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Förord

Malå årenPå inbjudan kommun har Svensk Kärnbränslehantering AB SKBav
1993-1996 genomfört förstudie förutsättningarna lokalisera djup-att etten om

för kärnbränsleförvar inom kommunen.använt
Inbjudan grundad årbeslut kommunens fullmäktige 1993. Enligtettvar av

beslutet skulle förstudien avslutas Malåmed kommunal folkomröstning.en
kommunfullmäktige beslöt i januari 1997 anordna omröstning i sambandatt en
med valet till kyrkofullmäktige den få21 september 1997. Väljarna skulle svara

fråganpå fåSka Svensk Kämbränslehantering fortsätta förAB söka plats
djupförvar kärnbränsle Malåi kommunanväntav

Resultatet folkomröstningen innebar Nej-sidan segrade med 54att procentav
för44 Ja-sidan. Valdeltagandetrösterna högt, 87mot procent procent.av var

Kommunfullmäktige beslöt i november 1997 kommunens iatt engagemang
förstudiearbetet skulle avvecklas i ordnade former.

Vid samtal i juni 1997 mellan mig kommunalrådetoch Rolf Andersson,ett
Malå kom vi fram till opinionsbildningsprocessen i samband med den före-att
stående folkomröstningen borde studeras kompetenta forskare. Jagnärmare av
anförtrodde i juli 1997 uppdraget utföra sådan studie till Statsveten-att en
skapliga Umeåinstitutionen vid universitet med docent Olof Johansson som
projektledare.

Undersökningens resultat publiceras härmed. De har naturligtvis i första hand
intresse för alla kommuner eller kommer bli, berörda SKB:s för-är, attsom av
studiearbete. ocksåMen resultaten bör intresse för förtroendevaldastortvara av

allmänheten mångaoch i kommuner i landet. Studien belyser nämligen
villkoren för demokratiskt beslutsfattande frågeställningari betydelseett storav

innevånarnaför i kommun.en
sålundaDen har gjorts på uppdrag denrapport presenterassom nu av

Nationelle samordnaren kämavfallsområdet M l996:C. ochSlutsatser
åsikter framförs i författarnas och behöver inte nödvän-ärrapportensom egna
digtvis sammanfalla med uppdragsgivarens. Undersökningen kompletterar

studier villkorenandra kring för lokalt beslutsfattande och lokal opinions-
bildning i samband med förstudiearbetet och har genomförts på uppdragsom av
Statens Kärnkraftsinspektion SKI och mig. syftar bl.a. det arbeteJagav



Rolfred.kärnavfalletochboken Kommunenredovisats iharnyligensom
Lokalsamhälletsioch1998bokförlag rapportenCarlssonLidskog,

och PatrikVedungEvertikommunerkärnavfallet -Trebeslutsfattande norrom
97:38.Olofsson, SKI-Rapport

1998majStockholm i

SöderbergOlof
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Om folkomröstningen Malåi den 21

september 1997

JohanssonOlof

Syftet med redovisa och analysera opinionsbildningsprocessenärrapporten att
under månad Malåaugusti och september i kommun inför folkomröstningen
den 21 september 1997. Vi försök belysa opinionsläget undergör även ett att

faserolika kampanjen orsaker till förändringar i medborgarnassamtav
uppfattningar under augusti månaderoch september 1997. Folkomröstningen

Malåsgällde huruvida 2.997 röstberättigade skulle sitt stöd eller tillge
följande fråga: "Ska Svensk Kärnbränsleharzterirzg få fortsättaAB .söka plats för
djupfiirvar kämbrärzsle Malå kommunianváintav

Den samhälleliga produktionen välstånd förknippad medär näraav
produktion risker inte längre konkreta och synliga, abstraktaär ochutanav som
svåra förstå. Fullkomlig eller stårsäker kunskap vårtinte till förfogande.att
Beslutsunderlagen kommer, omfattande forskningsinsatser och teknikut-trots
veckling, väsentliga inslag osäkerhet. Osäkerhetenatt ärrymma ettav snarare
ofrånkomligt inslag i flertalet komplicerade beslutssituationer. Svårbedömda
riskanalyser medför måsteställningstaganden bådebaseras logisk analysatt

förståelse.och emotionell Hotbilder och löftesbilder ställs varandra medmot
anspråk handlingsram för detutgöra postmoderna" tillståndet. Samhäl-att
lets hantera dennasätt osäkerhet den dialogär utmärkeratt öppnagenom som
den demokratiska beslutsprocessen. Dialogen handlar riskkommunikationom en

målet nåinte säkerhet någoni absolutär mening, komma framattmen utan att
till samstämmighet eller förståelseömsesidig kan leda handlings-en en ettsom

med och demokratiskt förankrad riskfaktorerna.utrymme en gemensam syn
Riskkommunikation med sikte folkomröstningsbeslut handlarett om

informationsspridning och opinionsbildning, i vilken massmedia spelar en
betydande roll. Media har funktion kommunikationskanal och informa-en som
tionsfömiedlare, aktöräven i beslutsprocessen. Mediernamen som egen



vårformandetiviktigoch"normala" ärbilden dettill viss delkonstruerar avav
starkaväckerkontroversiellt ämnekärnbränsleriskbild. ärAnvänt ett som

mindreellerantalfolkomröstningskampanj koncentrerar ettkänslor. En mer
positivtmycketmedföradjupförvar kanEttför ochrationella emot.argument

ökat kunnandeframåtår ochmångaarbetstillfällen för ettdirektatill orten:
outtaladuttalad ochbådefinnsSamtidigtgeoteknik.miljöskydds- ochinom oro

kärnavfallet. Dessutomförvaretochhanteringengällervadsäkerhetenkring av
omdiskuterad.lokaliseringsprocessenbesluts- ochsjälvaär

diskussionenbevakatmassmediakapitel fyra, huristudie analyserar,Denna
lokaliseringMalå. debatti Denfolkomröstningeninförargumentationenoch om

åren 1993- 1997Malå underpågick ikärnbränsleförförvar använtett somav
Debatterårtiondena.under delokal politiki svenskfå motstycken senastehar

liksom antaletlandetdelarintensivare i andravaritfrågor hakanlokalakring av
debatt ochlånga periodenMalå denförunikadet ärengagerade, avmen

under vissadebattlägetpåvisa istiltjelättdet äräven attomengagemang,
speglatkaraktärolikatidningsartiklar400harTotaltperioder. översett av

iplatsundersökningeventuellMalå ochkommunförstudie ifrågorna enom en
periodenundertillgängligtvaritmaterialtrycktaMalå 1993. Detsedan som

sidor skriven1.000omfattar text.framgår bilaga Det överjuni-september av
informations-internapromemorior ochantal rapporter,skall läggasTill detta ett

övrigamellanpolitiker,mellandiskussionerslutligendebattmötenoch samt
ochsläkt vänner.arbetskamrater,kommuninnevånare grannar,som

och femKapiteldebatten.deltagit ihar treantal aktörermycketEtt stort
deaktörerdefinieraskapitelperspektiv. Iolikaaktörerna tre sombehandlar ur

kanAktörernaplatsundersökning.fråganmedsambandi varaom enagerarsom
företrädareochpolitikerKommunalaorganisationermyndigheter, etc.personer,

femårsperioden,helaunderdeltagitharorganisationerochföreningarlokalaför
Ettfolkomröstningen.föreenstaka vecka stortnågonunderandramedan syntes

i insändar-medverkatochinformationsmötendeltagit imalåbor harantal
åhörare.hundraflerasamlatharinformationsmötenaNågradebatter. av

informa-bidragit medharutanför länetmyndigheterfrånPolitiker och experter
aktiviteterutifrån deltagit ienskildaochandraDärtill hartion. personergrupper

folkomröstningen.tillkopplade
femårigadenkännetecknardet endainteMångfalden aktörer är somav

politiskanivåer i detolika systemet:Malå. Aktörernaikampanjen representerar



regering och riksdag, centrala och regionala politiska och myndigheterorgan
nivålokal kommunala politiska olika politiska partiersamt samtorgan,

opinionsgrupper och medborgare.
Lokalisering anläggning för slutförvaring kärnbränsle inrym-använtav en av

både vetenskapliga och politiska aspekter, bara vissa aspekter kommermer men
central betydelse i samband med debatten inför folkomröstning.att vara av en

sådanHur anläggning bedöms definieras de deltagande aktörerna.närmasten av
Definitionen ocksåbestämmer vilka används och hur lösningenargument som

det aktuella problemet skall beskrivas. Lokaliseringen anläggning förav av en
förvar kärnavfall kan kamp mellan olika aktörer vilkenav ses som en om
definition skall accepteras.som

Inför folkomröstningen eventuell platsundersökning Malåi ageradeom en
olika aktörer för Mångasin sak. menade de förmedlade informationatt sann
baserad fakta. Med den kunskapen malåbonskullerätta val baseratgöra ett

de neutrala och relevanta fakta framfördes i debatten. Frågorna dockärsom
många: Vilken kunskap den kunskapen Vilkenär rätta information denär

informationen och Vilken information den relevanta informationenärsanna
Studien den kampanj- och informationsverksamhet föregick folkom-av som

röstningen den 21 september sin början i mitten augusti och itar presenterasav
kapitel fem. Från och med den 15 augusti genomfördes flertal informations-ett
och kampanjmöten med syfte få Malås medborgare ställning för elleratt att ta

fortsatt undersökning Svensk Kärnbränslehantering SKBmot AB meden av
söka plats för djupförvar för kärnavfall.att
kapitelI diskuteras skolans roll vid folkomröstning. Skolan kansex en ses

aktör inte ingår i den direkta kampanjverksamheten i den bemärkel-som en som
skolan organisation inte direkt har agiterat föratt ställningstagandesen som ett

den 21 september. I längre måsteperspektiv skolan ändock betecknasett som en
mycket vikti dåaktör den har våraför barn våroch framtid. Iett tungtg ansvar
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet från 1994 Lpo 94:

Skolan har uppgiften dels överföra vissa grundläggande värden och förmedlaatt
kunskaper, dels förbereda eleverna för leva och verka i samhället. Skolan skallatt
förmedla de beständiga kunskaper den referensramutgörmer som gemensamma
alla i samhället behöver./.../Det också nödvändigtär eleverna utvecklar sinatt
förmåga kritiskt granska fakta förhållandenoch och inse konsekvenseratt att av
olika alternativ" Lpo 94, 7.



Finns detfrågorstudienså fokuserasverksamhetskolansgällerVad som:
förhålla vidsigskallkring hurdiskussionernågraellernågon policy enman

sko-harskyldigheterVilkaobjektivitetskravethanterashändelse Hurdylik
Är behand-i skolansengageradeföräldrarnabarnen/elevernalan Diskuterar

anslut-iundervisningges Vilkenfortbildningfråga Vilkendennaling gesav
f0lkomröstning.tillning

verksamhetenövergripanderektorsdet attbetonasläroplanen ärI att ansvar
försärskilt ärrektor harmålen. Delarriksgiltiga attdefokuserar ansvarsom

olikaoch iundervisningenikunskapsområden integrerasämnesövergripande
skallkunskapsområde. UndervisningensådantMiljöämnen. ettvaraanges

uppfattafår möjlighet större...så elevernaockså upplagd: attattvara
helhet." 94, 17kunskapsområden Lpoensom

plan förexplicitpolicy ellerhabordeantyderLäroplanen att enenman
någon planhargsvårare motiveradetfrågeställningar,dylika är attatt man

ochfortbildningför lärarnasövergripandepolicy. Deteller ansvaret
kunnafråga bordedennaIskolans rektorer.liggerkompetensutveckling man

fortbildning.idéerstrategier ochsigförvänta gemensamenom
formellnågon ellerpolicyfunnitsinteVarför har detrollskolansVilken är

frågeställningarbehandlas Intressantafråga skullehur dennadiskussion kring
dennakringledningskolansinledningsvis: Huranalyseraatt resonerarvar
följd,får ochdefortbildningVilkenpersonalenfråga Hur ensomresonerar

områdetnaturvetenskapligainom detlärarnaVad gör
frånfått informationhögstadieklassernaför undervisningen harInom ramen

informa-SKB. DessaMalå, ochkärnavfall i Ja-gruppenOpinionsgruppen mot
aktör.informeranderespektivetillanslutningibeskrivstionsinsatser närmare

avsaknaddesskampanjverksamhetenkring ärkanreflektionEn göra avman
perioden.under helalåghöllaktörerflestahårda stridigheter. De0rd och tonen

tolkning kan görassmulaskärptesveckanden sistaUnder tonen sommen enen
september. Enefter den 21tiddet fannsmalåborna tänkte annanär attatt en

berördeintekänslomässigtfolkomröstningenkantolkning göras är rentattsom
vaknade de inteKanskegjort.kanske bordeutsträckning denmalåborna i den

tolkningytterligare ärEneller sista dagen.densista minutenförrän i som
septemberfrån 1993 tillnovemberlångdragnadenmöjlig är att processen,

folkomröstnings-iMalå debattentröttnademänniskorna igjorde1997, att
frågan.



politiska, ekonomiskaDe och sociala, dvs. icke-tekniska, problemen i sam-
band med lokaliseringen anläggningar för förvar kärnbränsleanvänt ärav av

Huvudfrågornaintressant analysera. har varit: Varför leder lokaliseringen tillatt
konflikter Vad förklarar motståndallmänhetens i första hand kärnavfalls-mot
anläggningar och hur framgångsrikskall lokaliseringsprocess ut Vemsen se
åsikter skall räknas Räcker lokala ochdet med regionala myndigheter och/eller

församlingarvalda eller skall varje kan tänkas bli berördperson som av
fåanläggningen sin mening Skall allmänheten fullständigha rätt attge
förkastaeller anläggningen eller skall den ha begränsad rollacceptera en mera

det gäller avgörandet Skall det beslutet ligga myndigheternär näryttersta
gällerdet anläggning uppfyller deavgöra krav reglerar byggandeatt om en som
driftoch denav

frågaEn avgörande politisk synpunkt förhållandetblir mellan den centralaur
lokala irivån.och Problemet med frågavetenskapen och marknaden är mer en

för den nivån,centrala medan fråganden viktiga måstelokal lösasacceptansom
demokratisk nivå.lokal Lokal demokrati kan upprätthållasgenom en process

dels beslut i valda församlingar kommunfullmäktige ocksågenom som men
den möjlighet till kommunal folkomröstning, kommunallagengenom som

Malåbornas frågoruppfattningar i betydelse för folkomröst-numera ger. av
ningen redovisas i avslutande sjunde kapitel.rapportens
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Kärnkraft och demokrati- introduktionen

Håkan Myrlund

de mängder avfall, producerasAv i dagens industrialiserade samhällen,som
sådel vitt känt inget väsentligt hot livetutgör jorden. detNär gällermoten

det nukleära avfallet däremot mångakänner människor instinktiven oro.
Orsaken till denna tvekan minnesbilderna delsär atombombs-utanoro av
anfallen Hiroshima och Nagasaki, dels reaktorolyckorna i Harrisburg ochmot
Tjernobyl.

Under framförallt 1960- och l97-talen såvälbyggdes kärnkraften i detut
industrialiserade Västeuropa inom östblocket någraoch i utvecklings-som
länder. Med tiden fråganblir hur skall frånhand avfallettaom man om
kärnkraftverken, framför allt det använda kärnbränslet, fråga bådeharen som
tekniska politiskaoch konsekvenser i de flesta länder. Dessa konsekvenser blev
mycket tydliga under del 1990-talet i den lilla västerbottenskom-storen av

Malå. De tydliga och direkta frågorna Hur skall kärnavfalletmest är:munen tas
hand och skall beslutHur omhändertagande avfall använttypenom om av av

kärnbränsle fattas
kapitel någraDetta börjar med bakgrundsfakta det svenska kärnkrafts-om

med tonvikt allmänhetens inställning till frågan hurprogrammet om
kärnavfallet, dåsärskilt kärnbränsle skallanvänt hand avsnitt 2.1. Entas om
bild också motsvarande diskussioner i USA. Därefter avsnitt 2.2 följerges av

översiktlig redogörelse för de årens diskussioner kring folkomröst-senasteen
ningsinstitutet, med tonvikt de diskuterats i samband medargument attsom
kommunala folkomröstningar blivit vanligare inslag i vårt land. Avsnitt 2.3ett
innehåller grundläggande fakta Malå kommun, kommunala valresultatom m.m.
under perioden före 1992, årdvs. frågannärmast det förstudie förssom om en

deti kommunala beslutsmaskineriet. I avsnitt 2.3 skildras den politiska
fråganbeslutsprocessen kring förstudie Malåi kommun från detom atten

frågan väcktes fram till fullmäktiges beslut i november 1993 inbjuda Svenskatt
Kärnbränslehantering AB SKB och förstudien skulle avslutas medatt en
folkomröstning. händelseförloppetDet kring genomförandet förstudienyttre av

HåkanMyrlund verksam Universitetsadjunktvid institutionenförär IndustriellEkonomiochsom
Samhällsvetenskap.Luleåtekniskauniversitet. ocksåHan doktorandvid Statsvetenskapligaär
institutionen,Umeåuniversitet.
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vilkenmed diskussionKapitlet avslutasskildras översiktligt i avsnitt 2.5. om
för de olika politiskaår folkomröstningen hade1997 genomfördainnebörd den

Malåpartierna i kommun.

kärnavfalls-kärnkraftssystemet ochsvenska2.1 Det

hanteringen

dekärnkraft. Idag 12elenergi medSverige sedan 1972 producerathar svarar
för ungefär hälf-Barsebäck och RinghalsOskarshamn,reaktorerna i Forsmark,

svenska elenergin.denten av
1970-stridsfråga politik sedan mittenvarit i svenskKärnkraften har aven

i Oskarshamn 1972,kommersiella reaktornden förstatalet. Sedan utanstartats
riksdagenpolitiska motsättningar tillnågon debatt, leddeomfattande attmer

främst grundkärnkraftsutbyggnaden,tillfälligt för1973 beslöt stoppettom
avfallsutredning konsta-beträffande avfallsproblemet. Trotsosäkerhet att enav

kärnkraftenblevavfallet kunde hanteras säkertdet radioaktivaterat att en
socialdemokratiskafråga till denvid valet 1976 och bidrogdominerande rege-

försök överbryggainfördes 1977,fall. villkorslag,ringens Den ett attvarsom
m.fl 1991, 274ff. LagenFälldin Hadeniusmotsättningarna inom regeringen

för hantering ochhelt säker metodålade kärnkraftsföretagen att presentera en
få tillstånd reaktorer.kärnbränslet förförvar det använda att startaattav

avfallet skulle slutdeponeras i det svenskaKraftbolagen föreslog 1983 att
kärnteknisk1984 och med Lagenurberget. Villkorslagen upphävdes ersattes om

226f.verksamhet Lidskog fl. 1997,m.
förändrades i och medbeträffande den svenska kärnkraftenOpinionsläget

tidigare krävt folkomröstningHarrisburg 1979. partierreaktorolyckan i De som
folkomröstning höllsför sitt krav ochkärnkraftens framtid fick gehör enom

befolkningenmajoritetvåren Valutgången tolkas1980. kan attsom en av
ochtill elbehov, välfärd syssel-avveckling, med hänsynönskade tagenmenen

årbeslöt de reakto-1984, l3f. Riksdagensättning Holmberg Asp attsamma
tillåtas undereller planerade, skulle sini drift, under byggnadrer som var

år. innebar den svenskavilken bedömdes 25 Dettekniska livslängd, attvara
årkärnkraftsepoken skulle avslutad 2010.vara

kärnkraft-vändning efter reaktorhaveriet vidsvenska debattenDen tog en ny
mångaTjernobyl 1986. nedfall drabbade Sverige oroade ochverket i Det som

från flera partier. Riksdagenbeslut avveckling ställdeskrav nyttett om
två1995-96 med reaktorer.1988 avvecklingen skulle inledas redanbeslöt att
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från någraKritik framförallt LO-förbunden ledde överenskommelsetillav en ny
Folkpartiet,mellan den socialdemokratiska regeringen, Centerpartiet och som

år låginnebar 2l0 fast hänsyn till sysselsättning och välfärdatt attmen av
avvecklingen inte förnybar elproduktion till rimligaskulle inledas förrän ochny

Ävenutvecklats Lidskog rivitspriser 1994, 690. detta beslut har Underupp.
riksdagen1997 beslöt särskild lag kärnkraftens avveckling.omom en

Motståndet ändåkärnkraften inte allmänt i Sverige. den under-lårmot
sökning SOM-institutet: genomförde under 1996 svarade 29 deprocent attsom

avveckla kärnkraften årville till 2010 enligt riksdagens beslut eller i ännu
långsammare behållasnabbare takt. De ville avveckla i takt eller villsom som

kärnkraften klar majoritet eller eller55 En relativtutgör procent. storen grupp,
någon16 kunde inte bestämd uppfattning. Opinionsstödet förprocent ange

kärnkraften såenergikälla inte varithar sedan 1990. Motsvarandestortsom
siffra för l986 29 skeptiska visar kvin-Den inställningent.ex. procent. mestvar

och sympatisörer till Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljö-samtnor yngre
partiet, dessa visar positiv attityd tidigareäven änmen grupper en mer
Holmberg l41ff.1997, intervjuundersökningDen genomfördes straxsom

folkomröstningenefter Malåi visar liknande attityder. Majoriteten av
malåborna, 60 vill avveckla kärnkraften lång-inte eller avveckla iprocent,

riksdagsbeslutet,takt medan 32 vill avveckla till 2010 ellerän procentsammare
tidigare. intressantaDet i denna undersökning så få 8är att procentsom svarar

betydligt lägre siffra i SOM-undersökningen. tänkbar orsakEnänvet ären
diskussionerna inför folkomröstningen fråganhar aktualiseratatt ett

tydligare för Malå.medborgarna isätt
Risken för olycka i svenskt kärnkraftverk bedöms redan tidigareetten som

inte särskilt trolignämnts den svenska allmänheten. SOM-under-Isom av
sökningen från får1996 den genomsnitt 3,9 10-gradig skala. Riskenett en
för fler cancerfall följd vi använder kärnkraft bedöms 4,4störreattsom en av
liksom risken för ökade skador luft, mark och 4,6. Störst bedömsvatten
risken för skador kommande generationer 4,8 Hedberg 1997:150.vara
Skillnaden mellan Malå och det övriga Sverige detta falli marginell.är även
Malåborna bedömer risken för olycka i svenskt kärnkraftverk någotetten som
högre de intervjuats i SOM-undersökningenän 4,3. Risken för miljö-som
skador luftmark, och och för fler cancerfall malåbornauppfattasvatten av

något mindre jämfört med SOM-studien båda4,0 i fallen. Siffrorna försom
risken för ärftliga skador kommande generationer marginellt lägre förär
malåborna 4,7. Risken för sabotage eller terroraktioner de svenskamot

3SOlU-iirstittrtetSamhälle.OpinionochMassmediavid Göteborgsuniversitet.
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differensenfallmalåborna 5,0. samtligaI ärkärnkraftverken tycks meroroa
med kärnkraftenriskerbetydligttydlig, kvinnormellan könen mycket störreser

män.än
har diskussionenintekärnkraftens ellerdebattenParallellt med varavaraom
Kärnkraften199-talen.intensifierats under 1980- ochkärnavfallet gerom

och djur.för människorinnebära fararadioaktivt avfall, kantillupphov som
drift, harkärnkraftsanläggningarna varitsvenskaår deUnder de 25 ettsom

avfallet börjat byggasradioaktivadeponering detochför hanteringsystem av
driftavfall, slutdeponerasavfallet,lågaktiva medelaktivaochDet t.ex.upp.

användaavfall i Forsmark. Detradioaktivtförredan vid SFR Slutförvaretnu
Central-vidare vid CLABtillsradioaktivt, lagraskärnbränslet, starktärsom

återstår förfrämsti Oskarshamn. Detmellanlagret för bränsle attanvänt som
användainkapslingsanläggning för detdelskomplettskapa ärett system en

inkapslade,detför djupförvardels anläggningbränslet i Oskarshamn, aven
lft.1996a,avfall lång livstid SKBför övrigt medanvända bränslet och

frågacentralblikommitslutförvaring harkärnavfalletsProblemet med att en
kärn-från 1977 krävdeVillkorslagenkärnkraftsprogrammet.för det svenska att

måste heltvisa hurtillstånd driftfå reaktorer ikraftsbolagen för att taatt en
Villkorslagenkärnbränsle skulle ske.utbräntsäker slutlig förvaring ersattesav

dåsäker"heltverksamhet. Uttrycketkärnteknisk1984 med Lagen ersattesom
metod kan godtasvisa det fanns "enmed kravet reaktorägarna attatt som

