochvärdighet

frågaockså dennakrafter Detmarknadens somdföretagen,och varsv
kritiseradeSundqvistdå Göranförmiddagenpåidagvidareutvecklades
Organisa-därdialogförpläderademodellen ochkorporativistiskaden en

Sammavillkor.derasDemokratiochVetenskaptionen egnamöter
vi höra.fickMarknaden,tillförhållandetgäller

inomvetenskapligapå dediskussionenförautmaningen ärAtt attmöta
perforeradedenvis kanochPåvillkoren.inomdemokratiska sättoch

sofistikerad kor-den,talade sägashan ävenorganisation merenvaraom,
demokratipremiering attOve HanssonsSvenDärporativism. avvar -

tillägg.viktigttriangeli Görans överstdemokratiska benet ettdetsätta -
samtycke.aktivtacceptans tillfrånockså gåvilleHansson

demokratisk lösningbredEn
skall strävahosfråganuppmärksammadesdiskussionen manI vemom

medintressegrupperingarolikafinnasHär kanvinnaefter acceptans.att
Bergendallösning. Gunnarbredförkrävsideal vadolika ensomom

därbeslutsprocessordningensmodernareframför denrådslagförordade
fleraochingrediens. Hanframträdandeblivitorkestreringspolitik en

delaktighetdjupareberedaoförmåganockså för hurvarnadeandra att en
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hos kan upphovstörre till fundamentalistiska strömningar därgrupper ge
demokratiska principer och kunskap överhuvudtaget blir ifrågasatta. Här
finns åter anledning till organisationen med O i Görans schemaatt stort
fortsätter i riktning den perforerade modellen hur detmot ska gånu-
till.

Vi diskuterade också marknaden, indirekt element iär dettaettsom
sammanhang. Den associeras med effektivitet och rimliga kostnads-
trösklar. Denna fråga kom dock aldrig utvecklas. Huvudfrågoma för-att
blev kunskap och demokrati och allmän tanke demokratiskaatten om

måste utformas så allehanda former kunskap, inteattarrangemang av
bara expertisens, kan sig gällande i beslutsprocessen.göra I och med att
trovärdighet bygger på tilltro och närhet mellan frågan behandlassom
och dem berörs, finns dilemma. Teknologin storskalig ochett ärsom
frågorna för många människorär abstrakta, de angår inte här ochoss nu.
Hur då människor i frågor praktiska innebörd ligger långtengagera vars
in framtiden,i eller god bit in i framtidenen

finnsDet många allmänna synpunkter här kunskap, demokrati ochom
liknande, representerande olika forsknings- och förvaltningskulturer.
Mycket lite har här hur vi skall operationalisera de olikasagts kravom

har ställts. Hur bred demokratinär Hur skall vi bredda den konkretsom
och praktiskt Sätta tendenserspärr där tekniken springer förbi poli-mot
tiken och den allmänna opinionen Sätta spärr eventuellaäven mot ten-
denser till fundamentalism i folkliga rörelser och protestaktioner, då
dessa kan stjälpa principer och underminera dem Frågorna många,var

de konkreta förslagen få.men
Bör granskningen SKBs forsknings- och utvecklingsplan störreav ges

realdemokratiskt innehåll den förs till riksdagen och offent-att utgenom
liga hearings Därmed skulle den substantiella demokratins förutsätt-
ningar kunna öka. Granskning i fråga med denna dignitet, har deten

bör utifrån tillräckliggöras bredd på alternativ.sagts, Här fanns deten
vissa frågetecken i och med den omorganisation innebär SKNattsom
upphör, och dess uppgifter ingår i SKI. KASAM’s framtida roll ocksåär
oklar, speciellt skall för granskning ökning iom gruppen utansvara en

och kanslikrafter. Demokrati bör samtidigt förankras i bredresurser en
i politiken partigränsema.över Detta gälleryta speciellt då frågan inte

följer de traditionella partilinjema.
En fråga huruvida lokalsamhällena ska ha kvar någon formarman var

i all framtid. Dettavetorätt något kan bliär aktuellt iännuav som mer en
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mellan Euratom, denmotsättningarfinnsEG idagEG. Inomframtid med
prin-GATT ochsidanå andratillkomst, ochdessfrämjadeprincip som