2261.strålskydd fl. 1997,Lidskogochmed hänsyn till säkerhet m.
kärnavfallsfråganbeskrivitSundqvist harSandstedt ochLidskog, ettsom

och indelarpolitiknaturvetenskap ochbåde teknik,innefattarsystem, som
förändratskärnavfallshanteringenhändelseförloppet i perioder. De atttre anser

undergeologiska andrafaser, dentiden. urskiljeromformulerats Deoch över tre
socio-politisk underunder l980-talet ochtekniskhälften 1970-talet, enenav

lbid., 228m.1990-talet
helt säkerVillkorslagens kravkännetecknasgeologiska fasenDen enav

1972 kärn-bildatsKärnbränslehantering, SKB,slutförvaring. Svensk avsom
Metodfråganmetod.mål säkersnabbt visakraftsbolagen, hade att ensom

föraktuell. Provborrningarinteför förvaretblev viktigast, medan platsen attvar
Kynnefjälliemellertid kraftigaberggrundfinna lämplig mötte protester, t.ex.

lbid., 228.
förvarings-tekniskabetydelse för detökadtekniska fasen utmärksDen enav

Enligt SKB:sprovborrningar.följdbl.a. protesterna motsystemet, som en av
krav ställsuppfyller dei Sverigefinns platseruppfattning det gott somsomom

berggrunden lbid., 229.
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Under den socio-politiska påfasen 1990-talet har huvudfrågan blivit finnaatt
lämplig plats för slutförvaringen. Lämplig geologi finns många platseren
den fråganoch tekniska kan enligt SKB lösas. Problemet alltsåär attnumera

finna "en kommun intresserad eller iär varje fall inte direkt motvillig"som
lbid., 230.

bådaDe amerikanska forskarna Easterling och Kunreuther har analyserat de
politiska, ekonomiska och sociala, dvs. icke-tekniska problemen i samband med
försöken i USA lokalisera anläggningar för förvar kärnbränsle.att använtav
Huvudfrågorna för dem har varit: Varför leder platsvalet till konflikter Vad
förklarar allmänhetens motstånd i första hand kärnavfallsanläggningar ochmot

skall framgångsrikHur lokaliseringsprocess ut Lundgren 1997, 224f.en se
En studie i USA 1980 visade 95 skulle aktivtatt procent protestera mot

lokalisering anläggning för miljöfarligt avfall deras hem. Inäraav en en annan
frånstudie svarade bara 24 urval stadsbor de kundeprocentsamma ett attav

tänka sig bo inom avstånd från10 miles anläggningatt förett giftigtav en
kemiavfall. Motviljan anläggning för kärnavfall baramot 15ännu större,en var

såkunde i fall tänka sig bo i dessprocent närhet Easterling Kunreutheratt
1995, 3. Svenska undersökningar visar i attityder. Denstort sett samma
svenska allmänhetens för kärnkraften har visserligen varierat under deoro

årtiondena, ligger fortfarandesenaste hög nivå,rätt ävenmen en om oron var
högre i mitten 1980-talet under 1990-talet.än Däremot tycks människorsav
bedömningar riskerna kring kärnkraften ha förändrats under l990-talet. Oronav
gäller i högre grad hot sabotage- och terroraktioneryttre olyckor vidänsom
svenska reaktorer. Svenskarnas inställning till kärnkraft och slutförvaring av
kärnavfall bestäms i utsträckning social bakgrund ochstor partipolitiskav
tillhörighet Hedberg 1994, l72f. Den undersökning attityderna till slut-ettav
förvar i den kommunen gjordes SOM-institutet vid Göteborgsegna som av
universitet 1996 visar kompakt motstånd. Nästan fyra femett svenskarav
avvisade då tanken förlägga slutförvar utbränt kärnbränsleatt tillett denav

kommunen. Motståndet lokalisering oljeraffinaderi,mot kärn-egna ett ettav
kraftverk eller anläggning för miljöfarligt avfall något lägre, medan deen var
flesta kunde vindkraftverk i sin närhet Hedberg 1997, 153f.acceptera

Motstånd från delstatsmyndigheter och allmänhet har hittills hindrat USA
från bygga den geologiska anläggningatt skall hand nationens icke-tasom om
militära använda kärnbränsle flera federala beslut redan under 1960-ta1et.trots
Easterling och Kunreuther, har klart positivt inställning till den svenskasom en

nåför fram till beslut förvaring, tvivlar någon-att USAprocessen ett attom
sin kommer kunna bygga denna anläggning för slutförvar tillatt delstor
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Easterlinglokaliseringsprocessenvidstrategierfelaktigagrund av
betydelse föravgörandedetslutsatsen är26. drar1995, DeKunreuther att av

anlägg-allmänhetenkärnavfallsanläggning accepterarlokaliseringen attenav
behövs,anläggningensamförstånd attallmäntmåste finnas attDetningen. ett

proble-lösningnågoninte finnsdetsamhällsbehov,fyllerden att annanett
anlägg-kringriskernareduceraförvidtagitsåtgärdertänkbaraalla attattmet,
samför-rättvist. Dettauppfattaslokaliseringenbeslutetochningen somatt om

lf.1995, lKunreuthernivå Easterlinglokalframför alltstånd viktigär
Räckerräknasåsikter skalldefinieras Vemsacceptansdå lokalskallHur

ellerförsamlingarvaldaoch/ellermyndigheterregionalaochmed lokaladet
meningfå sinanläggningenbli berördtänkaskanskall varje geavperson som

anläggningenförkastaellerfullständighaallmänheten rättSkall accepteraatt
Skall detavgörandetdet gällerrollbegränsad närhaskall deneller meraen

anlägg-gällerdet avgöramyndigheterligga närbeslutet att om enyttersta
Ibid., 91dendriftbyggande ochreglerarde kravuppfyllerning avsom

förvarochomhändertagandemedproblemetanalyseratSundqvist harGöran
påpekarKunreuther. HanochEasterlingliknandekärnavfall sättett somav

utgårSundqvistlokalmedvaddefinierasvårigheten acceptans.att avsessom
slutför-byggandeochlokaliseringfråganönskarfrån de flesta av enattatt om

effektivt ochrättvist,uppfattaskanska skevarsanläggning sättett somsom
mellandialognås endast öppenkanlokalaDen acceptansen genom ensant.

164ff.Sundqvist 1993,demokratimarknad ochvetenskap,organisation,
tekniskenbartkärnbränsle inteärför förvaringanläggning använtEn enav
orsakaoch kommerorsakatfråga, har attpolitiskgradmycket högi somutan en

omfattandeocksåbeslutomdiskuteradeochdiskussionerpolitiska enmen
Hedbergnivåkommunalalltframförmediadebatt,opinionsbildning och

utifråndeltillförklarasslutförvaringtillinställningIndividers stor1994, 171.
teknikenutifrån kunskaperhandförstainte iförväntningar,ochvärderingar om

l 19.Kunreuther 1995,Easterlinglösningarnade tekniskaeller om
klartavfallmiljöfarligtkärnkraft ochenkätfrågor ettSOM-institutets gerom

NlMBY-effekten3, ellerkärnkraftverkfå önskar hadvs.s.k. ettstöd för den en
energi-endabostad. Densinavfallmiljöfarligtför näraanläggning egen

8vindkraftverk. Barasin närhetikan ärsvenskaranläggning accepterasom
med 59jämförtnärhetvindkraftverk i sintankenkänner över ettprocent oro

miljöfarligtföranläggningföroljeraffinaderi, 57för procentett enprocent
anläggning förför76ochkärnkraftverkför65 procent ettavfall, procent ett

3 Not backyardNIMBY my
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Ävenkärnbränsle. kvinnor tydliga,här skillnaderna mellan ochanvänt är män
åldermedan och bostadsort betydelse 1997, l52f.har marginell Hedberg

malåbornasNIMBY-effekten slutförvarmärks beträffandeäven ettsyn var
kärnbränsleför skall lokaliseras. 40 kvin-Drygt 51använt procentprocent av

och 34 negativa förvaramycket eller ganska tillmännen ärprocent attnorna av
kärnavfallet i den Malåkommunen det skulle visa sig denäven ärattegna om

tvålämpliga platsen i landet kärnavfallsanläggningför och änmest en mer
tredjedelar dem deltog i intervjuundersökningen avfallet skallattav som anser
förvaras i södra Sverige där det produceras.

frågaEn avgörande politisk blir förhållandetsynpunkt mellan den centralaur
nivån.lokala Den vetenskapliga diskussionen slutförvarsanläggningoch av en

hemma den nivån, fråganhör centrala medan den viktiga lokal acceptansom
måste lösas demokratiska upprätthållasbeslut. Lokal demokrati kan delsgenom

beslut i valda församlingar ocksåkommunfullmäktigegenom som genommen
möjlighetden till kommunal folkomröstning, kommunallagensom numera ger.

Vilka frågor dåskall frågori lokala folkomröstningar Vilka genuintärtas upp
nationella respektive regionala frågoroch lokala Och skall besluten ligga ivar

nationell karaktär har regionala och/eller lokala konsekvenser Skallav som
lokaliseringen anläggning för förvar kärnavfall lokalavgörasav en av genom en
folkomröstning eller där avgörandet antingentypgenom en annan av process,

beslut centrala politiska eller förhandling medtas genom av organ genom en
intresserade kommuner

Direkt2.2 eller representativ demokrati

Demokrati idag de flesta överlägsen styrelsesätt. Vi skiljeranses av vara som
mellan två principiella demokrati, direkt demokrati ibland deltagandesyner
demokrati och indirekt demokrati eller representativ demokrati.

demokratinDen moderna representativ. Folkets vilja realiseras indirekt,är
valda ombud. ifrågasattsDen representativa demokratin har under degenom
decennierna. En rad undersökningar tyder det politiskasenaste att systemet
Kontakternastelnat. mellan väljare och valda har försämrats och intresset för

partipolitik har minskat åldersgrupper.i de flesta delEn kritikerna attav anser
folkstyrelsen skulle kunna vitaliseras ökat användande folkom-ettgenom av
röstningar SOU l997:56,17ff.

Folkomröstningsinstitutet tidigare sällsynt inslag i den politiskaettvar
beslutsprocessen, med undantag för USA och Schweiz, antalet folkomröst-men
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framför allt Väst-ikraftigtåren ökat mycket30 harningar under de senaste
högreinivå Schweiz inräknat, ännugäller nationellDetta meneuropa.

viktigtså blivit mycketharnivå. Folkomröstningargrad lokal sätt ett
Även utanför ökarEuropademokratin.representativatill denkomplement

Gallagher225f;Morel 1993,demokratiform direktför dennaintresset av
230ff.Uleri 1997,

följande för-.hafolkomröstningari formdemokratindirektaDen ansesav
hos de styrande,lyhördhetoch därmed skapasdirektfolkviljan uttrycksdelar:

och kunskaper ökar,och medborgarnasdemokratin vitaliseras engagemang
alltframför detfolkomröstningar kanochfår legitimitetbesluten ökad

fastlåsta lägen. Mot-lösersäkerhetsventil,blinationella planet uppsomen
svårtblir utkrävaanföra detståndare folkomröstningar brukartill attatt ansvar

problem rycksminoritetsförtryck,förfinns riskpolitiker, det ettattatt urav
blirväljarnapartierna försvagas, trötta omröst-sammanhang,större attatt

auktoritetenValdeltagandet sjunker, gröpsningarna och samt attattatt ur
försvåras SOU 1997:56, 28.kompromisser

i allmännafolkomröstningarockså ii allmänhet lägre änValdeltagandet är
små iväldigtvaritskillnaderna harprocentenheter,val, ofta 10-15 t.ex.men

visarstudierSamtidigt finnsefterkrigstiden.underoch FrankrikeNorge attsom
för medborgarna, blirfolkomröstningtillinitiativrättframför allt i länder med

1994,l6.Butler Ranneyvaleni de allmännaValdeltagandet högre även
Democracy förChallenge of Direct"Thei NewIan Budge ettargumenterar

församlingarbeslutandetillfrån valenmedborgarnaökat inflytande men
motståndare till direktflestadeockså problemförda politiken. Deden som

dåligtbli inkonsekventa,skullebeslutendemokrati brukar anföra, attsom
deoch oberoendeomröstningarofta upphävdagenomtänkta, avav senare

kvalificeradkravundvika bl.a.vill Budgeekonomiska genomramarna,
1996, 36ff.Budgeomröstningarmajoritet vid vissa

folkomröstningen kärn-diskussionutgångspunkt förSom omomsenareen
demokratin i hansdirektakapitel denMalå Mikael Gilljamsavfall i kan om

användasEU-medlemskapet 1994omröstningentill den svenskakommentar om
lägreeller betydligt iallmänhet lägrei1996. ValdeltagandetGilljam är

upphovValdeltagandet kan tillval. Det lägrefolkomröstningar i allmännaän ge
representativa. Ett högtfrån folkomröstningarhuruvida resultatdiskussion ären
kritik. Om folkomröst-så undanröja den formentorde i fallvaldeltagande av

och valtrötthet medvaldeltaganderisk för sjunkandevanliga finnsningar blir en
användsendastfolkomröstningaranfört exempel. OmSchweiz oftasom

känsligaminimeras.denna risk Detsällsynta fall torde argumentetäven mest
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folkomröstningar har enligt Gilljam med väljarnas kompetens.göramot att
skulleDetta kunna anföras medborgarnas deltagande i detävenargument mot

representativa informativEn och balanserad valrörelse borde kunnasystemet.
undanröja denna form kritik. Ett risken för otillbörligärannat argumentav
påverkan medborgarna, vilket politiker i utsträckning skulle kunnastörre
undvika sin erfarenhet. sistaEtt skulle helhetsansvaretargument attgenom vara

fördför politik rubbas återkommandealltför ofta folkomröstningaren genom
Gilljam 1996, 156ff.

Den norske Tor Björklund ref i Gilljam 1996 skäl tillstatsvetaren tre attser
politiker vid vissa tillfällen vill använda sig folkomröstningar. det förstaFörav

folkomröstning minoriteten ytterligare chans. Gilljam pekar i dettager en en
sammanhang vänsterpartiets och miljöpartiet önskemål folkomröstningarom

EU-frågori högernsoch och folkpartiets krav folkomröstning 1957.ATPom
detFör andra kan folkomröstning användas för medla i politisk konflikt,att en

vilket kan exemplifieras med socialdemokraternas och bondeförbundets
inställning till folkomröstning ATP-frågan.i Det tredje skälet skulle enligt
Björklund folkomröstning skulle kunna "åskledare"fungera iattvara en som
obehagliga frågor, den kan avleda fråga från den politiska dagordningen.en

folkomröstningenDen svenska kärnkraften 1980 och EU-medlemskapom om
1994 här utmärkta exempel Ibid.,är 18.

Folkornröstningsinstitutet har mycket sällan nivånationell ianvänts
Sverige, endast fem folkomröstningar hållitshar sedan 1920 erfarenheternaoch

delade. Samtidigt folkomröstningarär har givit legitimitet viktiga poli-som
tiska beslut, löst politiska knutar och räddat enigheten inom splittradeupp
partier finns tecken partiernas ställning kan försvagas påståendetochatt att
medborgarnas ökar det faktum folkomröstningarnamotsägs attengagemang av
haft lägre valdeltagande de ordinarie valen SOU 1997:56,än 38f.

Den form direkt demokrati varit vanlig i de svenska kommunernaav som
kommunalstämma upphörde i och årsmed 1953 kommunallag.t.ex.genom

Framförallt dåvarande högerpartiet försökte för införandeargumentera av
folkomröstningar kommunal nivå och fick under 1960- och 1970-talen ett

stödvisst Folkpartiet och Centerpartiet. 1 slutet 1970-talet fick försökenav av
viss framgång den kommunallag infördes 1977. denI sadesen attgenom som

fullmäktige fick besluta inhämta frånsynpunkter kommunmedborgarnaatt som
led i beredningen ärende. Synpunkterna kunde inhämtasett ettav genom en

omröstning eller opinionsundersökning eller liknande. Ordet folkomröstningen
nämndes inte i lagtexten och i förarbetena betonades denna möjlighet skulleatt
användas endast i sällsynta fall Ibid., l4lf.
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införi arbetetfolkomröstningsinstitutet berördes knappastkommunalaDet
med "folk-i alla fallårs kommunallag, ordet omröstning1991 ersattesmen

den borgerligakommunaldemokratisk utredning tillsattomröstning". En nyaav
införandettvå förändringar.föreslog väsentliga Denregeringen ena var av

skulle hosandel de röstberättigade 5 procentfolkinitiativ, dvs. vissen av
folkomröstning. andra nyhetenförslag Denfullmäktige kunna väcka attvarom

Bådafolkomröstning.kommunalsärskild lag rörandekommittén föreslog en
riksdagen lbid., 42.majoritet iförslagen antogs av en

folkomröstningargått kommunalamöjligheten tillden tid sedanUnder som
hållits. Omkringår omröstningarungefär 40 kommunalainfördes 1977 har

indelningsfrågor, hari övrigthälften omröstningarna har gällt omröst-menav
uppförandeåtskilliga områden vägsträckningar,ningarna spänt över avsom

flestaskolfrågor bostadsbolag. Deförsäljning kommunalabyggnader, och av
förhoppningar/farhågoravvisats fullmäktige och defolkinitiativ har som enav

infriats.lokala folkomröstningar har intepolitiker hade omfattandedel om
låg nivå,anordnats har legat iDeltagande i de folkomröstningar rättensom

Enligtdeltagandet legat 60bara hälften omröstningarna har över procent.av
generelltkommunala folkomröstningarna haGunnar Wallin kan inte de sägas

deMöjligenpolitiska beslut eller legitimerat dem. kanvarken korrigerat sägas
haft konsultativ karaktär lbid., 1470.ha en

utgår ifolkomröstningar Gilljam sininställning har allmänheten tillVilken
europeiskamedlemskap i densvenska folkomröstningenanalys den omav

från minoritetshypotesen, kompetens-unionen fyra hypoteser, partihypotesen,
väljaremisstroendehypotesen. Partihypotesenhypotesen och säger att en

Folkpartietfolkomröstningar. ochfölja sitt partis inställning tilltenderar att
social-har varit inställda till folkomröstningar,moderaterna positivtmest

Minoritetshypotesen detdemokrater och vänsterpartiet negativa. säger attmest
behandlasfrågande väljare riskerar förlora omröstning iär att omsom en

Kompetenshypotesenriksdagen positiva till folkomröstning.är mest ensom
kringväljarna sluterdet de intresserade och insattasäger äratt mest uppsom

folkomröst-folkomröstningar. Misstroendehypotesen slutligentanken ser
hållamedel för bristande förtroende för politikerningen väljare med attettsom

Gilljamskontinuerlig uppsikt politikerna Gilljam 1996, 19.över teseren mer
gällagäller i första hand nationella folkomröstningar och behöver inte vid

går nyligenomröstningar. mån tillämpa denlokala I vilken attteserna
Malågenomförda folkomröstningen kommer diskuteras i avsnitt.i att ett senare



Malå2.3 och dess väljare

Malå återblev 1982 kommun efter ha varit sammanlagd med Norsjöatten egen
1974.sedan Befolkningsmässigt Malå Sveriges minsta kommuner medär en av

kmzinvånare.cirka 4.000 Kommunen med 1611 visserligenär ytaen
betydligt de flesta svenska kommuner,än relativt litenstörre vidmen en
jämförelse med andra norrländska inlandskommuner. Med befolkningstätheten

kmzinvånare Malåkaraktäriseras Kommunförbundettre per av som en
glesbygdskommun. förhållandevisKommunen har befolkning. Andelenung
ungdomar under 20 klart högre genomsnittet blandär glesbygdskommuner,än
medan däremot den andel befolkningen år65 lägreär över är änav som
genomsnittet. Som de flesta glesbygdskommuner Malå låghar skattekraft, cirka
85 medelskattekraften. Arbetslösheten Malåhög i liksom i helaprocent ärav
Norrlands Malåinland. kommun den arbetsgivaren med cirka 400är största
anställda, det finns mångarelativt privata företag i kommunen, omkringmen

från170 Assi Domän Trä med cirka 120 anställda till ensamföretagare SKBst.,
l996a, 99ff; information från Malå kommun.

Den politiska situationen i Malå har förändrats väsentliga punkteren par
årenunder 1982-1994. partipolitiskaDen utvecklingen framgår tabell 2.1. Enav

jämförelse har dessutom gjorts årmed 1970 innan sammanslagningen med
Norsjö.

Tabell 2.1 kommunalaDe Malåvalen i kommun 1970 respektive 1982-1994

Är Röstber Valdelt ÖvrM c Fp Kd Mp s v
1970 3.170 84,0 122 351 573 104 1.373 128 6-
1982 3.216 88,9 205 366 349 162 0 1.732 24 0
1985 3.225 87,4 180 300 401 182 6 1.704 23 0
1988 3.155 85,0 127 244 401 204 4 1.377 266 11
1991 3.072 84,4 219 232 302 212 9 1.200 384 3
1994 3.072 84,4 226 166 200 121 16 1.124 650 60

Kzilla: SOS. Allmänna valen 1970 del 2 respektive 1982-1994 del De 60 rösterna
"övriga" 1994tillföll det nybildadeSamepartiet.
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Mandatfördelningen framgårvid de kommunala valen i Malå tabell 2.2.av

2.2 MalåTabell Mandatfördelning vid valen till kommunfullmäktige i kommun 1970
respektive 1982-1994

1970
1982
1985
1988
1991
1994 2 2 0 8 l

Källa: SOS. Allmänna valen 1970del 2 respektive 1982-1994del Det mandat som anges
under"övriga" 1994tillföll Samepartiet.

Utgången Malåi den lokala folkomröstningen i 1997 kan jämförasi september
frånmed resultatet den nationella folkomröstningen 1980 kärnkraftensom

framtid i Sverige. denna omröstning röstberättigadel deltog de i71,1 procent av
Malå dåNorsjö kommun, tillhörde, siffra riksgenomsnittetklart lägre änsom en

fråga tycks alltså75,6 procent. Kommunmedborgamas i dennaengagemang
något delar landet.ha varit lägre i andra Linje stöddes Moderataän av som av

samlingspartiet, fick 7,9 jämfört med 9,8 i länet ochrösterna,procent procentav
18,9 fråni landet. Linje med stöd Socialdemokraterna, Folkpartiet och2procent
Arbetarepartiet fick betydligtkommunisterna 44,9 högrerösterna,procent enav
andel i länet landet slutligen,40,6 och 39,1 Linje 3procent procent.än som
stöddes Centerpartiet, Kristdemokratiska samhällspartiet, Vänsterpartietav

ocksåkommunisterna och Miljöpartiet de fick i Norsjö 44,9gröna procent av
47,1 i länet och 38,7 i landet. relativt kärn-Derösterna mot procent procent

kraftsvänliga alltsålinje 2-anhängarna i Norsjö lika starka linjevar som som
förhållandeönskade avveckling, råddesnabbare dvs. det ungefären samma

bådamellan de i landet jämför utfalletlinjerna i övrigt. Om isom man
folkomröstningen partiernas andelar väljarna vid de allmänna Valenmed av

betydligt partierna1979, stödet för linje 3 för de fyra nämnda istörre änvar
kommunalvalet 1980.1979 SCB

Vid folkomröstnignen svenskt medlemskap i 1994 respektiveEU valetom
invånarnamalåborna,till EU-parlamentet 1995 stödde majoriteten liksom iav

övriga norrlandskommuner, Nej-sidan respektive EU-skeptiska kandidater.
malåbornas fråndessa val har röstande avvikit riksgenomsnittet. De har il tre

motstånd fortsattutsträckning partier uttalat klartstörre stött ett mot ut-som
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europeisksvenskt deltagande i utvidgadbyggnad kärnkraft och mot ett enav
integration.

Malå 1982-1994 visar ikommunfullmäktige under periodenValen till stort
Föränd-många glesbygdskommuner i Norrland.tendens i andrasett samma som

borgerliga sidan harhar skett inom blocken. Minskningen denringarna
ÄnnuCenterpartiet, halverat sitt röstetal.drabbat ärstörreänsom mer

årstillbakagången utgångspunkten vid 1970 val.för Folkpartiet tasom
partiet har övertagits ModerataFolkpartiets roll det borgerligastörsta avsom

politiska parti i kommunen ochsamlingspartiet och dess plats näst störstasom
Kristdemo-därmed ledande oppositionsparti har övertagits vänsterpartiet.av

ungefär nivå 1970. Moderaterna harhar sjunkit tillbaka tillkraterna samma som
framgångar Malå,visserligen i inte i hög i del andrahaft lika grad som enmen

och Västerbotten.kommuner i Norrbotten
råkatanmärkningsvärda de förluster SocialdemokraternaDet är utmest som

vid kommunfullmäktige och de vinster Vänsterpartiet gjortför valen till som
års förlorade socialdemokraterna den1985. och med 1991 valsedan I egna

måste från någotförlita sig de Övriga partierna imajoriteten och i dag stöd av
råkatfullmäktige. för bakslag vid valen till riksdagen,Partiet har inte ut samma

socialdemokraterna 1994 fick i andel 1982.där rösternastort samma av som
del riksdagsvaletVänsterpartiet har vunnit i inte iröster ävenen nya men

i fullmäktigevalen. Partiet fick partiledningutsträckning ochsamma som ny
"moderniserades" det lokala planet i mitten 1980-talet och drog tilläven av

från framgångväljare framförallt den offentliga sektorn. Vänsterpartietssig nya
valet partiledningen.vid 1994 överraskade den Den innebaräven attegna

partiet idag vice ordförandepostenbesätter i kommunstyrelsen.
någonMiljöpartiet hittills inte spelat framträdande roll kommunalpoliti-har i

Malå.i Vid valet röstade endast 16 partiet.ken Däremotsenaste personer
fick nybildat sameparti sin första i fullmäktige.ett representant

2.4 Den politiska fram till beslutet förstudieprocessen om

pågått år Malåbakgrund till den debatt i flera i och tillFör att ge somen som
del folkomröstningenavslutades beskrivs i detta avsnitt den poli-stor genom

kommunen4.fram till dentiska och med förstudie genomfördes iprocessen som

också Olofsson innehållerbådeSe Vedung 1997, beskrivningochanalys detpolitiskasom en av
förloppet.



20

frågat kommunernakärnbränslehantering, SKB,hade SvenskUnder 1992 om
handfullslutförvar kärnavfall. Enkringdelta ideras intresse ettatt avprocessen

nivåMalå. På diskuteradesdock politiskpositivt,hadekommuner svarat
kommunstyrelsenMalå gången i denförstudie i förstafrågan eventuellom en

Malåvid besök i hos ABEMBakgrunden SKBmaj 1993.ll ettattvar
information sinvåren inbjudit kommunen till1992Geoscience omen

Malåkärnavfall.slutförvaring svensktförverksamhet och programmet avom
de politiskainformation ochtackat till dennakommun hade representerats av

hälsovårdsinspektör protokoll 93-05-1 l.partierna och Ksen
kommunalrådetsammanträde den ll maj föreslogkommunstyrelsensVid

informationytterligarekommunstyrelsen skulle begäraRolf Andersson s att
och allmänheten. Rolffrån kommunfullmäktige, de politiska partiernatillSKB

motstånd från första handockså istyrelsens beslutAnderssons förslag blev trots
Ibid..Olofsson, VänsterpartietEva

arbets-form kommunstyrelsensförstudie konkretarePlanerna närtogen
föreslå kommunfull-augusti 1993 beslötvid sammanträde den 17utskott sitt att

Malå också betonakommun,begära förstudie imäktige hos SKB attatt menen
nationella avfalletskulle endast detvikten förstudien samt attattav avse

syfta "tillFörstudien skulleinformation skulle andra SKB.änäven attges av
bl.a. lokaltmöjliga konsekvenser vad gällerbelysa förutsättningarna och

kanturism, miljö, säkerhet ochnäringsliv, inverkan annattransporter, som
protokollfrågan lokalisering" Ksför ställning iintresse att ta en auomvara av

93-08-17.
kommunstyrelsen tvåförslag till behandling iarbetsutskottets komNär upp

kommunal-motsättningen mellanveckor märktes tydligt en gruppsenare
ochpositivt till förstudiepolitiker, inställda annan grupp, somen ensom var

fråganmotsättning skulle färgasig inbjudan till SKB. Dennamotsatte om enen
år. yrkade Lennartkommunstyrelseneventuell platsundersökning under fyra I

återremiss partikamrat Olofsson avslag.och hans EvaGustavsson v
bestående social-återremiss majoritet deYrkandet avslogs treavav enom

Bergqvist, denRolf Erik Nilsson och Tomasdemokraterna Andersson,
Folkpartiet,Stellan Gustafsson, medanHellstenmoderate ledamoten Arne samt

stöddesavstod. Yrkandet avslagfjärde s-ledamoten, Lena Nyström,den om av
folkpartiets ledamöter, Göranbåda vänsterpartisterna den andrede samt av

protokoll 93-08-31.Almberg Ks
förstudieseptember behandlade kommunfullmäktige begäran13Den enom

gången. förslag fanns för-kommunstyrelsens ytterligareför första Förutom tre
förslag,yrkade bifall till kommunstyrelsensslag. Socialdemokraten Hasse Bjuhr
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med tillägget förstudie till kärnavfallshanteringinte innebar Ja iatt ettmen en
kommunen förstudie skulle med folkomröstning,avslutassamt att en en
bekostad SKB. Lennart Gustafsson yrkade avslag kommunstyrelsensav
förslag medan Thure återremissLindblom, kristdemokraterna, önskade av

Lindblomsärendet. omröstningenyrkande segrade vid med 19 llröster mot
protokoll 93-09-13.Kf

Vid den förnyade behandlingen i kommunstyrelsen den 9 november 1993
begärde Olofsson frånEva skulle inhämtas hälsoskydds-yttrande miljö- ochatt
nämnden. förslagHennes avslogs styrelsen. yrkadeThomas Bergqvist sav

förslagbifall till identiskt med kommunstyrelsens tidigare beslutett som var
augustiden 31 och GustafssonLennart yrkade avslag. Vid omröstningen

segrade begäran bådaförstudie med vänsterpartisterna5 Deröster motom en
Lena Nyström och centerpartisten Sten Biström stödde avslagsyrkandet.samt

OlofssonEva reserverade sig styrelsens beslut protokoll 93-1 l-09.Ksmot
slutligaDet avgörandet föll i kommunfullmäktige den 22 november 1993.

Inför avgörandet fanns yrkanden. Moderaten Hellsten yrkade bifall tillArnetre
kommunstyrelsens förslag begära förstudie hos SKB. Socialdemo-attom en
kraten Hasse Bjuhr återkom med sitt förslag med tillägget folkom-om en
röstning och socialdemokraten Axel Eriksson yrkade slutligen avslag
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden Thomas Bergqvist förslag till vote-
ringsproposition godkändes, vilket innebar kommunstyrelsens förslag förstatt
ställdes Erikssons avslagsyrkande, varefter förslagetdet segrande dessamot av
två skulle ställas Bjuhrs yrkande. Röstningen i första omgångenden 14mot gav

för kommunstyrelsens förslag och 14 för Erikssons,röster medan ledamöter,tre
samtliga socialdemokrater, Stellan Larsson, Britt Inger Jonsson och Ingrid
Olofsson, avstod i omröstningen. Ordföranden stödde med sin utslagsröst
kommunstyrelsens förslag. Bjuhrs förslag segrade sedan vid den andra
voteringen. De 14 stödde det segrande förslaget förstudie bestodsom om en av
de nio socialdemokraterna Rolf Andersson, Erik Nilsson, Irma Björk, Thomas
Bergqvist, Ann-Sofie Stenberg, Martin Noréhn, Inge Näslund, HolmströmJerry
och Hasse Bjuhr, de moderata ledamöterna Birger Enroth, Arne Hellsten ochtre
Staffan Wikström två folkpartiets Carl Olof Sjölund ochsamt representanterav
Georg Andersson. Motståndarna till förstudien bestod de fem vänsterpartis-av

Lennart Gustafsson, Olofsson,Eva Anders Berg, Marie Strömberg ochterna
Monica Lindskiöld, de centerpartisterna Sten Biström, Vivan Mörtzell ochtre
Alf Holmström, de båda kristdemokraterna Thure Lindblom och EklundBert

två socialdemokrater, Axel Eriksson och tvåLena Nyström ochsamt av
folkpartiets ledamöter, Astrid Ivarsson och Göran Almberg. Mot fullmäktiges
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förslagetalla de13 ledamöter,beslut reserverade sig röstat emot om ensom
protokoll 93-11-Kfvänsterpartisten Anders Bergförstudie med undantag av

1993.24/1 122; Norra Västerbotten
kämavfallkommunfullmäktige hade OpinionsgruppenInför avgörandet i mot

förstudie hos SKB.fullmäktige skulle begärakampanjdrivit aktiv mot att enen
omkring 350november hadeden 22kommunfullmäktigesVid möte personer

ordförandevice Hans ForsgrenOpinionsgruppensdemonstration.församlats en
nej till förstudie. Enuppmanade ledamöternaanförande röstahöll och attett en

också till fullmäktigenamnunderskrifter lämnadesdrygt 1600 överlista med
Västerbotten 24/1 1993.Norra 1

vänsterpartiet rivaförstudie försökteEfter fullmäktige beslutatatt uppom en
förstudienden 13/6 1994sammanträdetOlofsson begärde vidbeslutet. Eva att

medfullmäktige 24förkastadeshennes förslag rösterskulle motstoppas avmen
Kf protokoll 94-06-13.6

kommunfullmäktiges1993överklagade den 21 decemberHans Forsgren
åtgärd.besvärdock lämnade Forsgrenshos kammarrätten,beslut utansom

inte respekteratsfolkets viljaöverklagande medmotiverade sittForsgren att av
få signaler för sin verksamhet,felaktigaSKB skullefullmäktigeledamöterna, att

medriskernainformationtill bredkommunen inte medverkat attsamtatt en
Sundsvall betonade i sittitillräckligt.inte belysts Kammarrättentransporter

utifrån beslutetskan skekommunallagen baraprövning enligtutslag att en
förklaraNågon grund förskälighet.ellerinte dess lämplighetlaglighet och att

1994.enligt kammarrätten Kammarrättenolagligt fanns intebeslutet

Förstudien2.5

förstudienvåren avtalMalå inleddes 1994. Ettkommunförstudie iSKB:s om
genomförandet studien,Malå SKBkommun ochmellanslöts ansvars-avom

godkändesfrågor. diskuterades ochAvtaletfördelning och vissa ekonomiska av
handyrkade i förstaOlofsson vfebruari 1994. Evakommunstyrelsen den 1

Yrkandetförslaget till avtal.hand ändringar iåterremiss ärendet, i andra omav
Gustafsson v, LenaOlofsson Lennartåterremiss stöddes förutom Eva avav

Rolfsocialdemokraternamedan deBiström c,s och StenNyström tre
HellstenBergqvist, moderaten ArneThomasErik Nilsson ochAndersson, samt

förkasta-i avtaletförslag till ändringarOlofssonsGustafsson fp. EvaStellan
lämnade protokollsanteck-Gustafssonmajoritet.styrelsens Lennartdes enav
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därning han uppmanade dem för förstudieröstat sitt föratt tasom en ansvar
beslutet Kf protokoll 94-02-01.

förAnsvaret förstudien har legat SKB också bekostat den. SKB harsom
år 1994 täckt de kostnader Malåt.o.m. kommun haft i samband medsom

förstudien. Kommunens utgifter för förstudien har därefter bekostats via anslag
från Statens Kårnkraftinspektion SKI i fåttsin täckning för sinatursom
utgifter från Kärnavfallsfonden. I avtalet reglerades också mål, inriktning och
omfattning studien. Ansvaret för förstudien har alltså åvilat SKB,av men
kommunen påhar olika kunnat följa och påverkasätt arbetet. Förstudien har
letts fyra ledamöter, två från kommunenstyrgrupp tvåoch från SKB.av en
Dessutom har referensgrupp varit knuten till förstudien. Det direkta arbeteten
med förstudien har från SKB:s sida letts projektledning. Projektledare harav en
varit Bengt Leijon, till Projektledarenrapporterat tillsammansstyrgruppen.som
med ledarna för delprojekten, de ansvariga för SKB:s administration och plats-
kontor i Malå den kommunale samordnaren harsamt utgjort stående projekt-en

SKB l996a, llff.gruPP
Förstudien har bedrivits inom rad olika ämnesområden. Dessa delprojekten

har berört geovetenskap, anläggning och djupförvar, samhällsaspek-transporter,
markanvändning miljöter, och säkerhet. För faktainsamling,samt utredningar

och analyser har från universitet och högskolorexperter konsultföretagsamt
anlitats. Sammanlagt har 14 delrapporter, sammanfattande lägesrapport ochen

slutrapport publicerats i frånrapportserie SKB under periodenen decemberen
1994 1996. Den kommunala referensgruppens arbete harmars sammanställts-

kommunen och dokumenterats i SKB-rapport. I dennaav har ävenen rapport
remissvaren på förstudien och SKB:s kommentarsamt styrgruppens redovisats
SKB 1995. återfinnsDe i förstudiensäven slutrapport.

2.6 Diskussion

Svensk kärnbränslehantering SKB inbjöd i brev i oktober 1992 samtligaett
svenska kommuner till information och diskussion lokalisering förvarettom av
för utbränt kärnbränsle. Ett antal kommuner anmälde sitt intresse, någonmen
längre diskussion fördes i första Överkalixomgången endast med Storuman,

Arjeplog.och ÖverkalixArjeplog tackade ganska tidigt nej, efter omfattandeen
debatt i kommunen, medan Storuman inbjöd SKB förstudie.göraatt en
Förstudien följdes folkomröstning årdär då1995, kommunmedborgarnaav en
med majoritet förkastade tankenstor gå vidare med platsundersökning.att en
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med SKBkontaktkommuneralltså deinte togtillhördeMalå kommun som
informeraSKBinbjödsavsnitt attframgår tidigarebrevetefter utan avsom

vårenMalåiSKB-företagvidbesökvidkommunen ettför ettrepresentanter
i dennakommunledningenfrånkommitharinbjudan somtillInitiativet1993.

fullmäktige-samlingspartietsModerataframförallt denfråga stötts avav
platsunder-ochförstudietankendrivitaktivt senareledamöter, enmestsom

våreninleddeslokaliseringeventuelldebattHellsten. Ensökning, Arne enom
folkomröstningenmedtill ochframintensitetvarierandemedfortsatteoch1993

tillriktatsinformationsmaterial harochfakta-omfattande1997. Ettseptemberi
både lokala ochmedinformationsmötenochopinions-kommunmedborgarna,

haftmassmedia haroch ettfyraårsperiodenundererbjuditsharexperterexterna
människormalåbor ochfrån bådeinsändarenyhetsartiklarantal samtsort
varierandevaritharUtbudetlandet. stortdelar men avandraiboende av

referenslitteraturendeldenförteckning över somkvalitet. Enoch avkaraktär
bilagaiåterfinns1997augusti-septemberundertillgängligfanns

haropinionsgrupperförföreträdarnaochpolitikernaintervjuadedeFlera av
kommun-mellanmotsättningardeundvikaönskemålderasbetonat attatt var

införkampanjenunderår 1995i Storumandebattenutmärkteinnevånare som
invånarefå dedäremotfarhågorna ytterstnämnerdär. De avfolkomröstningen

folkomröstningen.efterintervjuades straxsom
kommun-splittratdjuptfördes i1993november22 ettdenDiskussionen

folkomröstningföljt togsförstudie av enBeslutetfullmäktige. av enom en
Enutslaget.fälldeutslagsröstordförandensdärfullmäktigeförsamling,delad

kvalificeradställas kravbordeintedetsigställakan är en merfråga omman
samhället ifördennariskerinnebärfrågor typgällerdetmajoritet när avsom

skulle haförstudieframtiden5. tillsigtänkakunde ettFöljaktligen att enman
kanMansig.kommuninnevånarna bakommajoritetbetryggandekrävt aven

besluträttvistframståttdet ett ominteockså fråga sig mersomom
förslagentvåEftersomannorlunda sätt.ställtsvoteringspropositionen avett

tillpositivagrundenbåda ifrån varandra,sig enskildemarginelltendast var
förbådadessamellanskettomgången ha atti förstavoteringenkundeförstudie,

avslagyrkandeErikssonsAxelJa-alternativ tillfå fram omsedan ett
till SKB.inbjudanförslag tillkommunstyrelsens

förstudie-iinställningarockså olikakommunfullmäktige visariDebatten
tillJastår bakomsamlingspartiet ettModerata enat enpartierna.frågan inom

Center-uppträdersamlatLikaförstudie.genomföratill SKBinbjudan att en
densamhällspartietKristdemokratiska motsattaochVänsterpartietpartiet,

uppfattningar.liknandeföreträder1996Gilljam19955 KunreutherEasterling somsamtSet.ex.
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sidan. De båda första partiernas ställningstaganden gäller under debattenäven
inför folkomröstningen i september 1997, medan bådade kristdemokraterna,

reserverade sig fullmäktigebeslutet i november 1993, intarmot klartsom en
positiv attityd under tiden före folkomröstningen. Folkpartietstrax delat, tvåär

dess ledamöter för förstudieröstar tvåmedan Nej ochröstar sigav en reserverar
Ävenfullmäktiges beslut. majoritetenmot socialdemokraternas leda-om av

stöder tankenmöter förstudie finns inom tvåpartiet klara motståndare ochen
osäkra väljer avstå i detre viktigaste beslutenatt för kommunenettsom av

långunder tid.
Fåir undvika splittring inomatt parti i betydelsefull fråga kanetten en en

folkomröstning alltsåDet kan tillutväg. viss del förklara det förslagvara en om
folkomröstning fick komplettera kommunstyrelsens ursprungliga förslagsom

Ja till förstudie. Socialdemokraternaett såi fall detär partiom haren mestsom
vinna folkomröstning.att Omröstningen kan också bli medlingen i denen

konflikt och de motsättningar fullmäktigebeslutet på.tyder dåDen blir densom
åskledare Björklund talar Folkomröstningen ocksåblir medel för deom. ett
partier kan tänkas hamna i minoritet vid omröstning, framföralltsom en
Vänsterpartiet och Centerpartiet, och deras tillfälle till överprövning full-av
måktigebeslutet. Eftersom frågan förstudie inte hade berörts i valrörelsenom en
1991 kan ocksådet för eller flerautväg partier kännerett sig osäkravara en som

denhur allmänna opinionen ut.ser
Ett de vanligaste folkomröstningar de oftaav argumenten mot är uppvisaratt
lägre valdeltagande de allmännaett än valen. Detta gäller inte folkomröstningen

i Malå hade det högstanäst Valdeltagandet hittills i lokalsom folkomröstningen
dessutomoch högre i de nationellaän folkomröstningarna och riksdags- och

kommunalvalen. Engagemanget i den kommunala folkomröstningen i Malå fick
också till resultat Malå hade landets högstaatt valdeltagande i kyrkofull-
mäktigevalet. Folkomröstningen visade också högt blandett engagemang
medborgarna, deltagarantaletäven i flera informationsmötena ofta rördeom av
sig 20-tal Diskussionenett medborgarnas kompetensom ochpersoner. om om
eventuell otillbörlig påverkan utifrån kommer behandlas i kapitel.att ett senare
Valdeltagandet och Malåi kan alltså tolkasengagemanget lokalaattsom
folkomröstningar kan utmärkt komplement tillett den representativavara
demokratin.
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Aktörerna: deHur och uppfattasagerat

Håkan Myrlund

3.1 Aktörsbegreppet

Den debatt lokalisering förvar för kärnbränsle pågickanvänt iettom av som
Malå under åren 1993-1997 fåhar motstycken i svensk lokal politik under de

årtiondena. Debatter kring frågorlokala kan ha varit intensivaresenaste i andra
delar landet liksom antalet engagerade, det unika för Malå den långaärav men
perioden debatt och det påvisalättäven stiltjeär iav attengagemang, om
debattläget under vissa perioder. Totalt har 400 tidningsartiklaröversett av
olika karaktär fråganspeglat platsundersökning Malåi sedan 1993. Tillom en

rapporterz,detta skall läggas antal informations- och debattmötenett samt
diskussioner mellan politiker och mellan övriga kommuninnevånare arbets-som
kamrater, släkt och vänner.grannar,

Ett mycket antal aktörer har också deltagit i debatten. Aktör definierasstort
här den i första hand i samband fråganmed förstudie.som som agerar om en

ocksåAktörerna kan ha handlat tidigare under diskussionerna och debatterna i
Malå förstudien och under granskningsarbetet. De kanom vara personer,
myndigheter, organisationer Kommunala politiker och företrädare för före-etc.
ningar och organisationer har deltagit femårsperioden,under hela medan andra

under någon enstaka vecka före folkomröstningen.syntes malåborEtt antalstort
har deltagit i informationsmöten och medverkat i insändardebatter. Några av
informationsmötena har samlat flera hundra åhörare. Politiker och frånexperter
myndigheter utanför länet har bidragit med information. En analys aktörernasav
agerande i samband med informationsmöten och massmediadebatter återfinns i
kapitel fyra och fem.

Mångfalden aktörerna inte det endaär kännetecknar femårigadetav som
skeendet i Malå. Aktörer alla nivåer i det politiskarepresenterar tre systemet,
kommunfullmäktige, opinionsgrupper och medborgare på lokal nivå, läns-

HåkanMyrlund verksamär Universitetsadjunktvid institutionenför IndustriellEkonomiochsom
Samhällsvetenskap,Luleåtekniskauniversitet.Han ocksådoktorandvidär Statsvetenskapliga
institutionen,UmeåLmiversitet.

l Sebilaga I "Refcrenslitterzittlr"
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nivå regering och myndigheter centralregional riksdag,myndigheter samt
nivå. .

bådeinrymmerför förvar kärnavfallLokalisering anläggning veten-avav en
aspekter kommerpolitiska aspekter, bara vissaskapliga och att vara avmen

debatten inför folkomröstning. Hurbetydelse i samband medcentral en en
deltagande aktörerna.sådan definieras deanläggning bedöms närmast av

det aktuellaockså används och hurvilkaDefinitionen bestämmer argument som
för förvar kärnavfallLokaliseringen anläggningproblemet skall lösas. avav en

definitionolika vilken skallkamp mellan aktörerkan somsom en omses
1994, 104.Lidskogaccepteras

svårt den politiska och vetenskap-dra exakta mellankanDet gränserattvara
demokrati och rättvisa centraladen första aspekterliga är somarenan, men

får de beslutkunskapsunderlag tillVetenskapen här rollenbegrepp. attav ge
frågapolitiska Eftersom det sigskall fattas instanser. rör om en avavsom

måste nationella.lokala intresset det Denationellt intresse det vägas mot
tydliganivå konsekvenserna blirfattas nationell medancentrala besluten

dånivån. talar ofta demokrati representativalokala Centrala aktörerden om ur
nivåförsamlingarna lokalmedan intressen utanför de politiskaaspekter,

falletdeltagande Centrala aktörer blir i det förstafokuserar demokrati.
detfullmäktige styrelser i kommunen riksdag och regering, i andraoch samt

församlingenintressen utanför den representativa likafallet betyder lokala
mycket Ibid., 105.

På frågan definierad i första handvetenskapliga blirden veten-somarenan
Politikens blir härpolitiska dimensionen begränsad. rollskaplig och den är ett

ståfår tillbakatjänst. Politiska värderingarverkställande i vetenskapensorgan
första fallet politiserasteknisk rationalitet vetenskapliga bevis. I detför och

frågan, 106.i det andra avpolitiseras den Ibid.,
mångaMalådiskussionen olika EttAktörerna i kan sätt. sätt ärgrupperas

aktörer. Till den förstai nationella, regionala och lokaladematt gruppera
myndigheternadå de centralahänföras riksdag och regering,kangruppen

och före-strålskyddsinstitut kärnkraftinspektion SKISSI, StatensStatens
miljöorganisationerna Green-kärnbränslehantering SKB,Svensk ABtaget

nationell nivåAvfallskedjan, alla verkarJordens Vänner samt sompeace,
lagring kärnavfall,Opinionsgruppen ochoch organisationen transportmot av

Malåsfrån i närhet. regionalaomfattar medlemmar flera kommuner Densom
nivånnivån länsstyrelsen. lokala kommunled-Den utgörsrepresenteras av av

Malå, referensgruppen för förstudien, den fristå-ningen, de politiska partierna i
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granskningsgruppen, kommunale samordnaren,ende den Opinionsgruppen mot
kärnavfall och Ja-gruppen.