EG 15-del på hursinpekade förStjemquistfrihandel. Nilscipen omom
nivå.på högrebakgårdsproblematikenaktualiseraår ånyo kan20 en

politikteknik ochmellanProblematiska gränser
skallpolitik ochteknik ochmellanklaradraGår det gränser vem somatt

klartgränsdragningar Om det ärdessainflytande attavgörandeha över
nivåvilkenpolitikområdet, påkärnkraft tillhörteknologistorskalig som

preciserade Jag sättfick ingafrågor ettdetta tror attDessaär svar.mer
forskning kringnågon formmedkanskevidarekommakunna är avatt

på detinneBertilssongränsdragningar. Margareta attkriterier och var
kriterieforskning ärområde här;juridiskt ettävenockså finns ett men

problem.kunskapsteoretiskt
kan klargöravetenskapsteori ochfinns inomslagForskning dettaav

samhälls-ellervetenskapsintemt,inom-tekniskt eller externt,vad ärsom
kantidpunkter. Detolikavidrelevantpolitiskt varasom

vidvisst tillfälle kanvidinomteknisktoch annatvetenskapsintemt ettett
politiska kravandrakonjunkturförändringar ochpåberoendetillfälle,

teknikmellanGränsernafråga.utomtekniskblisamtidigtställs, ensom
förfinnsjag detHärflytande.politik utrymmeoch attär tror mer

sker förskjutningbetingelservilkaUnderprecisering.forskning och en
tvärtomkriterier ochtillfrån internauppmärksamheten externaav
review-peertaladevidetminstgäller inteDetta om;somom

sidan, elleråtställas någotkommermekanismema att tummaratt man
relevans-uppmärksamheten riktasmedanpå dessa,något motmeramer

därsådan tendens,samhällssynpunkt. Enså viktigakriterierna är ursom
kvalitets-undan inrepragmatismpolitiskochrelevanskriteriema tränger

kallatsammanhangjag i andragranskning, harvetenskapligkriterier för
kunskap.epistemisk efterdriftepistemisk -

pioniörområdeKörnkrafren som
andra länderliksomSverigetanke påperspektiv, medbredareI attett

håll-också fråganRio, finnsFN-konferensen istår inför den enstora om
teknologihållbarVadteknologisk utveckling.vetenskaplig och ärbar en

PåÄr vi diskuterar.vadteknologi Dethållbar ärkärnkraften nuen
teknologihållbar Härpolitiskttekniskt ochkan denvilket sätt vara en
varsin sida.påhotbilderbåde löftes- ochuppfattningar medfinns olika
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Kämkraften kanske inteär bara symbol i dessa sammanhang,en utan
också något pionjärområde där vi börjat brottasett med fråganav om en
hållbar utveckling sustainable development på mycket konkretett sätt.
Någon här på konferensen tyckte det finns för mycket pessimism,att och

det också viktigtär peka på deatt bra sidor finns iatt kämkrafts-som
utveckling. Det har dragit med sig det positiva viktiga kun-att nya
skaper, problem och erfarenheter har ställts på dagordningen. Vi ser
också hur det nödvändigtär med helhets-approach till teknologisken ut-
veckling, och teknologi inte bara teknologiatt denär också politikär-
och sociala relationer med och medmänsklighet på klotet.naturen Här har
skett vissa perspektivförskjutningar. i

Slutligen finns internationell dimension, vi inte berörten nämn-som
Sverige harvärt idag kompetens kommer utvecklasen attsom

ytterligare och där Sveriges kunskapsläge och ställning internationellt blir
viktiga faktorer för andra länder. På längre sikt förmodar jag detatt
måste till konvention på liknande vi har fåttsätt Montreal-en som
protokollet freoner för förhindra ozonskiktets vidgning.att Jagom tror

på dettaäven område kommer detatt framtid, där det troligen bliren
förhandlingar riktlinjer för förvar avfall. Här kan Sverige spelaom av en
viktig roll, inte minst på grund den tekniska kompetensav som
utvecklats.