Aktörerna också frågankan intresse den aktuellamed deras igrupperas som
utgångspunkt eller efter deras grundläggande inställning till kärnkraft och

genomgångenkärnavfall. följande aktörernaförvaret l den kommer attav
utifrånbeskrivas nivå på.den de verkar slutavsnittet kommer dessutomI

utifrånanalyserasaktörerna rollen intressenter.att som

Lokala aktörer3.2

Under rubriken lokala Malåaktörer kommer kommun behandlas liksom, deatt
olika opinionsgrupperna letts boende i kommunen de politiskasamtsom av

Malå.partierna i

Malå3.2.1 kommun

Malå kommun beskrivsNär aktör i debatten platsundersökningsom en om en
inte innevånarekommunens eller den kommunala förvaltningen, utanavses

kommunledningen dåoch framförallt kommunstyrelsen i sin egenskap verk-av
ställande i kommunen kommunalrådetoch i sin egenskap kommunensorgan av
ledande politiker. Kommunstyrelsen har tagit initiativet till förstudien och
kommunstyrelsen har de facto tillsatt referensgrupp, och den friståen-styrgrupp

granskningsgruppen.de Kommunfullmäktige har efter beslutet den 22
november 1993 fråganbehandlat endast vid fåtal dåtillfällen och framföralltett

det åretunder första efter beslutet. den fortsattal beskrivningen behandlas
rubriken Malåunder kommun alla aktiviteter från kommun-som emanerar

ledningen eller där kommunens ledning eller den kommunale samordnaren
betydandespelat roll.en

Kommunledningen, i detta fall kommunalrådet Rolf Andersson ochs
majoriteten i kommunstyrelsen, har de flesta uppfattats positiv tillav som en
platsundersökning och därmed för i folkomröstningen.Ja Styrgrupperna förett
förstudien och den fristående granskningen har haft sitt frånmandat
kommunstyrelsen. kommunalrådetI och med i debatter och tidningsartiklaratt

tanken fortsättning SKB:s verksamhet Malåstött i att taen av genom
ställning för Ja, har kommunledningen kommit förbindas med SKBnäraett att
och med företagets argumentation inför folkomröstningen. Kommunalrådet har
ändå inte varit malåpolitikerden i debatten och det förklararsynts mestsom
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Andersson3 fåfrågan kommun-inte skullehanRolf med taansett attatt upp
få viktiga beslut.skulle inte skymma andrakapacitet. Denledningens all tid och

agerandesittoch kommunledningen byggtRolf Andersson hanattmenar
haftpartierna överens-i fullmäktige i november. Hanbeslutet tystatt enmenar

sakfråga ochplatsundersökningeventuellkommelse diskuteraatt som enen
folkom-frågor Malåbornas attityder ikommunen.många politiska iavsom en

generationsskillnaderkommunalrådetröstningsfrågan kön,grundar sig enligt
partipolitiska grundinställningar.och bostadsort änmera

förstudienfrån arbete i ochreferensgruppensföljd erfarenheternaSom en av
införantal kravfristående uttalade kommunstyrelsengranskningenden ett en

någonskulle inte lämnadjupförvarsprocessen: SKBeventuell fortsättning i
måste gälla;vilja; det kommunalalokaliseringsansökan kommunens vetotmot

fråga miljökonsekvens-föregångskommun ikommunen önskade bli omen
sådant önskemål;skulle stödjabeskrivningar förutsatte SKBoch ettatt

sysselsättningsbefrämjandeskulle bidra tillförutsatte SKBkommunen att
bidra till utvecklaåtgärder kvinnor och ungdomarför i första hand attsamt

folkomröstningen,Malå införInformationsbroschyrtill geologiskt centrumett
3.

någraMalå. denförFörstudietiden till Förutomhar varit gettattstor nytta
Malå, den givit kommun-massmedias intresse till hararbetstillfällen och dragit

handläggare ochframtiden, framförallt medviktiga förledningen kontakter
folkomröstningenioch myndigheter. Ett Jatjänstemän inom departementandra

arbetstillfällen och tillinnebära tillskulle, enligt Rolf Andersson, Jaett
skulle kommageologi,utveckla kompetens inom bl.a.möjligheten att somen

och utvecklamöjligheter kvartill och öka derasungdomarna godo att stanna
dåMalå och kommunenmedföra SKB lämnarbygden. Nej skulleEtt attatt

avfallsförvaret.parallellt medmåste övriga planer diskuteratsutveckla de som
kommadjupförvar skulleskulle inte innebärai folkomröstningenEtt Ja att ett

folkomröstning skulleMalå. ansågRolf Andersson andraförläggas till attatt en
undersök-vidare detaljeradegenomföras kundeinnan kommunen mot mera

Malå lämpligplatsundersökning visatningar förutsatt ort.attatt var enen
Malå besvikelsemånga uttrycker Rolf Anderssonandra politiker iSom en

kärnavfallsförvarfrågan eventuellt iförregeringarnas intresseöver ettomsvaga
1994Malå. både mellan 1991 och ochKritiken gäller den borgerliga regeringen

LindhSåväl Olof Johansson harnuvarande socialdemokratiska. Annaden som
uttala sigfått Malå framförallt under tidinbjudningar besöka ochatt senare om

l kommunalrådetRolf Andersson.Intervjumed
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bådaeller deskulle komma gälla Ingendet kommunala attvetot av
fråganil.något intresse förministrarna hade emellertid visat

svårt vilken tagit initiativ ochvid vissa tillfällenDet avgöraär att grupp som
några och flygbladvid informations- och diskussionsmöten. Annonseragerat

ledningsgruppen eller arbets-undertecknade projektledningen,kan vara av
medverkat. oftaVid flera har kommunen och SKB Denmöten somgruppen.

sammanhållande dendessa eller fungerat kraft har varitinlett möten som
ocksåkommunale samordnaren Carl Olof Sjölund, fungerat sekrete-som som

helhet ii de troligen därför kommunenolika Det ärgrupperna. som somrare
positiv tillföre folkomröstningen kommit betraktasdebatten att ensom

också någravetskapen de ledandeplatsundersökning, vilket förstärks attav av
politikerna ställning för platsundersökning. Enligt Carl Olof Sjölundtagit en

bådaflesta fall lokalaskall i dessa sammanhang i de tolkas destyrgruppen som
politikerna Hellsten Ann-Sofie Stenbergi m och s,Arnestyrgruppen,

ledningsgruppen för referensgruppen, dvs. Hellstenledningsgruppen Arnesom
Ann-Sofie Stenberg Hasse Bjuhr s adjungeradesoch samt permanent somsom

varande ordförande i referensgruppen och projektledningen gransknings-som
projektledning, dvs. Hellsten Georg Andersson fp, HasseArne m,gruppens

Bjuhr Eklund kd. Vid tillfällens och Bert vissa uttrycket projektled-avser
SKB:s projektledning för förstudien. Arbetsgruppen referensgruppenningen är

granskningsgruppen"5.friståendeför den granskningen, dagligt tal I denna
ingår flera tidigare utgjort referensgrupp för för-SKB:sgrupp personer som

studie.
Malå kommun står tvåoch länsstyrelsen för offentligaarrangör möten.som

hade rubriken placerasDet Var EU-ländernas kärnavfall därena represen-
för IAEA, EU:s miljödirektorat, miljödepartementet och medverkade.SKItanter

det andra frågadeVid journalisten Herbert Söderström myndigheter,mötet ut
miljöorganisationerSKB, och samhällsplanerare risker och möjligheter medom

djupförvaring Malå stårkärnbränsle. kommun arrangörav ensam som av
MalåVisionsdagar fråni i oktober 1996 med medverkan företagare och

samhällsdebattörer informationskväll för ungdomar geologikurssamt en om en
har1997. Styrgruppen kvällsseminarium kring kärn-arrangerat ettsommaren

avfallet säkerheten där SKI och SKB medverkat minst fyra kvälls-och samt
seminarier SKB:s förstudie stårdelar Arbetsgruppendär presenterats.av som

friståendedels inledande där den granskningenmötearrangör ett presenteras,av

4 Lindhs komförst fredagenförefolkomröstningen faxmeddelandei till TV4. AnnaAnna ettsvar
frågafrånLindh hartidigarei riksdagenbesvarat Lindberg detkommunalaMats s vetot.en om

5Intervju CarlOlof Sjölund.med
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SKI:s ochdjupförvaret, kringbentonitlerans roll ikringdels informationsmöten
kärnavfallsprogrammetisäkerhet ochuppgifter debattSSI:s samt processen om

och SKB.Malå Avfallskedjanfrån kommun,myndigheter,medverkanmed
medstår för offentligtinbjudare möteProjektledningen representantett ensom

djupförvarsprocessen. DenochKBS-3-metodenAvfallskedjan kringför
informationsmötebl.a.medverkat ihar dessutomkommunale samordnaren ett

Malås pensionärerinformation föroch SACO:s medlemmar,för TCO:s omen
pensionärs-anordnatinformationsmötefristående granskningenden samt ett av

ocksåMalå erbjödkommunmånad före folkomröstningen.organisationerna en
kärnavfallsprocessenfrån och SKIinformation bl.a. SSIsina anställda om

planeradesfrån ocharbetsgruppenarbetstid. Initiativet komdelvis men
samordnarenö.genomfördes den kommunaleav

informa-få delutomstående intrycketlättDet är att storatt avenavsom
Malå frånfrån kommun eller1996 och 1997tionsutbudet under emanerat
de oklarheterdelvis grund nämntssamverkan med SKBkommunen i somav

folkomröstningenefterintervjuer gjordesdöma detidigare. Att straxav som
vissasvårtdel kommunmedborgarnahade avgöra arrangeratatt somvemen av

före folkomröst-kampanjendiskussionerna underinformationsmötena ochav
och detsamarbetatmånga tillfällen kommunledningen och SKBVid harningen.

från bestämtbörjan förstudienmånga redankommunenhar setts avsom omav
baraförklaringen till 37faktum kanför platsundersökning. Dettasig attvaraen

kommunledningenföreller förtroendesig ha mycketsäger stortstortprocent
djupförvar, medan 57kärnavfall ochgäller informationendetnär procentom

kommun-förtroende. Förtroendet förlitet mycket litetsig ha ganska ellersäger
tredjedel deOmkringklart lägre hos kvinnor hosledningen än män.är aven

medan 28information saklig,intervjuade uppfattar kommunens procentsom
malåbopläderande. sjätte26 Varden argumenterande och procentvaraanser

Även kvinnornågon åsikt information. här visarkan inte kommunensange om
färre kvinnor kommunensavvikande uppfattning. Betydligt än män seren

information saklig.som

3.2.2 Styrgruppen

två för Malåbeståendeförstudien tillsattesFör representanterstyrgrupp aven
och Pertvå Claes Thegerström Ericför SKB,kommun samt representanter

1994sammanträde den februarivid sitt lKommunstyrelsen beslötAhlström. att

° Carlförfogande kommunalesamordnarenBeskrivningenbygger material ställtstill denavsom
Olof Sjölund,
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ledamöter. Arneoch till kommunensHellsten NyströmArne Lena smutse
hade förslagethade varit aktivtHellsten dem stöttmest om ensomen av

socialdemokratertillhörde den minoritet blandförstudie medan Lena Nyström
också beslutet.sigochförstudieröstat motreserveratemot somensom

också till ordförande i vilketStyrelsen beslöt HellstenArne styrgruppen,att utse
samlingspartiet endast hadenågot förvånande Moderatamed tankeär treatt

hade varit socialdemokraterna,mandat i kommunfullmäktige. naturligaDet att
ordförande iskulle tillsätta14 fullmäktiges 31 mandat,med somen grupp,av

genomförande.förstudiens Lena Nyströmkunde visst inflytandeantas ett
några få den 30ochavsade sig uppdraget efter endast sammanträden ersattes

för förstudie vidStenberg, hadeaugusti 1994 Ann-Sofie röstatsom enav
kommunfullmäktigesainmanträdet den 22 november 1993.

fastställdes kommunstyrelsen den 24 majroll och uppgifterStyrgruppens av
uppgiftför verksamheten. Gruppens1994. Styrgruppen utgjorde beslutsorgan

också frågor för i kommunstyrelsenbereda principiell karaktär beslutatt avvar
fick kommunstyrelsen besluta i styrelsens ställeoch delegation rätt attgenom av

förövriga ärenden där ledamöterna eniga. Styrgruppen ansvaradei var
införförstudiens budget hade skyldighet redovisa sin verksamhet kom-och att

hade officiellmunstyrelsen. Om kontakter med myndigheter och politiska organ
frågankaraktär skulle föreläggas kommunstyrelsens ordförande kommunal-

rådet eller arbetsutskottet protokoll 94-05-25. Styrgruppen höll tioKs
bådaunder förstudieperioden, framförallt de kommunalasammanträden men

deltog regelbundet i referensgruppens Styrgruppenmöten.representanterna
måste framföralltha haft inflytande arbetet med förstudien ochsägas över

ordförande oftaHellsten har visat aktivitet. Han harArne storgruppens
Malå diskussioner med myndigheter.kommun vid seminarier ochrepresenterat

3.2.3 Referensgruppen

Malå kommunfullmäktige tillsatte vid sitt 1994sammanträde den 15 mars en
referensgrupp för förstudien. Gruppens uppgift följa utredningsarbetetattvar

bidra med synpunkter och förslag för förstudien skulle kunnaattsamt ge en
allsidig belysning förutsättningarna för eventuell slutförvaring använtav en av
kärnbränsle kommunen. också informationi Referensgruppen skulle förmedla

olika fråntill de intressegrupperna och kunskap och synpunkter medborgarna
förstudien Kfzs beståtill protokoll 94-03-15. Referensgruppen korn 22att av

och de representerade de politiska partierna i full-ersättaresamtpersoner sex
mäktige följande organisationer, föreningar och intressegrupper: SACO,samt
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pensionärs-köpmannaföreningen,Malåföretagarna,TCO, LO, SAF, LRF,
Ungdomsrådet, Svenskaförsamlingarna,Malå sameby,föreningarna, natur-

idrottsföreningarna,kärnavfall,skyddsföreningen, Opinionsgruppen mot
samepartietbyautvecklingsrådet. intekomDäremotbesöksnäringen attsamt

i fullmäktige. Tilldå mandatpartiet fickingå efter valet 1994,i ettgruppen ens
till förutsågs Bjuhr s, ersättareHasseordförande i referensgruppen

fungerade den kommunaleoch sekreterareEklund kd,ordförande Bert som
protokoll 94-03-30ReferensgruppensSjölundCarl Olofsamordnaren .

genomförde1994 och sedanden 30konstitueradesReferensgruppen mars
avslutat den 30 majförklaradesi principåtta dess arbetesammanträden innan

också flertal semina-genomfördeReferensgruppen1995 Ibid., 95-05-30. ett
kärnavfallsområdet,områden: inomlagstiftningenMalå följandei inomrier

Malåberggrunden idjupförvar,strålskydd, forskning kringstrålning och
förstudieSKB:s imiljönkärnavfallet ochMalå framtiden,ochkommun, samt

också rad studieresor tillgenomfördeMalå Gruppenlägesrapport. enen-
CLABmellanlagretkärnkraftverket,Oskarshamnkärnkraftsanläggningarna i

Äspölaboratoriet, vid UmeåinstitutionenradiofysiskaSFR ochForsmarkoch
seminarier, bl.a.i flerahar deltagitfrån Referensgruppenuniversitet. Ledamöter

HelsingforsiLuleå kärnavfalloch kringHögskolan ikring REKO-projektet vid
ansvaradeMalåområdet. Referensgruppenföretogs ii de exkursionersamt som

Malå.diskussionsmöten iockså ochför flera informations-
maj 1995. Gruppensefter den 30fortsattearbeteReferensgruppens även
fristående granskningblev aktuellt medfacto detförlängdes deuppdrag när en

förslagdet tilltvå diskuteradede sistaförstudie. VidSKB:s mötena gruppenav
kommunfullmäktigei kommunstyrelse ochfristående väcktsgranskning somen

denreferensgruppenändringar godkändedeldiskussion ochoch efter en
föreslagit Ibid., 95-05-30.uppläggning styrgruppensom

referensgruppensfå någon uppfattningklarsvårt protokollenDet är att avav
varitvissa deltagaredöma harprotokollenför förstudien. Avbetydelse att

frånnågon andrasvårare aktivitetaktiva medan detmycket är att gruppersse
ikritik arbetetremissvarVänsterpartiet riktar i sittsida. motmot gruppen,

förhållandet mellanoklarheter iochhos del ledamöterpassivitet styrgruppen
svårighetenCenterpartiet, betonarbl.a.remissorgan,referensgrupp. Fleraoch

så materialteknisktsynpunkterrelevantalekman storaett somatt gesom
sammanställtspåpekar också studienCenternförstudiendelar utgör. att avav

partiet hadefristående konsulter ochgjortsutredningarnaSKB trots att av
fördöma har intressetsammanställning. Avopartiskönskat närvaron atten

frångenomgång remissvaren deändå ochvaritiarbetet stort avengruppen
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ocksåföreträdda i referensgruppen visarorganisationer ett stortsom var
några fall mycketi stort engagemang.engagemang

Malå.Förstudiearbete finns sammanfattat iReferensgruppens rapporten
sammanställtarbete". MaterialetDokumentation referensgruppens är avav

något förvånande, Projektrapporter,i SKB:s seriepubliceras,kommunen men
också samarbete mellantill omgivningens bildkanske bidrarvilket näraettav

och SKB.kommunen

fristående granskningför3.2.4 Lokala arbetsgruppen en

frågajuni 1994fullmäktigeledamot Alf Holmström ställde iCenterpartiets en
Malå planeradekommunstyrelsens ordförande Rolf Andersson kommuntill om

slutrapport förstudien.anlita oberoende för granska SKB:sattexperteratt om
Kommunalrådet tagits med miljödepartementet försvarade kontakter redanatt

sådanfå finansierad Kf protokoll 94-06-13. Sedan finansie-söka studieatt en
ringsfrågan lösts beslöt kommunfullmäktige i december 1995 skapaatt en

fåorganisation för oberoende värdering de resultat SKB presente-att en av som
i sin förstudie.rat

friståendelokal för referensgrupp för denEn arbetsgrupp bildades utgöraatt
granskningen. Större delen identisk med den referensgruppav somgruppen var

arbetat med förstudien. Vänsterpartiet bytte emellertid sina ledamötertidigare ut
ingåttansågpartiet inte i den gamla referensgruppeneftersom att personer som

Ävenskulle granska sitt arbete. Centerpartiet bytte sin ledamot. Dess-eget ut
tillkom för Samepartiet och länsstyrelsen grannkom-representanter samtutom

Norsjö, Sorsele, Arvidsjaur och Lycksele. Opinionsgruppen kärn-motmunerna
avfall i Malå Svenska naturskyddsföreningens lokalavdelning avstodoch

från ansågdelta i granskningsgruppen eftersom dedäremot att att gruppens
mandat inte tillät granskning hela endast förstudiemateria-utanen av processen

utsågTill opartisk ordförandesakkunnig, i kommunen Valfridlet. gruppen
Paulsson, generaldirektör för Naturvårdsverket.tidigare

Granskningsgruppen arbetade med fyra utskott: säkerhets-miljö- ochett
Bjuhr ordförande; geologi/hydrologiutskottutskott med Hasse s lettettsom av
fp, och anläggningsutskott medGeorg Andersson Bert Eklundett transport-

socioekonomisktordförande utskott, där Hellstenkd Arne m,samt ettsom
ordförande. Hellsten fick central ställning han därmedArne atten genomvar

ingå i granskningsgruppen samtidigt fungeradekom hanatt som som
ordförande och projektledningen. Granskningsgruppens uppgifti styrgruppen

dels med hjälp utomstående, oberoende utvärdera ochatt expertervar av
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utgångspunkt i dettameddelsförstudiematerialet,kompletteraeventuellt att
beslutsunderlagkominuninnevånamainformation ochmaterial utarbeta ettge

12-05.Kf protokoll 95-folkomröstningenkommandeför den
sitt arbete och depresenteradeGranskningsgruppen experter som gruppen

informations-kommuninnevånarna liksominformationsblad tillanlitade i ettett
Malå,i 3. Gruppendjupförvar Granskning"Frågorblad och genom-omsvar

Vad vill dukommunmedborgarna1996 enkät tillockså novemberförde i en
också till fleratagit initiativharfolkomröstningen Gruppeninförveta

tidigare.har berörtsinformationsmöten som
förstudiensocioekonomiska delendenfå kompletteringFör togatt avaven

lnfraplan.konsultföretagetmedOlof Sjölund kontaktoch CarlHellstenArne
fördjupadförslag tillprojektbeskrivning, medpresenteradeInfraplan enen

strategier förutarbetandeMalås möjligheter ochproblembild ochanalys avav
också lnfraplansGranskningsgruppenregional utveckling.lokal och antog

få bildförungdomsgrupparbetade medförslag. Företaget att en aven
förönskemål byautvecklingsgruppframtiden,malåungdomarnas attenom

kunnaoch ungdomarnaskulle kunnautflyttningendiskutera hur stannastoppas
kartlade Malåsinfrastrukturgruppnäringslivs- ochkvar i byarna samt somen

uppfattasInfraplanslutskedet komarbetsplatser. varje fall ioch Iföretag att
Malå,ansvarige i Hansföretagetsför Ja-sidan eftersomföreträdaresom en

samtidigt medlem iJäderström, Ja-gruppen.var
hållitoch dess utskottgranskningsgruppen1996 och 1997 harUnder ett stort

de anlitadeförstudiematerialet ochsammanträden därantal experternas rappor-
sammanträdeenhälligt vidbedömningarGruppensbearbetats. antogs ettter som

informationsbroschyrkommuninnevånarna ipresenterades föri april 1997 en
sammanställningopartiskMalå", enligtGranskning i är avgruppenensom

informa-kommunensskulleblev det underlaggranskningen och som varasom
utifrån frågeställningar:antalarbetadeinför folkomröstningen. Gruppention ett

Är belysta,tillräckligtproblemenförstudiematerialet korrekta,uppgifterna i är
förstå behövs komplet-lätta ochtillräckligt klara ochredovisningarnaär att

någonifelaktigheterdel kritikGranskningsgruppen riktarteringar moten
svårtillgängligt. Slutsatsenmaterialetpåpekar deldelstudie och äratt en av

förstudiengodkännandemåste ändå klarttolkas ävenett gruppensomavsom
frånmed resultatenjämförelsemed; "Först efterordförande avslutar en

frågaMalå förkan komma ii flera andra kommunerförstudier avgörs enom
Ibid.,platsundersökning 4.

från folkomröstningen,Nej-sidan införValfrid PaulssonKritik riktades mot
ocksånågra märktesfråga. offentligaopartiskhet i Viddär hans mötensattes
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klara motsättningar mellan Paulsson å sidan Opinionsgruppenoch ochena
åGreenpeace den andra. Trots detta uppfattar 41 de intervjuadeprocent av

granskningsgruppens information saklig vilket betydligt högre siffraärsom en
för de flesta andra aktörer.än Endast TV, Norra Västerbottens Tidning och SKB

Överfår högre siffror beträffande sakligheten i sin information. hälften deav
intervjuade har mycket eller ganska förtroende för granskningsgruppen.stort
Även här kvinnornas förtroende lägreär 49% 59%.än männens

3.2.5 Den kommunale samordnaren

Enligt avtalet mellan Malå kommun och SKB skulle kommunen utse en sam-
förordnare biträda projektledaren för förstudien. Vid sitt sammanträde den latt

februari l994 beslöt kommunstyrelsen Carl Olof Sjölund till kommunalatt utse
samordnare. Sjölund har varit kontaktman mellan kommunen och myndigheter

central och lokal nivå, andra kommuner, företag och organisationer,
massmedia, universitet och högskolor, kommunmedborgare och andra intresse-
rade debatten kärnavfallet. kommunaleDen samordnaren har detta sättav om
kommit någotbli spindeln i Sjölund har dessutom fungeratatt nätet.av som
sekreterare i referensgruppen och granskningsgruppen.styrgruppen,

Sjölunds uppgift biträda projektledningen. Eftersom Sjölund tidigareattvar
aktivvarit politiker och ledamot fullmäktige för Folkpartiet, i debatten underav

hösten 1993 aktivt arbetat för och för platsundersökningröstat och haft sitten
arbetsrum i kommunen förvaltningshus, har det varit lätt associera honomatt
med kommunledningen och dess inställning i folkomröstningsfrågan. De som
intervjuades kort efter folkomröstningen visar ändå förtroende för denstörre
kommunale samordnaren för de politiskaän partierna och opinions-t.ex.

Drygt 40 sig ha mycketsäger eller ganska för-procentgrupperna. stort stort
troende för Sjölund, medan mångalika ganska litet eller mycket litetanger
förtroende.

3.2.6 De politiska partierna: Allmänt

malåborDe intervjuades efter folkomröstningen visar någotinte uttalatsom upp
förtroende för sina politiker. Fyra tio 38% tycker visserligen politikernaattav

sinsköter uppgift bra, 23 "dåligt", 30 varkenprocentmen procentsvarar -
eller och 9 vet ej". Svaren kanske lågtbildprocent intresse förger mer en av
partipolitik förtroende förän politiker och den politiska debatten.av
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tvekanMalå kaninför folkomröstningenipartipolitiska debattenDen utan
medlem-dominerasmassmediailågmäld. Diskussionenkaraktäriseras avsom

koppling tillprivatpersonereller närmarei opinionsgrupperna utanavmar
politiker, detledandepartiernasnågra tillfällen debatterarpartierna. Vid men

iUndantagetmånga debatten.undviker den äromedelbara intrycket öppnaär att
ordförande Lennartpartietsenbartmån därvänsterpartiet,viss nästansynsmen

sig 44allt tyckerOlofsson.ordförande Eva TrotsGustafsson och vice procent
partierna, 27mellanpolitisk debattmalåborna ha uppfattat öppen menenav

också tolkaskanej vilket30 vethela"nej" och procent somprocent svarar
kommunalrådet Rolfpolitikerna,någon Fleradebatt.intehar t.ex.sett av

låta fråganöverenskommelsefunnitsAndersson, det attsäger tyst vara enatt en
lågmälda debatten. Deförklaringen till densakfråga skulleoch dettaatt vara

införförklaring. Debattenfrånockså Storumanerfarenheterna ensomanger
och inom partierkonflikter mellantill djupaleddefolkomröstningen i Storuman

malåborna debatten ikommunmedborgare. Bara 3och mellan tror attprocent av
haft betydelsen.Storuman den

tvåunder deplatsundersökning diskuteratsfråganpartierna harl om en
i referensgruppenpartiets ledamöteråren samband medi rapporteratattsenaste

fortlöpande, medanfrågan då diskuteratsnågra partier hararbete. Igruppensom
information.andra hardet i setts som

för de politiskahadeförtroende demalåborna vilketintervjuerna fickI uppge
ganskaellermyckethade 31Vänsterpartietpartierna. För stortstortprocent

andelhögre siffra den rösternabetydligtförtroende, vilket änär av somen
ganska litetellermycket litet42 hadevalet.partiet fick vid det procentsenaste

hade mycketNågot 28%färresvarade vet ej.medan 28förtroende, procent
medan 45socialdemokraterna,förtroende föreller ganska procentstortstort

partiettredjeförtroende. detganska litet Förlitet ellervisade mycket som
samlings-Moderatai intervjuundersökningen,frågorna berördeförtroendeom
lägre, 21förtroendeganskamycket ellerandelen medpartiet, stortstortvar

för social-och lägreVänsterpartietstöd förvisar högreKvinnorprocent.
Malå.ioch moderaterdemokrater männenän

intervjuundersökningenVänsterpartiet iockså intressantDet är notera attatt
sindenSocialdemokraterna,förtroendefick ävenstörre än angavsomgruppom

ville och 9integanska liten, eftersom 25partipreferenslokala procent svaravar
Vänsterpartiet,föredrogde28 svaradesvarade vet ej. attprocentprocent

kvinnor stöddeAndelensiffra för 25motsvarande smedan procent. somvar
bara 16socialdemokraterna procentvar .
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Socialdemokratiska partiet

ställningen det partiet i kommunfullmäktigeTrots har socialdemo-störstasom
kratema7 inte präglat offentliga Malåden debatten i inför folkomröstningen.
Vänsterpartiet och moderaten mån ocksåArne Hellsten i slutskedet i visssamt
Miljöpartiet betydligthar oftare i massmedia. gäller förDetsamma ävensynts

ochperioden från beslutet förstudie i november 1993 fram tillom en sommaren
Förklaringen kommunalrådet1997. enligt den ledande Socialdemokraten,är

Rolf Andersson, partiet inte primärt förstudien och den eventuella plats-att sett
undersökningen partipolitisk fråga sakfråga. Partiet harutansom en som en

sitt arbete beslutet i fullmäktigebyggt och verkat i referens- och gransk-
för få såningsgruppen fram bra förstudiematerial och information till kom-att

medborgare Fråganmöjligt. eventuell platsundersökning ärmunens som om en
mångabara politiska frågor fåri kommunen därföroch inte all tidtaen av upp

kommunledningen.för
Rolf Andersson fråganinte heller platsundersökning i förstaser om en som

hand fråga.politisk socialdemokratiskaDet partiet fråganhar diskuteraten men
någoninte tagit rekommendation hur medlemmarna skulle Arbetar-rösta.om

kommunens styrelse har heller inte tagit ställning kollektiv däremotsom men
enskilda medlemmar. flestaDe troligen för platsundersökning.ärsom en

deLiksom övri partierna fanns bland socialdemokraterna bådeanhängare tillga
och Nej i folkomröstningen.Ja Rolf Andersson hoppas medlemmarna för detatt

första skall delta i omröstningen för det andra helst "ja". Hanrösta tror att
motståndarna inom hans parti till platsundersökning finns bland deleget en en

bland kvinnor och bland dem bor i byarna. De miljökon-uteyngre, som
motståndarnasekvenser talat Rolf Andersson något överdrivna.so|n om ser som

Miljöfarliga har hanterats tidigare någraämnen problem i Sverige.störreutan
Ja folkomröstningenEtt i skulle innebära fler arbetstillfällen och ökade

intäkter, också kompetenshöjning. Förstudieperioden har lyft fram ochmen en
olikabelyst utvecklingsmöjligheter för kommunen och tillskott tillgett ett

ekonomi.kommunens "Nej"Ett däremot skulle medföra försvinnerSKBatt
från kommunen Malåoch förlorar några arbetstillfällen inkomster.ochatt

får dåKommunledningen söka utveckla några de projekt diskuterats.av som
ocksåRisken den positiva anda Malå någraär utmärkt i år förbyts iatt som

pessimism och utflyttningen ökar igen framförallt ungdomar.att av

7Avsnittetbygger intervju kommunalrådetmed Rolf Andersson uppgiftervid offentligasamt
Malå.imöten
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AnderssonRolfenligtkommitmöjligen hakundeFolkomröstningen senare,
fortsätt-beslutenhade kunnatfullmäktigeochkommunstyrelsen ta om enom

debatteroffentligaviduttalandenintervjun och attförstudien. Avefterning
medvidarebereddvaritkommunledningendet atttycksdöma enomsom

folkomröstningen.iför Jamajoritetmarginellvidplatsundersökning även en
detalj-genomdrivaskulleregeringeninteSocialdemokraterna att entror

vilja.kommunsavfallsanläggninglokaliseringochundersökning mot enav en
så småningomMalåtvingadärför inteskullefolkomröstningen taattiEtt Ja

slutförvar.ettemot

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets förstakärnavfallsfrågan densedandiskuteratfortlöpandehar
den grund-berorattitydnegativavåren Partiets1993.aktuellgången blev

dessutompartietenergikälla, ärkärnkraftentillinställningenläggande mensom
tillslutförvarlokaliseringenkring samttillkritisk ettmycket avprocessen

medlemmarsinarekommenderahar inte beslutatPartietKBS-3-metoden. attom
Gustafsson säkerLennart ärde skall attsympatisörer hur rösta,och enmen

finnsdet Ja-hanNej,majoritet kommer ävenrösta vet attmycket att omstor om
vänsterpartisterna.blandanhängare även

aktiviteten ipolitiskadenvisardet parti störstaVänsterpartiet är uppsom
konsekventdrivitharPartietfolkomröstningen.Malå medi samband ett

något skullesättfemårsperioden kommunenmotstånd helaunder attmot
Malå. harPartietslutförvar i röstateventuelltkringstudiersig i ettengagera

linjen isegrandedensigsedanförstudie och motreserveratemot en
få upprivetockså sökt beslutetfullmäktige,ochkommunstyrelse senaremen

Frågan ändratharSKB.ochmellan kommunentill avtalförändra förslagetoch
arbetstillfällen.tillfrån soptippordförande,Vänsterpartietskaraktär menar

förstudien och arbetsgruppenförbåde referensgruppendeltagit iPartiet har
Nej-sidandel andramedanfristående granskningen,för den grupperen

ansåg detVänsterpartietgranskningsgruppen.representation i attfrånavstod
låg profil, enligt Lennarthöllgranskningsgruppen,delta ilogiskt att men envar

och byttemedlemmararbetsuppgifter fleravill spridaPartietGustavsson.
vänsterpartiet,eftersomgranskningenochmellan förstudienledamöterdärför

tvåinstans-uppstår formGustafsson, tycker detenligt Lennart att avenannars

viduppgifter8 ochEvaOlofssonGustafssonintervjuermedLennart samtAvsnittetbygger
Malå.offentliga imöten
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dvs.jäv, det arbetet kommaskulle Granskningsgruppengranskas.attegna
tillkom enligt Vänsterpartiet för legitimera förstudien.att

tidigareSom har gått frånVänsterpartiet mycketnämnts snabbt undanskymd
ställning i den lokala politiken till bli det partiet i kommunen.näst störstaatt

delTill beror troligen på utåtriktadedetta partiets arbete. Det vanligtär atten
lokala partier har sin kontaktyta medlemmarnaäven medanstörsta mot

kontakterna med allmänheten sporadiska. Vänsterpartiet Malåi tycks haär mera
kontakterbättre med den allmänheten övriga partier. Före varjeänstora

fullmäktigesammanträde bjuder partiet "fullmäktigefika" utanför någon av
livsmedelsbutikerkommunens för kommuninvånarna fåkontakt med ochatt
frågordiskutera de kommer behandlas i fullmäktige. håller ocksåPartietattsom

regelbundet i byarna utanför centralorten.möten Kommunmedborgarnas för-
troende kommer fram i den intervjuundersökning gjordes efterstraxsom
folkomröstningen. där Vänsterpartiet fick någotstöd de övrigastörre än av
partierna. Förtroendet mångagällde i fall just GustafssonLennart i högre grad

Vänsterpartiet politiskt parti.än som
Vänsterpartiet i folkomröstningenJa ytterligareettser ett steg mot ettsom

Malå.djupförvar i Partiets kritik metoden beror det forsk-mot att attanser
kringningen andra metoder för fåttslutförvar inte lika KBS-stora resurser som

3-metoden. ocksåDet lagts så många småsättattanser attprocessen upp
inlandskonnntiner kan tänkas Ja till förstudie och platsundersökningsäga av
ekonomiska skäl. Ett Nej skulle inte så dramatiska konsekvenser tror
Vänsterpartiets ledare. måsteKommunen under den framtiden koncen-närmaste

sitt arbete dels behålla och utveckla de verksamheter finns,trera att som men
framförallt hitta områden för öka sysselsättningen och förhindraatt attnya en
ökad utflyttning ungdomar.av

Moderata samlingspartiet

Hellsten,Arne började arbeta politiskt så 1991, sig själv ochsentsom som ser
samlingspartietgModerata mycket pådrivareaktiva i diskussionen införsom

beslutet förstudie i Malå. Hellsten det fanns klar majoritet förattom en anser en
förstudie känslomässiga ställningstagande mångafick tveka infören men att

beslutet i fullmäktige. Han inte diskussionerna förstudie och plats-ser om
undersökning i första hand frågapartipolitisk sakfråga,som utanen som en men
den har indirekt koppling till kärnkraftens eller inte Motståndeten vara vara.

folkomröstningeninför kom därför främst från Vänsterpartiet och Centerpartiet.

f Avsnittetbygger intervjumed HellstenArne och uppgiftervid offentliga Malå.imöten
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ochTvå kvinnor deandra Hellsten uppfattar negativa ärsom somgrupper
malåborna samarbetaboende i byarna. hoppas kan fortsättaHan ävenute att

Folkomröstningen i Storumanvad skulle bli.efter omröstningen utfalletoavsett
Riskeninom kommunen.varnande exempel, där följden blev slitningarär ett

Malå inom ochfrågan skulle kunna skapa motsättningar mellanfinns iävenatt
partierna.

platsundersåäkning, enligt honom kommerHellsten önskar först att geen som
Malå Folkomröstningen gäller platsundersökningkunskaper för framtiden. en

hålla fler folkomröstningar.har möjlighetoch inte slutförvar. Kommunen attett
kommunenmed all säkerhet gälla. Förstkommunala kommerDet attvetot om

det bli aktuelltdetaljundersökning kansedan vill vidare med att taen
ställning till slutförvarsanlåiggning.en

fönsterplatsundersökning möjlighetModeraterna öppna ettattsom enser en
utåt, Förstudien har dörrenutveckling kommunen.möjlighet till öppnataven

kontakter.myndigheter och departement, tilltill handläggare inom typny aven
miljoner undertillskott 10platsundersökning kan kommunenEn ett enge

arbetet skalltreårsperiod. moderaterna det fortsattaFramförallt hoppas att ge
tillgång och därmed syssel-Malå utbildningsprogram för ungdomarnatill

sättning möjlighet i kommunen.och att stanna
frågadennarekommenderat sina medlemmar Ja. IModeraterna har röstaatt

frågor Hellstenliksom flesta medlemmarnai de andra även ärär ense, om
också attityder till vidarei hans parti finns negativamedveten det attattom

positiva inställ-efter förstudie eventuell platsundersåikning. Moderaternasoch
kring detenergikälla partiet problemetning till kärnkraften gör attsom ser

hanteringenfråga medteknisk jämställsutbrända kärnbränslet avsomsom en
miljöfarligt avfall.andra typer av

hand Hellstenkärnavfallets förvar har givit i första ArneDebatten kring men
Malås liv.mån också i politiska Deframträdande platsi viss moderaterna en

fullmäktigeoch debatterna ioffentliga inför folkomröstningen,debatterna även
bådaVänsterpartietsHellsten ochoch kommunstyrelse, har dominerats av

Även offentligavid deGustafsson och Olofsson.ledande politiker EvaLennart
Vänsterpartietmedverkat i panel har ochdebatter där samtliga partier en

partierna.fått de övrigabetydligtModerata samlingspartiet större änutrymme

Övriga partier

CenterpartietMalå liberalerna, ochkommunfullmäktige FolkpartietI ävenvar
efter valet1991-94 ochKristdemokratiska samhällspartiet representerade under



43

tillkom också1994 Samepartiet. Dessa partier har inte lika mycket isynts
debatten de tidigare beskrivna med undantag för Georg Andersson,tre attsom
Folkpartiet och Eklund,Bert Kristdemokraterna i kampanjens slutskede tillsam-

kommunalrådetmed Rolf Andersson i debattartiklar i Norra Västerbottenmans
och Västerbottens Folkblad kommuninnevånarnauppmanade Ja.röstaatt

Folkpartietsm fullmäktigegrupp tidigare delad inför beslutet inämntsvar som
kommunfullmäktige i november 1993. Partiet har sedan aktivt deltagit bådai
referensgrupperna. Georg Andersson också ingåtthar i projektledningen för den
fristående granskningen och lett utskotten. Majoriteten inom Folkpartietett av

varit positivahar till de inledande studierna. Partiet har platsunder-sett en
sökning öka kunskaperna innan slutligtsätt beslut detalj--ett att ettsom om en
undersökning skulle ocksåDen väsentligt bidrag till möjligheternatas. ett attge
utveckla kompetensen geologiområdet,inom och kunna bättre utsikter tillge
utbildning malåungdomarna.för ocksåDet har inom partiet funnits mindreen

tagit avstånd från tanken förstudie och följande platsunder-grupp som en
sökning. Någon omfattande diskussion kring ställningstagandet i folkomröst-
ningen har inte partiet haft. Folkpartiet har inte tagit någon rekommendation

folkomröstningeninför vilket alternativ medlemmarna borde lägga sin röstom
respekterat medlemmarna kan åsikter.ha olikautan att

Centerpartiet" det parti i fullmäktigeär vid sidan Vänsterpartietsom av
intagit den konsekventa negativa attityden till förstudie och plats-mest
undersökning. Partiet har alltifrån diskussionerna vårenunder 1993 fram till
folkomröstningen talat först förstudie och platsundersökning.emot en senare en
De centerpartisterna ocksåreserverade sig kommunfullmäktigestre beslut imot
november l993, partiet har deltagit i referensgrupperna för förstudien ochmen

friståendeden granskningen. Enligt Sten Biström, Centerpartiets ordförande,
har det aldrig funnits någon tanke medlemmarna Nej iatt röstaattuppmana

Ävenfolkomröstningen. hos Centerpartiet fanns minoritet, i det här fallet deen
positiva till platsundersökning. Utgångspunkten försom var en centerns

ställningstagande Malåi har i första hand varit omtanke miljön, vissom en
osäkerhet beträffande KBS-3-metoden och Partiet har ocksåtransportsättet. vid

tillfällennågra kritiserat SKB:s dominerande roll förstudiearbetet.i Center-
partiets inställning i kärnkraftsfrågan kan ha haft viss betydelse för med-en
lemmarnas attityder till platsundersökning.en

"l Framställningenbygger intervju medGeorgAnderssonoch frånintryck offentliga debatteri
Malå.
" Frmnställningcnbygger intervju medStenBiström frånoch uppgifter offentligaden debatteri
Malå.
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förstudietankenmotarbetadetillhörde demKristdemokraterna ensom
ocksålyckadesLindblom,Thurefullmäktigeledamöter,derasunder 1993. En av

båda fullmäktige-Partiets1993.återremitterat till fullmäktige höstenfå ärendet
novemberfullmäktigesammanträdet den 22vidför avslagröstadeledamöter

båda referens-deltagit iPartiet harbeslutet.reserverade sig sedan1993 och mot
ingått projektledningen föriEklund harordförandeoch partiets Bertgrupperna

Kristdemo-utskotten.ordförande ioch varitfristående granskningenden ett av
alltså förstudietiden.attityd underkraterna bytte

fullmäktigeiinteföre valet 1994 ochSamepartiet bildades representeratvar
iPartiet aldrigförundersökningbeslutet representeratnär togs. varom en

arbetsgruppdeltagit i denhar däremotför förstudien,referensgruppen sommen
tillvarahand söktdär det i förstafristående granskningen,förbildades den ta

malåbor vid intervjuernafåMycketrennäringens intressen. att ren-uppgav
folkomröstningen.ställningstagande inågon betydelse för derashaftnäringen

aktivtvarit underfullmäktige harrepresentation ihar ingenMiljöpartiet men
avslutandeockså deltaga i denfickfolkomröstningen. Partietförekampanjen

FleraSamepartiet inte deltog.politiska partierna, därmellan dedebatten av
kärn-i Opinionsgruppenvarit medlemmarmedlemmar harmiljöpartiets mot

båda organisationerna ochmellan desamarbete har funnitsochavfall näraett
sameföreningen.medlemmar ivissa

Opinionsgrupper3.2.7

lokaliseringeni debattentvå deltagitMalå lokala opinionsgrupperharI avom
Malå, Opinions-tidigarekärnavfall islutförvar. Opinionsgruppen motett

mycket aktiv.varit1993 och har tidvisbildades redanmot atomsopor,gruppen
mångalikadärför inte visavåren och kanbildades först 1997Ja-gruppen upp

Opinionsgruppen.aktiviteter som

Malåkärnavfall iOpinionsgruppen mot

folkomröstningskampanjen harunderlokala organisationenaktivaDen mest
Malå, Opinions-benämndofta barakärnavfall iOpinionsgruppenvarit mot

själviMedlemmarnaeller Nej-gruppen.OP-gruppen somgruppen,gruppen,
aktiva sedan 1992,miljöorganisation, har varit ävensig förkallar omen

samarbetedetBakgrundenformellt bildades förrän 1994.inte är somgruppen

Z Ingrid BildströmochHansForsgrenbygger intervjuermedMartin Bildslröm,Beskrivningen
Malå.offentligadebatteriuppgiftergivnaisamt
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inleddes under första hälften 1993, initiativ från Forsgren,Hans mellanav ett
antal malåbor tanken förvaring kärnavfall i kommunen.oroats Desom av av

framträdande medlemmarna imest under årende har varitsenastegruppen
ordföranden Martin Bildström vice ordföranden Hans f bådasamt rsgren som
ofta deltagit i de offentliga debatterna och i assmeoia Nils-Göransamt
Edvardsson och Henry Svonni.

Gruppen hade vid tiden för folkomröstningen cirka 470 medlemmar, flestade
från Malå, frånantal Skellefteå och övriga Västerbotten,ett hademen gruppen
också sympatisörer i andra delar landet. Gruppens medlemmar har till storav

beståttdel med ringa eller begränsad teknisk och geologisk kompe-av personer
Organisationen partipolitiskt obunden och majoritettens. medlemmar-var en av

har troligen inte varit politiskt aktiva, bland de verksammana mestmen
återfanns aktiva politiker inom Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. I

ledning fanns till någrabörjan Vänsterpartiets ledande politikergruppens en av
de åren har tydligen Vänsterpartietsenaste det viktigt intemen sett attsom

framstå alltför lierat med Opinionsgruppen.nära Det arbetet isom mesta av
har skett ideell grund och medlemmar finansierade börjangruppen storen

del arbetet med medel. Gruppen har fåttsedan bidrag inför folkom-av egna
röstningen från Malå kommun med 50.000 kronor våren 1994, 50.000 kronor
våren 1995 och 150.000 kronor 1997.

Huvudsyftet för Opinionsgruppen har varit verka motvikt till SKBatt som en
kärnavfallsintressena,och saklig friståendeoch information till allmänheten,ge

verka för satsningarstörre alternativagörs förvaringsmetoderatt och att
avfallet inte i urbergetgöms hänsyn till kretslopputan att tas naturens samt att
kommande generationer ska slippa betala för kortsiktigt tänkande. Opinions-ett

har under perioden 1993-97 bedrivit informations- ochgruppen opinions-en
verksamhet, förstai hand riktat sig till invånarna och politikerna i densom egna
kommunen. Aktiviteten har naturliga skäl varit månadernaundersörst föreav
folkomröstningen. Informationen har till delen beståttstörre flygblad, kortareav
informationsskrifter och insändare i regionala tidningar, framförallt Norra
Västerbotten. Gruppen har också utformat hemsida Internet. Det ären egen

svårtnaturligtvis lekman behärska så högteknologiskatt verksamhetsom en
kärnavfallslagring. Gruppen tycks i allmänhet ha SKB:s informa-som använt

tionsmaterial utgångspunkt för kritisk granskning, också för ökasom en attmen
sin kompetens. Opinionsgruppen har dessutom tagit hjälpegen oberoendeav
forskare.