Hans Forsström ifrågasätter den pessimism, han liggersom menar
under denna konferens. Han vill istället framhäva positiva aspekter med
slutförvaringssystem, och jag har också här avslutningsvis försökt peka
på den sidan. Han hoppas dessutom därmed kan komma längreatt man
på till bredareväg samtycke, inte baraett Här jag det kanacceptans. tror
finnas delade meningar kvar i församlingen.

För del jag mycket avhängigt dentror är politiskaattegen med-av
vetenhetskonjunkturen. Demokratin lika stark ellerär kraften isvag som
de folkliga rörelser, finns utanför organisationerna, utanförsom veten-
skapen och marknaden. Det i det civilaär samhället kraften finnssom

slår vakt rättvisesynpunkter.som om
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Deltagarförteckning

och kommentatorerinledareInbjudna
MalmöiLärarhögskolanRektor,Bergendal Gunnar
LinköpingUniv. iT,Professor, TemaBoelBerner

LundsInstitutionen,SociologiskaDocent,MargaretaBertilsson
Univ.

Uppsalainstitutionen,TeologiskaProfessor,ReinholdCarlBråkenhielm
univ.

univ.Gbgvetenskapsteoñ,förInst.Professor,AantElzinga
Gbginstitutionen,StatsvetenskapligaDocent,GunnarFalkemark

univ.
styrelseuniv, SKNsUppsalaFilosofi,Fil. dr,OveSvenHansson

Fysik LTH,Universitetslektor,BodilJönsson
Örebro,iHögskolanHögskolelektor,Stig ArneNohrstedt

Biomedicinsktinst.,BiokemiskaDocent,Rydén Lars
UppsalaävenUppsalacentrum

seminariumforskningsetiska
Örebro styrelseSKIslandsting,länsDocent,UllaSjöström

univ.LundsProfessor,NilsStjemquist
kämbränslenämnddr, StatensFil.Sundqvist Göran

Burson-Marsteller ABVD,Thalén Lars
univ.LundsHistoriska inst.,Fil. lic.,Thelander Jan

Göteborgforskningsetik iförCentrumDocent,StellanWelin

Övriga deltagare
SKB ABForskningschef,Per-EricAhlström

KSOOrdf.kommun,VarbergsKommunalråd,IngemarAndersson
SKIavfallsenheten,Avdelningsdirektör,JohanAndersson

SSIGeneraldirektör,GunnarBengtsson
ABSKBVD,StenBjurström

SSIAvdelningschef,UlfBäverstam
kommun,OskarshamnsKommunalråd,TorstenCarlsson

KSO,ordf.V.
CTHkemi,marinAnalytiskKASAM,Prof.David oDyrssen em.,

SSIInformationsselcreterare,BrittEkman
Överingenjör, Anläggningar,ochSystemHansForsström
SKB AB

SKNInformationschef,MargaretaHallencreutz
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Hedgran Professor,Arne SKNs styrelse
Högberg Generaldirektör,Lars SKI

ÖsthammarsJansson Uno Kommunalråd, kommun
Johansson Gunnar Avdelningsdirektör, SSI
Kleinhans Ingeborg Folkkampanjen kärnkraft-kärnvapenmot
Lundgren Lawrence Tema Univ. i Linköping,Vatten,

Professor, Univ. of Rochester, USA
Överingenjör,Norrby Sören chef för avfallsenheten, SKI

Odhnoff Camilla Landshövding, Ordf. KASAM
Överingenjör,Rydell Nils SKN

Sandström Rolf Professor, KASAM, Materialteknologi. KTH
Sjöblom Rolf Avdelningsdirerktör kemi material, SKNo
Svensson Leif Biträdande informationschef, SKI

Överdirektör,Söderberg Olof SKN
Thegerström Claes Projektledare, SKBlokalisering, AB

gThunberg Anne-Marie Teol. dr, KASAM
ÖivindToverud Avdelningsdirektör geologi, SKN

Ungermark Seve Informationschef, SKB AB
Avdelningschef,Valentin Jack ss1

Wene Clas-Otto Professor, KASAM, Inst. för energiteknik, CTH
Wingefors Stig Avdelningsdirektör, avfallsenheten, SKI

Sekretariat
Andersson Tor Leif Docent, sekr. KASAM, Tellus Energi AB
Carlberg Susanne Informationsassistent, SKN
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