Opinionsgruppen kritiserade både den metod SKB prioriterar och densom
skall leda fram till lokaliseringsbeslut. Gruppen ansågprocess som ett att
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samordnade. Gruppensintelokaliseringsprocessenforskningsprocessen och är
"huvudspår ochmetodordförande talade KBS-3 inte ettutanen somsomom

aldrig uppfyllts.ansåg Villkorslagcns bestämmelseratt
iblandbeskrev denkritisk till ochOpinionsgruppen mycket processenvar

stödden inte haft hostroligen menadeodemokratisk med vilket attmansom
frånvaron centralt politiskkrrwmunmedborgarnamajoriteten ettatt avav san

kundeNorrlands inlandfattiga kommuner iansvarstagande gjorde t.ex.att
platsundersökningai arbetsmark-förstudier och"intressera" sig förtvingas av

dånovember 1993, beslutkommunfullmäktiges den 22nadsskäl. Inför möte om
naunninsamling författas, organiseradeförstudie skulleeventuell gruppen enen

innehöllNamnlistan,demonstration.kravet "Nej till förstudie samt somen
utgångspunkt för besvärnamnteckningar, blev sedan Hans Forsgrens1.635 över

odemokratiskt och olagligt.anfördefullmäktiges beslut, där han beslutetatt var
avvisades kammarrätten.Besvären av

Även huvudmot-SKBOpinionsgruppen liksom Greenpeace somserom
bådehandlandeståndaren, kritisk till kommunledningensmycketär gruppen

fick till uppgiftden granskningsgruppinför förstudien och vid bildandet somav
referensingick i denförstudiematerial. Opinionsgruppengranska SKB:satt

förstudie,för SKB:skommunen tillsattedrygt 20 mengrupp personer som
påverka. Därförgisslan möjlighetenligt uppgiftkände sig attutansomegen

utsågkommunenfrån delta i den referensgruppOpinionsgruppenavstod att som
förstudien. deltagandegenornlyste Ettbiträda den granskningsgruppatt som

då godkänt möjlighetenmedfört den i praktikenenligt OP-gruppenhade att att
ståndfå diskussionGruppen ville tillförvara kärnavfall i kommunen". ävenen

säkerhetsfrågor alternativa förvaringsmetoder.ochkring
framförallt pekat SKB huvud-i sin informationOpinionsgruppen har ut som
ifrågasatte del SKBzs informa-motståndare. kritisk till ochGruppen en avvar

också Nej-sidan haft begränsadetionsmaterial. kritiskDen mot attvar
kan finansierajämfört med framförallt SKB,ekonomiska somresurser

kärnkrafts-tillhearings, utställningar och informationsresorseminarier,
också riktats kommu-Oskarshamn. Kritik haranläggningarna och CLAB i mot

Malånågon bildats i fickmed SKB. Ja-gruppför det samarbetet Innannäranen
huvud-fristående granskningen den lokalaofta för denarbetsgruppen utgöra

motståndaren för Opinionsgruppen
fick malå-efter folkomröstningenintervjuundersökning gjordesdenI som

båda opinions-oftast hos de lokalavilka deborna möttargumentuppge
Opinionsgruppen medflesta förknippadeDe rörargument somgrupperna.
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säkerhetsfaktorer och risker i samband med slutförvaret. Andra kända argument
kritiken ochmot transporterna.var processen

Något organiserat samarbete i form information ellerav gemensam gemen-
uppträdande förekom inte mellan Opinionsgruppen och Greenpeace eftersamt

Greenpeace ankomst Malåtill i bådeaugusti, Greenpeace ochmen senare
Jordens Vänner utnyttjade del den utrustning fanns i Opinions-en av som

lokaler. Utan tvekan betydde Greenpeace Nej-sidansnärvarogruppens att
fick ökad tyngd och Greenpeace professionalitet gynnadeargument att även

Opinionsgruppen.
Opinionsgruppens mål tycks enbart fåha varit majoritet för Nej tillatt

platsundersökning i folkomröstningen. Någon diskussion eller handlings-
Malåsberör framtid tycks inte ha funnits med i strategi.program som gruppens

Eftersom flera de ledande i medlemmar i eller knutnaär tillnäraav gruppen
miljöpartiet det möjligt Opinionsgruppensär la-sidansatt mottosvar
Utveckling och framtidstro" kommer i po istället.att ettsynas wogramz..alltAv döma har upplösts efter folkomröstniz;att gruppen .Trots Opinionsgruppens lokala förankring ,vånarnaskommuär för-
troende för lågt. de intervjuerlrätt gjordes veckorna eftergruppen som

ansågfolkomröstningen bara 10 Opinionsgruppens informationprocent att var
saklig och 60 sadenärmare sig ha ganska litet eller mycket litetprocent
förtroende för Drygt tredjedel de intervjuade hade mycketgruppen. en stortav
eller ganska förtroende.stort

Jet-gruppen

Någon lokal talade för till fortsattJa platsundersökning i Malåettgrupp som
1997.bildades inte förrän i slutet april Inför folkomröstningen i Storumanav

myckethade tidigt samarbetsorgan bildat förordade SKB fåett skulleattsom
vidare efter förundersökningen. Storumangruppens ledning bestod av

framträdande politiker kommunalrådet lokala företagare och debattensamtsom
mellan de båda sidorna blev tidvis infekterad.rätt Det har givits flera
förklaringar varför det dröjde så länge innan Ja-grupp etablerades Malå.ien

hänvisade tillMan den situation uppstod i Storuman efter folkomröst-som
ningen med klara motsättningar både inom del partier också mellanen men
privatpersoner. En del företrädare för Ja-gruppen, framförallt företagare ansåg
sig inte ha tid föra längre informationskampanj. Detatt har framväxten

Eivorenligt Jonsson, vice ordförande i Ja-gruppen Malåi fick därförgruppen.

i Avsnittetbygger intervjumedEivorJonssonoch frånuppgifter offentligadebatteri Malå.
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Gruppeni Storuman.sammansättningbredareframtoning och änenen annan
till Opinionsgruppen,bidrag motsvarande detkommunaltfick ett mengavssom

informationen meddelbasis och bekostatideellsig verkat heltsäger aven
publiceradesJa-företrädarefotonmedmedel, bl.a. de somannonseregna

hadeOpinionsgruppenkampanjperioden.underVästerbottendagligen i Norra
två årMalå under föreopinionsbildningen idomineramöjlighetdärför att

folkomröstningen.
Malå-bor".ideell förening Ja-sig själv "enbeskrevJa-gruppen avsom

Storuman.liknande den isammansättningförsökte undvika att engruppen
från Kommunalarbetareför-varit Stefan Erikssonordförande harGruppens

ochföretagareordförande Eivor Jonsson,bundet och vice är somegensom
utåt i debatter harofta företrättpolitiskt aktiv. Dentidigare varit gruppensom

Malå Grundberg,frakt och StureUlf Stenvall,varit Eivor Jonsson samt
framstod vid flera deUlf Stenvallkommunfullmäktige.socialdemokrat i av

fannsideolog och talesman. loffentliga möte gruppensom gruppens
och vanligafackliga företrädareför och mindre företag,störrerepresentanter

cirka 300 medlemmar.folkomröstningenhade förelöntagare. Gruppen strax
frågadensyfte .laprimära, kortsiktigaGruppens ettatt somvar

för djupförvarfå söka platsgällde: "Skall SKB fortsättafolkomröstningen av
mållångsiktigaMalåi kommunT. Gruppenskärnbränsleanvänt samman-mer

betonade framför--utveckling och framtidstro. Gruppenfattades i dess paroll om
också de ökadearbetstillfällen platsundersökningallt de ger, mensom en

förviktig punkt Ja-gruppentill kommunen.inkomsterna En varannan
platsundersökning.följd ltill utbildningssatsningarmöjligheterna en av ensom

falldå skulle i bästaavsågs geologiförsta hand utbildningar inom görasom
berördeundersökningar. GruppenMalå något för geologiskatill ett centrumav

folkomröstningsdagen. under-säkerhetsfrågor före Denförränsällan strax
säkerhets-platsundersökningen skulleliggande tanken att ge svarvar

lösatekniska expertisen kan defrågorna. fanns tilltro till dengrundenl atten
Gruppenmed kärnavfallet.säkerhetsfrågor kan bli aktuella i sambandsom

handvi har kollektivti slutet kampanjen detbetonade i stället att taav ansvar
hålleransåg också viktigt fastdetdet svenska avfallet. Ja-gruppen att manom

platsundersökning.Malå eventuellkommun formulerat vidvid de krav ensom
arbetstillfällenökadeFrågan alltför mycket betonadeinte Ja-gruppenär om

Över visserligenplatsundersökning. 60resultat procent attett angavav ensom
långmånga tid,förvaring skulle jobb till kommunen underde trodde att en ge

i denslutförvarskall ställas majoritet inte ville hadet ettmot att egnaenmen
tillfrågade arbetstillfällen80 nämndekommunen. Närmare deprocent somav
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de ofta enda de associerade med Ja-gruppen ochargument vanligastenästsom
de positiva effekterna kommunensargument ekonomi. Den diskussion om

säkerhet, risk och för kommande generationer Ja-gruppen försökteansvar som
under slutet kampanjen lämnade få spårta bland kommunmedborgarna.upp av

blev förDet mycket tal arbetstillfällen enligt 76 de intervjuade.om procent av
Malåborna hade lika lågt förtroende för Ja-gruppen för Opinionsgruppen,som
59 hade ganska litet eller mycket litet förtroendeprocent för Ja-gruppen och

8bara ansåg dess information saklig.procent vara
byggdeJa-gruppen mycket sin argumentation grundläggande tilltroav en

till den tekniska kunskap finns vid SKB och universitet och forsknings-som
institut. Frågan inteär folkomröstning platsundersökningom en ettom en om
eventuellt framtida djupförvar handlar värderingar och känslor änmera om
vetenskapliga fakta. Gruppen skulle kanske ha utnyttjat Eivoren person som

iJonsson utsträckningstörre i debatterna och i kontakten med kommuninne-
vånarna. Trots i framförallt Norra Västerbotten med bilder före-annonserna

förträdare Ja i folkomröstningen förblevett Ja-gruppen imer anonym
debatten Opinionsgruppenän och Greenpeace. ocksåDet svårt förär
allmänheten så många arbetstillfällenatt skulletro att kunna bli resultatet av en
platsundersökning och djupförvar med tanke deett flesta tekniskaatt
verksamheter inte kräver så arbetsstyrka.stor

Övriga opinionsgrupper

Opinionsgrupper liknande Malåden i finns de andra eller harärorterna som
Ävenaktuellavarit för förstudier. Opinionsgruppen i första hand lokaltärom

baserade har de samtidigt regional eller i viss mån nationell karaktären
grund de kontakter skapats mellan de olika kommunerna.av Opinions-som

i Malå har samarbetat med Storumangruppengruppen vid flera tillfällen och
har också haft kontakt med liknande igruppen Nyköping ochgrupper

Oskarshamn. Storumangruppen tillsammans med motståndare till plats-var en
undersökning från Sorsele kommun också aktiv i Malå under slutskedet av
kampanjen inför folkomröstningen med bl. flygblad.a.

Redan tidigt bildades med bas i Skellefteå för motarbetaatten grupp
planerna slutförvarsanläggning i Västerbotten. Gruppenen kallade sigsom
Opinionsgruppen och förvaring kärnavfallmot transport mycket aktivav var
redan under 1993 med insändare och bearbetning politiker. Skellefteåav
kommun också besluttog förbjöd SKB:s fartygett Sigyn anlöpasom att
Skellefteå hamn. Denna opinionsgrupp också aktiv inför folkomröstningen ivar
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Lundbäck ochmakarnamedlemmarframträdande ärMalå. Gruppen mestvars
kampanj i NorrasinförframföralltfickSven-Erik Johansson utrymmegott om

Västerbotten.

aktörerRegionala3.3

i länen.hushållningen medförharLänsstyrelserna naturresurseransvar
kontakter-samordnauppgiftlänsstyrelsernasdetharRegeringen är attansett att

platsundersökningar ochochförstudierberörsde kommunermellan avsomna
miljökonsekvensbeskriv-genomförakunnaför sedanmyndigheterstatliga att

organiseramedverkat idärförlän harVästerbottensiLänsstyrelsen attningar.
Jangvard vidoch IngvarförstudieSKB:sfristående granskning aven

granskningsarbetet.lettingått arbetsgruppockså i denlänsstyrelsen har som
debattillfällenochinformations-också vid fleramedverkatJangvard harIngvar

leda fram tillskallså småningomMalå beskrivit denochi ensomprocess
lokalisering.

Nationella aktörer3.4

påverka besluteneller indirekt kannivå direktnationellaktörerDe omsom
regering,ochMalå riksdagförutomkärnbränsle ianläggning för äranvänten

kärnkraft-och Statensstrâlskyddsinstitut SSImyndigheter Statensbland
ochSKBkärnbränslehantering ABSvenskbland företagSKI,inpektion

nationelledenideltarDessutomGreenpeace.opinionsgrupperbland processen
kan intedessastyrelse,Kärnavfallsfondenssamordnaren ses somsamt men

folkomröstningsfrågan.iaktörer

3.4.1 Riksdagen

fråga från 1970-taletspolitiskcentralhar blivitenergipolitikensvenskaDen en
kärnkraftspolitikentidigareoch denbåde vattenkraftsutbyggnadendåbörjan

Energi-Vänsterpartiet.Centerpartiet ochframföralltifrågasättasbörjade av
tvåunder demiljöfrågan. Riksdagen hardå kopplad tillfrågan senasteblev nära

ocksåfattarbeslut. Denenergipolitiskaomfattandetagit raddecennierna en
viktigastekärnavfallet. Dekärnkraften ochreglerarlagardebeslut somom
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lagarna kärntekniklagen, strålskyddslagenär och finansieringslagen. Kärn-
tekniklagen säkerhetslag,är för kärnavfallet liggeratt ansvareten som anger

producenten fastslårhos och också endast svenskt avfall skall slutförvaras iatt
StrålskyddslagenSverige. reglerar säkerheten beträffande både driften kärn-av

kraftverken och för avfallshanteringen. Finansieringslagen reglerar hur kostna-
förderna hand kärnavfallet skall finansieras.att ta om

3.4.2 Regeringen

Regeringen har förutom sin allmänna uppgift verkställa riksdagens beslutatt
också det övergripande för samordningen kärnkraftverksamhetenansvaret av

kärnavfallshanteringen.och Frågor kärnavfallet handläggs inomrör miljö-som
departementet, medan för energipolitiken ligger näringsdepar-ansvaret

Regeringen utfärdar tillstånd driva kärnkraftverktementet. efter prövningatt
kärntekniklagenenligt och naturresurslagen. fattar ocksåDen beslut SKB:som

för hur kärnavfallet skall hand. Det beslutet fattades itasprogram senasteom
december 1996, då den visserligen konstaterade uppfyllde högtatt programmet
ställda krav, också kom med del kritik. Regeringen ansåg bl.a.men en att
alternativa metoder för förvaring det utbrända kärnbränslet måste belysasav
ytterligare i samband med förnyad redovisning säkerhetsaspekterna.en av

Den svenska kärnkraftspolitiken har genomgått väsentliga förändringar under
de årtiondena. Från ha från börjansenaste varittre samarbete mellanatt näraett

och kärnkraftsindustrin, där intogstaten dominerande roll, har i dagstaten en
allt för kärnkraften lagts kärnkraftsproducenterna.ansvaret över Detmera av

samarbete inleddesnära med AB Atomenergi och ASEA-Atom börjadesom
förändras under 1970-talets första debatter kärnkraftssäkerhet. Den statligaom
politiken för hanteringen kärnbränsle kännetecknasanväntav numera av en
överföring till kärnkraftsföretagen Lidskog 1994, 6lff.ansvaretav

tidigareI avsnitt har kritiken från någraett de politiska partierna motav
regeringen för passivitet berörts. En del diskussionen kring regeringens rollav
hör med den s.k. vetoventilen. förändringEn i naturresurslagensamman ger
regeringen möjlighet kommuns vilja besluta i lokaliseringsfrågaatt mot en en

kärnavfallslager. Flera partierna ochett i Malå har uttrycktsom av grupperna en
rädsla för regeringen skulle överväga använda sigatt denna ochatt utvägav

ha försäkringarvelat det inte skall ske. Miljöministern har tidigareatt besvarat
fråga i riksdagen tyder regeringen inte tänker använda sigatten som av

möjligheten, inte något klart besked förrän fredagen före folkomröst-men gav
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Malåbesöktmiljöministeringenirritationentillorsak ärningen. En attannan
pågått 1993.sedandebatttrots att en

myndigheterCentrala3.4.3 m.m.

strålskyddsinstitut SSI harStatenskärnkraftinspektion SKI ochStatens
offentligavid fleradels mötenverksamhetsininformationmedmedverkat om

perioden l995-Malå underispeciellainformation tillriktadviddels grupper
de kravuppfyllerkärnkraftverkensvenskadeövervakar1997. SKI somatt

säkertdrivsdedvs.finansieringslagen,ochkärntekniklagen ettställs i att
ochhanteringbeträffandesittkärnkraftsproducenternaoch tarsätt att ansvar

ocksåövervakarMyndighetenkärnbränslet.använda attdetslutförvar av
förkostnadernaframtidadetäckermedelkraftproducenterna avsätter som

utvecklings-ochforsknings-förockså SKB:sgranskarSKIförvaret. program
detriktatskritikoch den motde s.k. FUD-programmenverksamheten, som

granskning.från SKl:sdeltillFUD-programmet storSenaste emanerar
uppfyllerkärnkraftsproducenternaförstrålskyddsinstitutStatens attansvarar

kärnkraftverkenuppstår vidavfalldetstrålskyddslagen, tasikraven omatt som
utgångspunktlagstiftningenmedutfärdarSSIsäkerthand sätt. somett

liksom SKIkommerstrålning. Myndighetenverksamheter medföreskrifter för
kärnbränsle.slutförvartill använtkommande förslaggranska SKB:s avatt

förkärnavfallsfrågor, uppgifthar tillKASAM,råd för attStatens
området. KASAMkunskapslägetbedömningsinredovisaregeringen avegen

Malå ochfrånpolitikerseminarier därhaft flera1993-97periodenunderhar
självständigdessutomKASAMdeltagit. görsamordnarenkommunaleden en

SKB:s FUD-program.granskning av
medeldeuppgift förvaltatill1996styrelse har sedanKärnavfallsfondens att

Styrelsengod avkastning.så definansieringslagenenligtfonderas att gersom
anslutningverksamhet isininformationeller meddebatterdeltagit ihar inte om

SKI,uppdragregeringensMalå, fondenifolkomröstningen ersättertill men
medsambandinformationsinsatser iMalå förkommunoch KASAMSSI samt

förstudien.
uppgiftutsedd regeringen. Hans ärsamordnaren attnationelle ärDen av

de kom-utredningsinsatserochinformations-desamordningenfrämja somav
nödvändiga.platsundersökningarförstudier ochi vilka varaansermuner,

derasKASAM, inteochsamråda med SKI, SSI övertaskallSamordnaren men
uppgifter.
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3.4.4 Svensk Kärnbränslehantering AB

kärntekniklagenEnligt måste den driver kärnkraftverk också handtasom om
avfallet säkert kraftföretagDesätt. producerar med kärnkraftett som
bildade därför 1972 Svensk Kärnbränslehantering AB SKB för handatt ta om

slutförvaraoch det radioaktiva frånavfallet de tolv reaktorerna.
SKBN har byggt och driver anläggningar för slutförvaret kortlivat drift-av

avfall och mellanlager för kärnbränsle. Inför byggandetanväntett anlägg-av en
för djupförvzirning långlivat kärnavfall sker forskning och utvecklingsarbeteav

kring inkapslingssystem. Forskning och utveckling ocksåsker denett metodom
för geologiskt djupförvar, KBS-3, regeringen godkänt, och SKB:särsom som
referensalternativ. SKB stöder också forskning vid universitet och institut
alternativa metoder för slutförvar. Företagets forskning kring förvar förlagdär

Äspölaboratoriettill i anslutning till Oskarshamnsnära kärnkraftverk SKB
l996b.

Arbetet med lokalisera plats för djupförvaret sker i fleraatt Inled-en steg.
ningsvis översiktsstudiergörs befintligt material delar landet ochöver av
därefter förstudier någrai kommuner. Regeringen har uttalat sig för SKB böratt
genomföra förstudier i 5-10 kommuner. Förstudierna, också i stort settsom
bygger befintligt material, skall belysa geovetenskapliga förutsättningar,
transportfrågor och samhällsaspekter. Från förstudierna, cirka två år,tarsom
skall SKB urvalgöra och genomföra fortsatta undersökningar,ett s.k. plats-
undersökningar i minst två kommuner. Platsundersökningarna beräknas fyrata

åttatill år. Efter utvärdering kommer SKB ansöka tillstånden att attom
genomföra detaljundersokning plats påbörjaoch byggandeten atten ettav
djupförvar samtidigt med miljökonsekvensbeskrivningatt MKB ochen en
säkerhetsanalys För den platsgörs. väljs krävs SKB kan visa det inteatt attom

någotfinns bättre alternativ och miljö- och säkerhetskraven uppfylls.att Dess-
krävs den lokala befolkningenutom att djupförvarsanläggningenaccepterar

SKB 199621;SKB l996b.
Förstudier har gjorts i Storuman Malå,och nyligen avslutats i Nyköping och

Östhammar pågåroch i Oskarshamn. SKB har avslutat sin verksamhet i
Storuman och Malå sedan folkomröstningar de båda avvisat tankenorterna

platsundersökningar
.

Förstudien i Malå inleddes i februari 1994 och avslutades med den slut-
publicerades i 1996.rapport SKB öppnade lokalkontor i Malå isom mars ett

J Avsnittet bygger intervjuermedClaesThegerströmoch Torbjörn Hugo-Persson SKB:ssamt
verksamhetsberiittelse.infortnationsmaterialfrånSKB ochuppgifterfråninformationsmötenMalå.i
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bedrivit iföretagetinformationsverksamhetbas för denjuni 1994 somsom
lokalkontorSKBzsvarit ansvarig förharkommunen. Torbjörn Hugo-Persson

Scott-Hultdin. ClaesMalå, biträdd Karininformationsverksamheten ioch för av
ingick idjupförvar ochenhet förleder SKB:sThegerström, styr-somsom

antal informationsockså vidmedverkatför förstudien, har ett stortgruppen
förstudien.projektledare förLeijon,karaktär, liksom Bengtolikamöten av

sin verksamhet iavveckladesamband med SKBlades ned iLokalkontoret att
deförstudiens slutrapportMalå folkomröstningen. lefterstrax summeras

omfattarförstudien. Listandeltagit i undergenomfört elleraktiviteter SKB mer
bestårAktiviteterna1995.och med decemberaktiviteter fram till100än av

offentligaolika i kommunen,information till allmänheten mötenorter
också särskildainformeratharlokalkontorct. SKBeller grupper som

besökturister ianställda företag ellerfackligt aktiva, ikommunalanställda,
med kommunen och ii samarbeteMånga aktiviteterna har skettkommunen. av

samordnaren.kommunalei dennågra fall SKB, andraarrangerats av av
och SKBhar vid allmännaFörstudien och delrapporterna mötenpresenterats

frågor hardjupförvaret. Företagetkring berörhar deltagit i seminarier som
organisationerockså andramedverkat vid t.ex.möten arrangerats avsom

informationsverksamhetkämavfall SKB l996a. SKBzsOpinionsgruppen mot
folkomröstningentillomfattande under perioden framknappast varit mindrehar

åren det sig1993-1997totala insatsen underdet troligt den röroch är att om
harbåda förteller de opinionsgrupperna200 aktiviteter. Varken SKBminst

gjortmånga allmänheten vidhur besöknågon statistik visarform somsomav
informa-åldrar sökteller vilka ochrespektive informationskontor somgrupper

dention vägen.
någon inblandningnågotMalå tillfällehar inte vidSKB:s företrädare i sett

SKB:sVattenfallfrån sida med tankepåtryckningeller ärattstatens en av
produ-för uppfylla kravetuppgift arbetaföretagetsDeägare. att attsomser

kraftindustrin ochuppdragsgivarebeträffande kärnavfallet. SKB:s ärcentansvar
utifrånarbeta ochhar regelverkkunden det svenska folket. SKB attett

ochfristående SKI SSl.myndigheterföretagets verksamhet granskas somav
någotbåda fogmyndigheter och SKB ochfinns klara mellan dessaDet gränser

Opinionsgruppen ochSKl och SSIför "samkörning" mellan SKB,den som
existerar inte enligt SKB.Greenpeace ibland talat om

förelåg det klaraoch Torbjörn Hugo-PerssonEnligt Claes Thegerström
Malå diskussioneninvånarna och beträffandeskillnader mellan i Storuman om

Malå vid gruvverksamhetbetydligt flera människordjupförvar. Iett vanavar
tidigare.många SKB Denindustriprojekt och hade dessutom arbetatoch
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sågsociala Malå.terrängen annorlunda i gångenI Storuman det förstaut var
bygge djupförvarsanläggning diskuterades konkret plan.ett ettav en mer

Spänningar märktes mellan olika kommundelar och samhällets stöd saknades i
Storuman. Turismen i Storuman också Malå.karaktär i SKBär änav en annan
lärde sig mycket kampanjen i Storuman Malå.kom till inyttaav som

SKB:s informationsmaterial omfattande i många utifrånoch fall utformatär
naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv, därför omöjligtett utan att attvara

förstå för lekmän. utformat utifrånDet tilltroäven till och förtroende förär en
vetenskap forskningoch och till den industriella utvecklingen under de senaste
århundradena. SKB utifrån detta till värderingsfria fakta-argumenterar synes
perspektiv och försöker i varje fall inte i det tryckta informationsmaterialet

debemöta känslomässiga motståndarsidan för fram.argumentmera som
Thegerström och Hugo-Persson medvetna förhållandedettaär inteom men ser
SKB i konflikt ansvarigt för nationellt forsknings-part utan ettsom en en som

för uppfylla formulerad uppgift. SKB:s trovärdighetatt statenprogram en av
skulle ifråga informationen ficksättas utformning. Tilltron till detom en annan
skrivna ordet väsentligt.är

Motståndarna till platsundersökning Malåi kritiserathar SKBatten numera
använder uttrycket djupförvar i stället för slutförvar. liggerDet viss symboliken

uttrycken ocksåi SKB. Slutförvar association någotsäger tillger en mer
slutgiltigt, medan djupförvar har generell innebörd.en mer

3.4.5 Nationella opinionsgrupper

nationellaDen opinionsgrupp varit aktiv Malåi Greenpeace. Underärmestsom
vecka före folkomröstningen fanns också Jordens Vänner plats, derasen men

aktivitet kan inte jämföras med Greenpeace inledde sin kampanj Malåi isom
mitten augusti.av

Greenpeace

de framträdandeEn aktörerna tvåunder de månadernasista före folk-mestav
Greenpeace.Malåomröstningen i miljöorganisationen Greenpeacevar

beskrivs oftast internationell organisation, dess företrädare undersom en men
Malå,kampanjen i Dima Litvinov, föredrar uttrycket global organisation.

Organisationen, politiskt och ekonomisktär obunden, några fåbildadessom av

S Avsnittetbygger, inget intervjuermedDima Litvinov, Greenpeacekampanj-annatom anges,
Malåiledare och uppgifteri samband offentligamed debatter Malå.och imöten
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Berings hav ochikärnvapenproven1971 i Kanada iaktivister motprotest
världsomspännande organisation medGreenpeacePolynesien. Idag är en

i 30-tal ländernationella kontori Amsterdam och medhuvudkontor samt ettett
varit etablerat sedanhar Greenpeaceflera fartyg. Sverigerederi med Ieget

1983.
organisationkritiserats för intevid flera tillfällenGreenpeace har att vara en

femmanna-International ledsmedlemsdemokrati. Greenpeacebyggd av en
år rådsmötegång medmandat granskasstyrelse, representan-ettper avenvars

påminner mycket multi-Organisationenför de nationella kontoren. ettter om
utvecklade länderna helti denationella kontoren ärnationellt bolag. De

Sverige3lff. Greenpeace1989,fristående med styrelser Eckermanegna
ansvariga föravdelningar,generalsekreterareverksamhet leds samt treav en

stödmedel.insamlingadministration, kampanjverksamhet samt av
från första handfrivilliga bidrag ifinansierar sin verksamhet medGreenpeace

miljöorganisationer harLiksom del andrastödmedlemmar och sympatisörer. en
påverkatåren, vilket bör haunder deGreenpeace förlorat medlemmar senaste

förhållandevisflesta medlemmarorganisationens ekonomiska De ärstatus.
utförs mindre antalunder aktionerpassiva och det aktiva arbetet ett personerav

deltarbåde teoretiskt miljöarbete.erfarenhet praktiskt och Däremotmed stor av
genomförsopinionsarbeteflera medlemmar med specialkunskaper i det som

nivå.nationell och internationelllokal,
icke-våldsaktioner, spektakuläraofta ochsyfteGreenpeace är att genom

miljömedvetandet ochuppmärksammade, opinionsarbete ökamassmedialt samt
politikerlika hög grad hos ochmiljökunskaperna hos allmänheten, imen

områden:prioriterar arbete inom fyraföreträdare för industrin. Greenpeace
atmosfär,radioaktiva kedjan, energi ochkärnkraft eller riktigare uttryckt den

både aktionerbeträffande direkta ochhavsekologi miljögifter. Arbetet,samt
forskareofta vetenskapligt underbyggt, dels deopinionsarbete, är genom som

med aktuellkontakterfinns inom den organisationen, dels andraegna genom
nivå.såväl nationell internationell medvetenforskning Det strävanär ensom

trovärdighet.detta aktioner ochhos organisationen störresättatt rapporterge
både nationell nivå.genomför kampanjer internationell ochGreenpeace

från nationellainternationella kampanjerna förutsätter i princip stöd deDe
nationella fallen vissakontoren. kampanjledarna kommer i deDe överens om

får talarinte bryta under kampanjen. Greenpeaceprinciper motman omsom
kampanjområden campaign kampanjerdels dels campaigns, kanareas som

underavdelningar områdena. frihetGreenpeace Sverige har attavses som
något priorite-kampanjer, till degenomföra dessa skall knyta anegna men av
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områdena. kampanjmålrade Man kan urskilja sikt Nejkort t.ex. till
platsundersökning Malå, mål medellångi öka medvetandetsikt t.ex. om

långkärnavfallets farlighet mål totalaoch sikt kärnkraftens avveckling.
påminnerplanering och strategiska tänkande i mycketGreenpeace militärom

strategi och modern fastställande målmarknadsföring med för arbetet underav
och för veckan eller perioder och utvärderingdagen längre arbetetnoggrann av

period.för respektive
Malåi kan i långsiktigaNärvaron led Greenpeace arbete inomettses som

kampanjonrrådet "den radioaktiva kedjan". Organisationens Malåarbete i skilde
fråndel det förknippassig traditionellt med Greenpeace, vilket troligtvisen som

frånerfarenheterna i Någraberor kampanjerna Storuman och Njakafjell.
spektakulära aktioner Malå,genomfördes inte i däremot mycket aktivtett
opinionsarbete bland fåallmänheten. Ambitionen kontakt med alla med-attvar

Malåkampanjenborgare i kommunen. gångenförmodligen första Green-var
genomförde så gräsrotsnivå.omfattande opinionsarbete Arbetssättetettpeace

visar likhet med de amerikanska valkampanjerna. Medarbetarna valdesstor
utifrån dels personlighet ocksåoch kunskaper försöker medlemmartamen man

"passar in" i glesbygdskommun.som en
hade MalåGreenpeace i visst samarbete med Opinionsgruppenett mot

kärnavfall och delar MotståndarsidanSameföreningen. utgjordes i förstaav
hand SKB och till Malåmindre del Ja-gruppen sågsoch kommun. SKBav en av

Greenpeace Malåhuvudfienden i för kärnkraftenstrots attsomav ramarna
utveckling och avveckling de centrala besluten tagits och skallsamt tas av
riksdag och regering. Enligt Dima Litvinov förklaringen kärnkrafts-är att
industrin lobbat fram besluten och regeringen följer kärnkraftsindustrin.att

ocksåHan SKI och SSI alltför lierade med kärnkraftsindustrinär näraattanser
och sin uppgift motvikt i Malåopinionsarbetet. kommunattser som vara en
hade enligt Dima Litvinov tagit ställning för sågsplatsundersökning ochen

offer för SKB:sett storamera som resurser.
Greenpeace har sedan tidigare förtroendekapital hos den svenska allmän-ett

Organisationenheten. har i flera opinionsundersökningar under 1980-talet
placerats högt i rangordning bland organisationer och myndigheter. Genom sitt
mångåriga arbete med aktioner och opinionsarbete har Greenpeace skaffat sig

professionalitet de lokala i saknar. Greenpeace hadestort setten som grupperna
dessutom fördel. frånDeras erfarenhet massmediekontakter gören annan att

budskap drarderas till sig massmedias fåruppmärksamhet och genomslagskraft
betydligti högre grad lokalt uppbyggdän en grupp.
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för valut-mycketmalåbor betyddeMånga trodde Greenpeace närvaroatt
Nej-sidan. Enansåg Greenpeace stärktegången. 64Närmare storattprocent

i kampanjendeltagandeGreenpeace46 uppfattningenhade attprocent,grupp,
också minoritet 17litenmånga malåbor, det fannshade procentretat men en

påverkats Green-utgången folkomröstningen inte allsitrodde attatt avsorn
Malåborna lika positivmånad. hade intedrygti kommunen ifunnits enenpeace

visar. 30nationella undersökningar Baradelbild Greenpeace procentav som en
för organisationen medanförtroendeeller ganska nästanhade mycket stortstort

Förtroendetför Greenpeace.saknade förtroende ärtvå tredjedelar i stort sett
information bedömdesbland Greenpeacekvinnorbland än män.störreavsevärt

få uppfattademycket deneller pläderande ochargumenterandede flesta somav
saklig.som

Malå cirkaunderVänner deltog i kampanjen iMiljöförbundet Jordens en
Organisationenplats valdagen.intevecka i september, utgav envarmen

Nejargumenterade för ochmalåborna omröstningen, där denguide till inför ett
någon regeringen behöver"vetoventil", dvs.också finnsdrev linjen det inteatt

åsikterna de kommunernågon till hoshänsyninte och kommer inte att ta som
tillåtit platsundersökning.en

Diskussion3.5

folkomröst-införkampanjendiskussionerna ochaktörer i debatterna.Antalet
uppgått drygttill 25,Malå kan haseptember 1997ningen i den 21 sägas

någon skall räknasställs förvilket krav aktivitetberoende att som ensom
enskildaflesta fallhändelseförloppet har i debeskrivningenaktör. I personerav

och partier.organisationerinriktatsutelämnats intresset har motutan grupper,
1993-1997periodenaktiva under helavarit mycketdel aktörerna harEn av

aktivitetMalå, sinandra har begränsatkärnavfall iOpinionsgruppen motsom
Några aktörerna harMiljöförbundet Jordensvecka Vänner.till endast avsomen

och Opinionsgruppen, Ja-i debatten SKB, Greenpeacevarit direkt synliga som
Några har tagitalls.regeringen har knappastandra syntsgruppen, som- -

politiskalokalaalternativ, del deställning i valet mellan olika t.ex. en av
andra harnovember 1993, medanförundersökning ipartierna vid beslutet om
friståendehållningneutral deneller försökt intaintagit somen mer

granskningsgruppen.
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Vid beskrivningen aktörerna har uppdelning gjorts i lokala, regionalaav en
och aktörer. flesta återfinnscentrala De aktörer nivå.lokal Varje politiskt
parti har räknats aktör, eftersom alla partier Samepartiet deltog iutomsom en
informations- eller debattmöten under veckorna före folkomröstningen.strax
Aktiviteten varit någrahar mycket hög hos Malåde lokala aktörerna.av
kommuns handlande, företrädd kommunledningen, bådehar varit aktivt ochav
synligt vid tillfällen,vissa vid andra har kommunledningen intagitmen en mer

hållning.avvaktande Orsaken kan kommunledningen både önskat talaattvara
för platsundersökning, också försökt ha beredskap inför Nej ietten men en
folkomröstningen inte alltför uttalat positiv till platsundersök-attgenom vara
ningen. Den aktiva och till drivande kraften inför folkomröstningenmest synes

varithar och dess ordförande Hellsten. ocksåArne Hellstenstyrgruppen var en
frågandem drev inför beslutet i kommunfullmäktige 1993. Styrgruppensomav

arbetathar SKB och den kommunalenära samordnaren förstudien.i Den
politiska debatten inför folkomröstningen har lågmäld.beskrivits Bedöm-som

gäller dockningen inte alla partier. Det Socialdemokratiska partiet har grund
motsättningarna mellan anhängare förstudie och platsundersökning ochav av en

motståndare intagit avvaktande hållning. Partiet arbetar traditionellt inomen
organisationen fåroch därför kanske inte lika uppmärksamhet tidningaristor
och TV oppositionen. Det parti och hörts i debatten alltsyntssom mestsom
från 1993 har varit Vänsterpartiet. Partiet har drivit sin bådelinje i kommun-
styrelse, kommunfullmäktige och i massmedia. Partiets ordförande Lennart
Gustafsson och vice ordförande Eva Olofsson har därför kommit periodvisatt
dominera den politiska Malåi tillsammans med Arne Hellsten. Center-scenen

harpartiet drivit lika klar linje inte uppmärksammats lika mycket ien men
massmedia. Det betyder inte de övriga partierna har varit heltsagts attsom
passiva. Folkpartiet och kristdemokraterna har sin medverkan igenom
förstudiens referensgrupp friståendeoch i den ocksågranskningen kunnat utöva
inflytande.

mycketEn del aktiviteten har bedrivits inom referensgruppenstor förav
förstudien och arbetsgruppen för friståendeden granskningen. Av naturliga skäl
visar vissa aktivitetaktörer i denna beroende de harstor typ attav grupper,

frågornabrett intresse för och vid den formär diskussion blirvana av som
karakteristiska i arbetsgrupper. Andra aktörer uppvisar aktivitet inom vissa
delfrågor gruppen/föreningendär har särskilda intressen. Det däremot ärsom

mångaviktigt påpeka företrädare förär olika intressegrupper har lagt nedatt att
åtskilliga arbetstimmar skaffa sig kunskaper inom tekniskt svårtatt ett
område förtsedan kunskapernaoch vidare för diskussion med medlemmar i
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ochreferensgruppenintervjuerframförts ikritikDen motsomgrupperna.
positiv attitydalltföroch intagitpartiskaha varitförgranskningsgruppen att en

dokumentationsvår denbedöma. Iplatsundersökningtill är att som grupper-en
grundadeskulleuttalandensvårt direkt pekadetlämnat är utatt varasomna

ibland saknasställningstaganden. Det äråsikter partiskaellerförutfattade som
dragits.argumentation för de slutsatserklarare somen

Opinions-aktörerna.också aktivatillhör debåda opinionsgruppernaDe mest
debatten,position itydligaresigkunde skaffakärnavfallmot engruppen
kom i1993, medan Ja-gruppenredansin verksamhetstartadeeftersom den

ha avgörandeför kunnaalltförplatsundersökningdebatten ettsent attenom
såpåpekas antalvalutgången. här börDet ärinflytande stortettattsom

folkomröst-båda infördemedlemmar imalåbor engagerade sig gruppernasom
kommuninnevånare varit med-harmalåbor femteeller800Närmareningen. var

och Ja-gruppenOpinionsgruppentvånågon de lokalailemmar grupperna.av
båda sidorna,för desymbolerochlokala aktörerhaft betydelsehar somsom

valutgångenföravgörande betydelsehaft dentroligen intehar dedäremot som
efterdebatten.isades

länsstyrelsenseftersomnivån mindre i debatten,harregionalaDen synts
platsundersökning.eventuellkontakter införsamordnauppgift är att en

debattdiskussion och idomineratnationelle aktörhar varit denSKB som
Opinionsgrtippen ochBåde lokaladenMalå perioden 1993-1997.under

folkomröst-huvudmotståndare undersinföretagetharGreenpeace sett som
informeraomfattande arbetenedSKB har lagtningskampanjen. attett om

finnaförkårnavfallshantering,fördet svenska att ortensystemet processenom
förordarmetod SKBoch denbränsletdet utbrändaför lokalisering somomav

detroligenmetod. störstasäkerhetsfrågorna denna Detkring årsamt en av
nednivå. SKB har lagtlokalgenomförtsinformationsinsatser storasom

både StorumanEfterså många möjligt.tillinformation attatt somresurser ge
frågan diskussioneninteplatsundersökning detMalå Nej till äroch sagt omen

måsteförstudiergenomför ikommuninnevånarna de andramed orterna som
fårförhållandet SKBdetvärderingsfrågor. dilemmagrad beröra Ett ärhögre att

principenvisserligen följeruppdraguppfyllasöka ett omavsom
fattadepolitiska beslutockså följdärproducentansvar, avavenmen som

det svenskaför helafår dettaregering. SKBoch sättriksdag ta ansvar
fråga sig vi i SverigekanMankärnavfallsprogrammet.kärnkrafts- och om

aktivtnågon betydligtkommunfå positivt beslut ikommer ettutanett meraatt
sida.fråndiskussionen regeringensdeltagande i
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Inför MalåGreenpeace ankomst mångatill väntade sig malåbornaav samma
uppseendeväckande frånaktiviteter organisationens sida de sigtyp vantav som

frånvid massmedia. Greenpeace genomförde, frånmed erfarenheter år,senare
form Malå.kampanj i ställetl för skaffa sig uppmärksamhetattannanen av

provokativa aktioner genomförde gångGreenpeace denna informa-genom en
tionskampanj. där målsättningen såträffa många malåbor möjligtattvar som
och med dem diskutera folkomröstningsfrågan. intervjuade malåbornaDe hade
ganska litet förtroende för fråganGreenpeace, inte organisationenärmen om
hade betydelse för valutgången sin blotta och med sittstor närvarogenom
direkta eller kanske i högre indirektagradännu stöd till Nej-sidan.

Malå kommun har haft intresse folkomröstningenJa i och därmedett attav
platsundersökiring. Kommunledningen, majoriteten kommunfullmäktigesen av

ledamöter och flera de politiska partiernas företrädare talar de positivaav om
effekter skulle följa i omröstningen.Ja förstal hand knöts förhopp-ettsom
ningarna till utveckling tjänstesektorn med verksamhet områdeninom iav
anslutning förstudiertill och platsundersökningar. Förstudien ocksågav mass-
medial uppmärksamhet, goda kontakter någraoch arbetstillfällen och inkomster
till kommunen. Ja-gruppen argumenterade för Ja med liknande utgångs-ett
punkter. Både fackliga företrädare och för näringslivet i Ja-representanter

såg vinsterna vid i arbetstillfällen,Ja skulle innebära säkrareettgruppen som en
arbetsmarknad för konnnunen. Kommunen och sågJa-gruppen möjligheterna

ekonomisktill utveckling i kommunen till fortsattJa under-en ettgenom
sökning. Kommunen hade tidigarenämnts vissa villkor för viljasattsom att
vidare efter platsundersökning. Hos kommunledningen liksom hos fleraen av

politiskade partierna finns också tilltro till det politiska framföralltsystemet,en
tilltilltro regeringen inte kommer utnyttja sinatt möjlighet förläggaatt att ett

förvar kärnbränsle någonanvänt till kommun dess vilja.av mot
intresseSKB:s för Ja i folkomröstningen utgår ifråndels uppfattningett en

den teknik företaget föreslår denatt lämpligaär och den uppfyllersom mest att
alla de krav säkerhet ställs i svensk lagstiftning. Företaget vill ocksåsom
komma vidare i och efter forskning kunna del tekniken.prövaprocessen en av
.la-gruppens bygger liksom SKB:s tilltro till teknikargument ochen
forskning och till industriell utveckling. Opinionsgruppcn och Greenpeace har
däremot skeptisk hållning till den teknik och den SKBen mer process som

framarbetat och regeringen godkänt. De fråganär tvivel tekniksom mera om
och misstroendeän teknik sådan. I botten dennamot teknik-process som

hållningskeptiska ligger också Greenpeace och Opinionsgruppens negativa



medMalå hängerförintresseGreenpeacetill kärnkraften.attityd samman
kärnkraften.mål: avvecklingenlångsiktigaorganisationens av

Ja-gruppenför etik ochintressetaktörerna betonarFlera argumen-zinsvar.av
för detutifrån nationelladetförkampanjen Jaslutskedet ansvareti ettterar av

kommande generatio-får inte skjutas överkärnbränslet Ansvaretutbrända
OpinionsgruppenGreenpeace,förs fram motSamma argumenttyp avavner.

lStorumangruppen.företrädsregionala intressendekärnavfall och tav .ex.som
i omröstningen medNejfördessafalletdet ettargumenterar gruppersenare

kommandedjupförvar föreffekternaintemotiveringen ännu ettatt vet av
generationer.

utgångspunkt iNej medellerför JaaktörernaFlera ettargumenterarav
besluts-har intressekärnbränslehzinteringSvensk attbeslutsprocessen. ett av

utifrån kravetutför uppdragföretagetgår SKB betonarvidare. ettattprocessen
demokratisktalla kravuppfyllerochproducentansvar ettatt processen

före-intefrån sida harSKB:sNågon påtryckning kommunernaförfarande.
Även tillfällen besluts-fleramotståndarsidan viddiskuterarkommit, anser inan.

kritiskOpinionsgruppenperspektiv. ärnågot annorlunda motprocessen, men ur
demokratiskt med tankeintekommunfullmäktige, ärbeslutet i man ansersom

genomförts.aldrig haalltsåmotståndet. Förstudien bordefolkligadet stora
läggsAlltförbeslutsprocessen.också kritiskt tillVänsterpartiet stortär ansvar

passivitet. Detpolitiskacentralagrund desmå kommuner organensav
beslutshastigheten igällerfrån aktörers sidamotståndet fleragemensamma

forskning innan detför vidaretiddet finnsDe gottatt omanserprocessen.
behövermetod för förvaretslutliga beslutet tas.om

meningendenlyckad iMalå beskrivaskan attFolkomröstningen i som
betydligtochvalenallmännavid dehögt, högreblev mycketValdeltagandet än
eftersomockså lyckad"folkomröstningar. Denflesta lokalai dehögre än var

valen. Denpolitiskavid degrad, högrei högengagerade medborgarna änden
kunskap,information ochskaffa sig närockså människor sökervisade att

Folkomröstningendem.fråga direkt berörgälleromröstningen varsomen
någraefterlämnadeutåt fallvarjeden inte imeningockså i denlyckad att

partipolitikerdehos fleraförhoppningsamhället.i Enmotsättningardjupa av
folkomröstningen.efterskapatspolitiskt intresseökatintervjuats är att ettsom

partiskiljandedirektfrågorockså i inte ärvisadeFolkomröstningen att som
tvåfå olikatänkaskanutanför partierna. Detgrupperingarochopinionerskapas

skapatfolkomröstningenintressepartierna detstärksAntingeneffekter. somav
avvaktandepartiersfleraföljdapatinpolitiskadeneller ökar avsom en

hållning.



63

Flera de aktiva aktörerna Malå återfinnsi den nationella nivån,mestav
SKB och Greenpeace. Energipolitiken, till vilken kärnavfallsfrågan direktår
kopplad, Pånationell politik. denna nivånationella finns ocksåär passiven en
deltagare, nämligen regeringen. kan diskuteras också fråganDet inteom om en
lokalisering anläggning för förvar kärnbränsle skallanvänt avgörasav en av
nationell nivå och inte i liten kommun invånare.4.000 Utan tydligtetten
samband nationellmellan och lokal politik kommer troligen lokala folkomröst-
ningar i framtiden dela befolkningenäven i ungefär lika läger beroendeatt stora

frågans karaktär kamp mellan sakliga och emotionella bedömningar.av
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4. Mediabevakningen folkomröstningen iav

Malå

JohanssonKenneth

4.1 Riskkommunikation händelse ochsom process

Den samhälleliga produktionen välstånd förknippad medär nära produktionav
risker inte längre konkreta och synliga,är abstrakta svåraochav som utan att

förstå. Hotbilder och löftesbilder förmedlas media och ställs varandra,motav
med anspråk handlingsram för politiskautgöra beslut. Beslutsunderlagetatt
kommer, omfattande forskningsinsatser och teknikutveckling,trots att rymma
väsentliga inslag osäkerhet. Experters riskbedömning inte enbart frågaärav en

objektiv risk eller fullkomlig, säker kunskap. Osäkerheten ärom ettsnarare
ofrånkomligt inslag i flertalet komplicerade beslutssituationer. Svårbedömda
riskanalyser medför ställningstaganden måste baseras både logisk analysatt

förståelse.och emotionell Samhällets hantera dennasätt osäkerhet vad gälleratt
riskbedömningar är dialogöppen utmärker den demokratiskagenom en som
beslutsprocessen. Den demokratiska dialogen handlar i det här avseendet om en
riskkomniunikation måletmed komma fram till samstämrnighet elleratt en en
ömsesidig förståelse kan leda till handlingsutrymme SOU 1995:50, 46.ettsom
Riskkommunikation definieras kommunikation risk med siktesom attom
sammanföra logik och känsla för nå väl grundade beslut. Detta förutsätteratt i
sin medborgerligt deltagande i syfte nåtur konsensus för erhållaatt att
legitimitet.

Malål kommun har dialogen uppehållit sig kring risker och förutsättningar
för platsundersökning, i nåsyfte fokomröstningsbeslut. Debattenatt haren ett
främst bedrivits tidningarnas nyhets- och debattsidor. Riskkommunikationen

syftathar till informera, skapa opinion nåoch kunskapatt inför folkom-
röstningen. Media kan därmed beskrivas kommunikationskanal ochsom
informationsförmedlare, deltagandeäven aktör i beslutsprocessen.men som
Medierna konstruerar till viss del bilden det "normala", vilken viktig iärav
formandet riskbild. Massmedias förmåga skapa sambandav en gemensam att

KennethJohansson doktorandochforskningsassistentär vid Statsvetenskapligainstitutionen,Umeå
universitet.
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går ofta inteInformationomdiskuterad.risktagandemellan kunskaper och är
Sjöberg 1995, 49.överförskunskapervissadjupare än att

väckerkontroversiellt ämnekärnbränsleLokalisering äranvänt ett somav
eller mindre ratio-antalfolkomröstning koncentrerarstarka känslor. En ett mer

Utgångspunkternziundersökning.fortsatt ärför ellernella emotargument, en
perspektiv.utifrån olika Endessmåste därför betraktasskilda och argumenten

direktatillpositivtmedföra mycketdjupförvar kanlokalisering orten:ettav
miljöskydd ochinomframåt ökat kunnandemånga årarbetstillfällen för samt ett
säkerheten vadouttalad kringbåde ochuttaladSamtidigt finnsgeoteknik. oro

kärnbränslet. Dessutomdet utbrända äroch förvarhantering,gäller transport av
omdiskuterad.mycketlokaliseringsprocessenochsjälva besluts-

förstudier ochintresseanmälningar,dess delarmedLokaliseringsprocessen av
nivåriskkommunikation lokalformkanplatsundersökningar som en avses

riskprojekt.nationelltståndpunkt kringsyfte skapamed ettatt gemensamen
denkärnavfallsprogrammetuppläggningenUtgångspunkten för avgesav

rådande samhällsförutsätt-lagstiftningen ochvetenskapliga kunskapsbasen,
förviktig faktor hurkärnavfallsfrågankunskapen ärningar. Synen och enom

drar slutsatsenSKBKärnbränslehantering ABSvenskkan drivas.programmet
samrådmiljökonskevensbeskrivningar, brettmedarbetedet krävs öppetettatt
förbehövsförtroendedetbyggadelaktighet krävs föroch attatt somupp

R-97-06. Detbra SKB-rapportförverkligasskall kunna sättettprogrammet
lokalise-ividarekommunförpolitiskt stegettär attstort stegett en

måste invånarehaanläggningenskall hysakommunringsprocessen. Den som
lokaliseringpositiva tillställer sigbara ettinte accepterar, utan avensom
Beslutssituationenkommunenskärnbränsle inom gränser.djupförvar använtav
i debatten.måsteolika aktörerdärmed flerainrymmer utrymmesom ges

riskbedömningochLokaldemokrati4.2

skill-avsevärdadet finnsmediabevakningen pekarUndersökningen attav
relevantavilkakunskaper och ärbedömning risker,nader i argument somom

folkomröstnings-frågan vad självagälleranvända i debatten. Detatt omsamma
mediaundersökningenförstå resultatetochfrågan handlar För att sortera avom.
kommunikation ochteorier risk,några referenser tillkortabehövs om

demokrati.
kon-med negativaslumpmässig händelsedefinierasRiskbegreppet som

syfteiriskbedömningenmiljö. Tillhälsa ochför människans liv,sekvenser att
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fatta politiska beslut hör måttrelevanta osäkerheten kopplad till konkreten
Samtidigtfara. grundar sig allmänhetens riskuppfattning på sannolik-änannat

hetsberäkningar. Nödvändig information beroende beslutssituationen, valdär av
beslutsmetod och vilka värderingar finns representerade. Tre ärsom grupper
inblandade vid beslut i samband med risk: beslutsfattare, riskbärare, samt nytto-

kostnadstagareoch Thedéen 1995, 13 och 17-18. Till dessa börtre grupper
informationsförmedlare läggas till modellen, eftersom information ochgruppen

kunskap har betydelse för beslutssituationen. SKB har framstoren att taansvar
beslutsunderlag för tillståndsansökan lokalisering. Det myndig-ett ären om

heternas, berörda kommuners och regeringens granska ochatt taansvar
ställning till genomförande. Riskbärare i sammanhanget berördaett medbor-är

närområdet.i Massmedia den informations-representerargare stora gruppen
förmedlare och fokus för denna undersökning.

Thedéen de tidigare i historien eller mindre varitatt tremenar grupperna mer
sammanfallande. I moderna tekniska åtskildadäremotär ochsystem grupperna
beroende systematisk analys Ibid., 13. Ulrich Beck knyterav resonemang om

risksamhälletmodernadet till kommunikationsteori definieraroch risk "ettsom:
systematiskt hantera farorsätt och osäkerhet alstrade och infördaatt ärsom av
moderniteten själv Beck 1992, 21. Risk knutet till beslutsfattande,är och
skiljer frånsig fara för konkret fara,utsätts vilket hanterasen man ettgenom-
kalkylerat risktagande. Beck medan de sociala och politiska frågorna iattmenar
industrisamhället handlade omfördelning den materiella välfärden,om av
handlar frågorna i det senmoderna industrisamhället fördelning, ochom
legitimeringen faror och risker samhället själv upphov till.av som ger
Sekundära sidoeffekter uppstår den teknologiska och ekonomiskasom av
utvecklingen, dagens mänskligaär problem. Själva moderniseringenstora börjar

uppträda fara måsteoch hanteras i risk. Tillväxtparadigmetatt termersom en av
bryts bilden den ekologiska krisen. Kärnkraftenmot och dess avfall tillhör iav
allra högsta grad detta politiska och teknologiska riskproducerande komplex.

Kombinationen postmodern hotbild och för nödvändighetenargument av
deltagande får vi den finländske filosofen George Henrik Wright. Hanav von
kritiserar den oreflekterade västerländska vetenskapen och framstegettron
och hot den demokratiska traditionen. Tekniksamhälletsett mot komplexitetser
kan komma bidra till demokratiskt deltagande iatt de offentligaatt besluts-

till formalitet antingen instämmandeurartar ellertomprocesserna en av protest
inför obegripliga alternativ. Dessa omständigheternas krav inskränker den
individuella friheten von Wright 1986, 84. Receptet medborgarenär att ge
möjligheter bilda sig mening frågor beröratt denneen egen om som person-
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följdernaöverblickakunnamedborgarenlång Därtill börsikt.ochkortligen,
friheter ochsinanyttjaochfulltså kanhanhandlingar,sina taatt ansvarav

opinionsbildandeförståelsesådantill är83. VägenIbid.,rättigheter enen
kommuni-politiskfungerandeochantal aktörerförutsätter ett ensomprocess

förmågabygger46. att1995:50, Konsten övertygaSOUkation att en
demhoserfarenheternaochverklighetsuppfattningenorganiseraretoriskt som

naturlig ochuppfattasframställningensådantskall sätt att somövertygas ett
inverkanframställning harMassmedias1996.Bjørgo,Heradstveitsjälvklar

frågan.förståochtolkavi skahurbetydelseskapandedenna process om
i beslutsenskild aktörochiirformationsförmedlarebådeMedia somsomagerar

processen.
symbol föroftabetraktasladdad ochKärnavfallsfrågan socialtär ovansom

kommunicerasmåsteRiskbedömningarnarisksamhälle.teknologiskabeskrivna
kärnbränsle kanInformation använtlegitimitet.samhälleligvinnaför omatt

för-påverkar självavilkenriskkommunikation,förstås formdärför en avsom
tenderarDiskussionen83ff.l993:Thalénkommunikationenförutsättningen

Människorsgeoteknik.ochenbartbetydligthandla än orotransport-att merom
förståoförmåga detvårhanteringen ochkringbåde riskerna attgäller egen

strålningenmåste förlöpa innanlånga tidsintervall avtar.som
demo-osäkerhet harochriskfått inslagsamhälletSamtidigt större avsom

förändrings-Dennaändrat karaktär.styrelseformochförutsättningarkratins
välstånd,ökatfaktorersamhällsstrttkturellamedsammanhänger somprocess

värderingar ochförändradeochavstånd, medierminskadeutbildning,högre nya
i stigandeväljerSverigeiMedborgarnabland medborgarna.beteendemönster

Inställningen till1990:44.SOUpåverkavillsjälva degrad näratt agera
blivitharinslagdirekttlemokratiskziandrafolkomröstiringsinstitutet och mer

med dentillkommaför rättainslagåren och lanseratspositiv med attsom
demokratiteoriModerntillkortakommantle.demokratinsrepresentativa ger

vinnerbeslutfattatoch dialog. Ettdelaktighetnödvändighetenexempel av
SOUöverläggningacceptabelkvalitativtföregåttslegitimitet det enavom

hardeltardelta. Alla rättfrihetska haAlla medborgare1997:56, 24-25. att som
framkommerförslagföreslå eller stödjakritisera,dagordningen,påverka somatt

rationellt och kunnauppträdaförväntasDeltagarnaöverläggningen.under ge
ska beslutsprocessen strävaSlutligenställningstaganden.sinaskäl förgoda

präglasattityderunderbprinciperuppnå konsensus. Dessaefter somIggs avatt
Deltagandet7ff.1997;Hallbergömsesidigtrationalitet ochtolerans, ansvarav

förtroende förtillit ochsaknarmedborgarnaegenvärde. Omha ettanses
deltagandetomfattande ärdemokratin, ochförtvinarvarandra tvärtom, mer
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desto demokrati.starkare En vital demokrati kännetecknas enligt Putnam av
förtroende, och sociala nätverk. En fungerande demokrati förutsätternormer en

politiskviss kultur alstrar det civila samhällets institutioner 1993.Putnamsom
Sammanfattningsvis pekar refererade demokratiteorier betydelsenovan av
legitimitetskapande samråd,med deltagande och dialogöppenen process om
ochhur det utbrända kärnbränslet ska placeras. Teorin pekar mot attvar sam-

stämmigheten bör nå längre till enbart En acceptabel överläggningän acceptans.
nåbör sikta konsensus.att

4.3 Nyhetsbevakningens omfattning och allmänna inriktning

Undersökningen fokuserar massmedias roll i diskussionen och argumentationen
folkomröstningeninför i Malå. Kapitlet analyserar omfattningen mediabe-av

vakningen och dess allmänna Bådeinriktning. kvantitativ och kvalitativ metod
har Undersökningen innefattaranvänts. nyhetsartiklar, insändare,reportage,
debattartiklar och ledarkommentarer. Tidningar ingått i undersökningarnasom

främst lokal/länstidningarnztär Norra Västerbotten NV, Västerbottens Folk-
blad VF och Västerbottens Kuriren TvåVK. rikstidningar, Svenska Dag-
bladet SVD och Dagens Nyheter också ingåttDN, har i undersökningen.
Regionala och nationella nyhetssändningar har bevakats i TV-kanalerna STVl,
STVZ och TV4.

På frågan varifrån den huvudsakliga informationen ifrån,kommit svarade de
tillfrågade i 49 via tidningen och 24 via 9TV. svaradeprocent procent procent

radion varit den viktigaste informationskällanatt n358. Etermedias bevak-
ning kampanjen har varit sporadisk och används inte empiriskt underlagav som

studieni tidningsmaterialet.sätt Kommentarer och hänvisningarsamma som
till eterinedia ska därmed reflektionspunkter.ses som

Totalt omfattar studien 273 tidningsartiklar, 110 nyhetsartiklar ochärvarav
insändare,163 debatt- eller ledarartiklar. Undersökningen uppdelad tvåiär

perioder, före och efter folkomröstningen 21 september. Undersökningsperio-
den sig frånsträcker juni till september, 1997. Perioden före folkomröstningen
benämns kampanjperiod v23-38 och omfattar 235 artiklar. Perioden efter folk-
omröstningen benämns valanalys v39-40 och omfattar 38 artiklar. Under
kampanjperioden publicerades 84 nyhetsartiklar och 151 debattartiklar. Valana-
lysen består kommentarer valresultatet och samlar 26 nyhetsartiklar ochav om
12 debattartiklar. Artiklar behandlat energifrågan i eller någonstortsom
händelse kopplat till kärnkraften, inte folkomröstningsfrågan, har intemen
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varit relevans ochurval artiklar hartagits analysen. Kriteriet förmed i av
folkomröstningen iochdjupförvar, platsundersåikningkoppling till debatten om

Malå kommun.

folkomröstningenbevakningTabell 4.1 Tidningarnas av

TotaltSvDVK DNArtiklar NV VF

846 6Kampanjperiod 2547
3 2627Valanalys 14
9 / I 032 8Nylietvclrriklclr 6/

16318 1106 38Insändare och
debattartiklar

2731070 26Totalt 167

främstopinionsbildningenoch valanalys visarUppdelning i kampanjperiod att
frånresultatetmedan intresset kommenteravarit intresse för lokalpressen, attett

Nyheteralla tidningar. Dagensgrad har intresseratfolkomröstningen i högre
direktartiklar medantalpublicerat litetoch Svenska Dagbladet har ett

därtillfolkomröstningsfrågan. koncentreratsPubliceringen haranknytning till
valresultatet.folkomröstningen och till kommenteraveckan företill sista att

informa-dominerandefolkomröstningensTidningen VästerbottenNorra är
artiklar i under-60 allapublicerattionskanal. Tidningen har över procent av

Övrigamalåborna. tidningar har90sökningen och läses över procent avav
KurirenVästerbottensartiklar och andel läsare.färre publiceradebetydligt
läsare ioch betydligt färremindre antal artiklar 10publicerar betydligt procent

efter NorraFolkblad placerar sigMalå Västerbottens2 procent. näst
och andel26både antal publicerade artiklar procentvad gällerVästerbotten,

informationsförmedlareVästerbottens dominans22läsare procent. Norra som
betecknarantal artiklar och andel läsareoch samvariationen mellan attorten,

fråga.lokalfolkomröstningen varit mycketen
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skrivsnyhetsartiklarna imedan de förstaden 6 juniDebattartiklarna startar
råderDärefterbesöker Holmsund.med M/S Sigynjuli 29, i ochmitten v attav

debattartiklarochsommaruppehåll återstart augusti. Antalet insändaremed iett
cirka publiceradetill mängd 10före folkomröstningen,ökar 5-6 veckor en av

två folkom-veckor föreökar drastisktvecka. Mediabevakningenartiklar per
publi-toppnotering med 9538Folkomröstningsveckanröstningen. v görs en

figurartiklar l.cerade se
Innehålletinnehåll i nyhets-och fokus.varierar vad gällerNyhetsartiklarna

från ochoch kommentarerblandningartiklarna mötenär rapporteren av
Någotstundande folkomröstningen.med denhändelser har göraattsom

gårfrågan inte finna.bevakning Enför mediasstrukturerat mönster attav
sakeri vilken omfattning olikarapporteringen berorlokalreporter attmenar

finns därnyhetsvärde händelsen Exempelsammanfaller i tid och vilket äger.
tidningar. Olika aktörerpublicerar artikel i flera olikajournalister gessamma

bådeståndpunkter. intervjuasframföra sina Medborgareplats gatanatt om
Malålivsförhållanden ställningstaganden. kommunochframtidstro, represente-

förtroendeuppdragkommunalrådet, politiker med iartiklar antingeni avras
från densamordnaren ellerkommunstyrelsen, den kommunala representanterav

ämnesområde riskerna,införgranskningsgruppen. vanligtlokala Ett är oro
förutsättningar och möjligheter förstegvisa genomförande,lokaliseringens

fårsjälva folkomröstningen. SKB igenomförandetkommunen samt av
kring beslutsprocessen,lyfta fram olika aspekterhuvudsak förklara och

djupförvaret innebördenkunskapsläge, metodval förnuvarande samt av en
huvud-förmedlar sinaplatsundersökning. Kampanj- eller aktivitetsgrupperna

folkotnröstningen.villkoren införeller olika aspekterpoängterarargument
ochskriver för bredare publikNyheter och Svenska DagbladetDagens geren

besluts- och lokaliseringsprocessenför beskrivningar och analyserutrymme av
avveckling,artiklar kärnkraftensför det utbrända kärnbränslet. Flera tar upp

direkt har beröring tillenergikällor artiklaralternativa De somm.m.
folkomröstningen.få före och efterfolkomröstningen och publiceras dagarnaär

Folkomröstningsfrågan in ibeskrivs med viss distans och placeras störreett
Malå ochtill beskriva kommun dessIställetsammanhang. attutrymmeges
exempelvis följande bildinvånare nationell läsekrets. Nyheterför Dagens geren

samhället.av

flammande rönnbärsbuskar i denbor i trähus gräskulle medDe röttett en
områden Malåtvå kom-lappländska byn Korsträsk mitt i de utpekade iett av-

möjligt vill huggadär kärnkraftsindustrins avfallsbolag snarast prov-mun
fårkärnkraftsherrarnai backen... hamnaborrarna Där borta kan atomsoporna om
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redovisar tveklöstde vill. Uno... Grannen Birger Larssonsäger motsattsom
gick hanattityd. körde skogsmaskin till dess sönder. Nu kommerHan ryggen

för hämtafyrhjuling skäggstubb, keps och jacka fiberpäls och bävernyloni attav
strålexperterna. jobbenlitar geologerna och Och behöver-Jagposten.

hårfriscring Malå bakåti lutar sig i stolen ochGunillas Storgatan han säger
Smådebattermed självklar manligt moraliska skäl...tyngd: Jag röstar upp-av

frånstår skåpbilen med Hedmans bageri iibland vid valstugorna. brödmen
gången"På måndagBoden folk. det för den här DN 19drar överärmer -

september 1997.

Huvudintrycket första hand befäster Norrlandsartikeln den iär att mytenav om
sakfrågan. symbolerinland och i andra hand beskriver själva Alla metaforer och

förtidspensionerade skogsarbetaren, terrängfordonet,finns med i dentexten:
skäggstubben, kepsen, fiberpälsjackan. manligheten och det ständiga behovet av
arbetstillfällen. malåbornaEn har erfarenhet och kompetenspoäng görs attav

området.det geotekniska Erfarenhet gruvnäring och älvutbyggnadav anses
betydelse för lokalisering.ha en

lågmäldaSvenska Dagbladet kring den samtalstonen igör ett reportage
debatten malåbornaoch drar slutsatsen har avfallsdebatten.tröttnatatt
Artikeln drar parallell mellan förstudierna i norrländska glesbygds-en

baggbölerigoch tidigarekommuner erfarenhet skogen, därefterFörstav
gruvnâiring och vattenkraften, kärnkraftsavfalletoch SvD 19 septembernu
1997.

Etermedia följer folkomröstningen olika i allmänhetreportagegenom som
beskriver kampanjen i tävling, kamp, slutspurt och stigandetermer av en

i debatten. Nyhetsinslagen blandning bakgrundsbeskriv-ärtemperatur en av
ningar och intervjuer. De regionala TV-nyhetsprogrammen följer debatten

och Nord placerar sig föreNytt TV Botnia, vadnärmare tätare. gäller andel
tillfrågade tagit del nyhetssändningarna. tillfrågadeAv 358 324som av uppger
91% de tagit del nyhetssändningar från Nord Nytt 184 51%att motav som

Botnial.tagit del TV Riksnyheterna placerar sig mitt emellan de regionalaav
med 296 83%.programmen,

Nord deklarerar, månadNytt före folkomröstningen, valkampanjenatten
går i sin slutspurt och folkomröstningen viktigt vägskäl föräratt ett
malåborna. inledsReportaget med Opinionsgruppens buss rullaratt torget

Malå, ocksåi där sidans stårJa valstuga uppställd. pekarReportern ut torget

2 Ordet syftar till Baggbölesågverk, beskylldesför 1842-68olovligt ha averkatskogattsom
krinansmark.Numeraranvändsbegreppetmedbetydelsernolovlig skogsavverkning mark,annan
skogsskövlingoch luratimmereller ifrånskog bönder Nationalencyklopedinatt 1990,2l l.
l TV 4zsregionalanyhetsprogram.
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sistainledas.den geografiska punkten valkampanjens slutspurt ska Desom var
verksamhet. kontakta förmodatveckorna ska uppsökande Ja-sidan skaägnas

längs byvägarna.osäkra väljare telefon och Opinionsgruppens buss ska rullaper
platsundersökning och ingetbudskap det gällerJa-gruppens är att annat.en

hävda det bara sigOpinionsgruppens ordförande det fel rörär attatt attmenar
platsundersökning. "mycket principielltväldigt oskyldig Det är merom en

så, frånviktigt Nord 13 september 1997. Etthan. Nytt, rösterän parmenar
leder vidare:orten reportaget

långtför frakta det ända hit Vi"Nej, jag inte det säkert och det ärär atttror upp.
flyttar blir slutförvar. tänker barnet och hennes barn.det Manettom

hardet här platsundersökning, tyck jag de ska DomJust göra.göra attatt en
hit.inte finns möjlighet jobbbestämt komma med det, och detännu attatt

måtyckerjag tänka det.

berggrunden undersöksförklarar platsundersökning innebärReportern attatt en
borrhål, där finns sprickor och berggrundenför reda äratt ta omgenom om

Malå teknikengranit. i handlar enligt intehomogen Men debatten reportern om
till djup-huruvida betyder till platsundersökning eller JaJa Jautan ettom en

förvar. Efter miljöorganisatiorterna inte välkomnainslaget nyheten äratt:ges
Samrådsforum folkomröstningen. Orsakendelta i det ska etableras införatt som

Oloftill uteslutningen den nationella samordnaren, Söderberg,enligtär att
kärnavfalletmiljöorganisationerna metoden med djupförvarinte accepterar av

huvudalternativet för slutförvaring lbid.. Greenpeaceär motreagerarsom
sin trovärdig-uteslutningen och den nationella samordnaren förloratattmenar

ocksårefererade Västerbottens Folkbladlbid.. Tidningarna till händelsen.het
Kuriren publicerar sin artikel skrivenoch Västerbottens reporter.av sammavar

eftersom de inteInnebörden miljöorganisationerna inte välkomnaär att var
fråndjupförvar. Greenpeaceaccepterade metoden med Dima Litvinovett

underlättaSöderberg, min jobbuttalade det verkar hans notering är attatt: som
för augusti 1997. NorraSKB komma in i kommunen VF och VK l4att

DetVästerbotten liknande beskrivning och citerar Litvinov med orden:ger en
frågan hur det kärnavfallet ska handverkar just svenska ärtassom om om om

tålså känslig inte diskussion." augusti 1997.den NV l4öppenatt en
frånbakomliggande förklaringen till kommentarerna företrädareDen attvar

ÖsthammarMalå, vidförstudiekommunerna Nyköping, Oskarshamn och ett
önskemål nivå skapa forum därtidigare tillfälle framfört nationellatt ettom

frågeställningar nationellakunde diskuteras. Regeringens sam-gemensamma
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våren Nationelltordnare, Olof Söderberg presenterade 1997 förslag ettett om
kärnavfallsområdetSamrådsforum Nationellt MKB-forumbenämntsenare

och inbjöd till överläggningar i juni 1997.
de fyra förstudiekommunerna, de fyra berördaöverläggningarna deltogI

Svenska kommunförbundet, SKB, viktigare centrala tillsyns-länsstyrelserna,
StrålskyddsinstitutKärnkraftinspektionen,myndigheter Statens SKI, Statens

Naturvårdsverket,och fem miljö- och naturskyddsorga-SSI, Boverket samt
för föreslagnanisationer. Förutsättningar föra dialog inom denatt en ramen

omöjliggjordes eftersom miljöorganisationerna och övrigakonstruktionen
utgångspunkter gäller meddeltagare hade väsentligt skilda vad arbetasättet att

kärnavfallsfrågan. samrådsorgan27 november 1997 bildades informelltDen ett
kärnavfallsområdet. Syftet främstmed Nationellt MKB-forum ärnamnet att

samråd samförstånd frågorunderlätta vilkaoch skapa gemensamtom av
bör belysas i arbetet med framtagandet miljökonsekvens-intresse som av

beskrivningar för inkapslingsanläggning och detaljundersökning inför ett
ingårdjupförvar kärnbränsle. I forumet nämnda myndigheteranväntav ovan

och kommuner, kommunförbundet, SKB och samordnaren. Den miljö-största
organisationen, Svenska Naturskydds-föreningen erbjöds 1997hösten att

samrådsorganet,deltaga i avböjde deltagande. Verksamhetsberättelse förmen
år 1997, kärnavfallsområdet,Nationelle samordnaren 1998-02-24.

Mediabevakningen denna händelse kan beskrivas mycket knapp-av som
frånhändig ensidigt belyst. Uttalandenoch den nationelle samordnaren refere-

rades i fall indirekt, medansamtliga miljöorganisationernas företrädare blev
citerade. redaktionellaVilka överväganden har gjorts respektive redak-som av
tion kan inte bedömas, samstämmigt. Media beskrivermönstret ärmen
händelsen i samordnaren uteslutit miljöorganisationerna, medantermer attav
Söderberg själv beskriver händelsen resultat övriga deltagare inteett attsom av

samrådet såfann det mödan fortsätta utgångslägen.med skildavärt att
Söderbergs fick ingen framträdande plats i media. Dialogen hadeargument
kunnat varit utförligare och åsikternyanserad vad gäller aktörernas skildamer

händelseförloppet. Analys nyhetsartiklarnas generella karaktär igörsom av
kapitel dialog4.7, Monolog, eller beskrivning fakta.av

Botnia4månad före folkomröstningenEn redovisar opinionsmätningTV en
pekar Nej-seger. 54 de kommer Nej. Jaröstamot procent att attsom en uppger

31 och 15 TV Botnia 22 augustirösterna är procent procent vetsvarar
1997. månadenJa-sidans den sista ska räcka förrepresentanter att attuppger

förutspårvända opinionen det blir jämnt. Greenpeace publicerar underattmen
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www.greenpaece.org/-sxveden/hemsidakampanjperioden dagbok sinen
dörr-resultat derasåterger fortlöpande opinionskliniatetochmala/ avsom

opinionssiffror 56redovisar Greenpeaceknackningskampanj. 19 augustiDen
tillfrågadeNej och 26 Antalet21Ja, procentprocent vetprocent personer var

206 till antalet.
vidi debattklimatet,stigandeMassmedia bilden temperatur menger av en

lågmäldframstår och försiktig. Greenpeacevåra debatten mycketbesök som
debattklimatetsågs skärpning ochtillankomst argumenten attorten som en av

i ställetuppsökande verksamhetannorlunda strategi medhöjdes. Greenpeace
förväntningar. Media-dock inte mediasför spektakulära aktioner infriade

också ställetvisade sig bli litet. lför organisationen upptogsutrymmet
Nej-förespråkare,fristående tillfälligt besökteolikamediautrymmet somav

4.6, mediautrymme".i kapitel AktörernasanalyserasDetta närmareorten.
från1997 direktsändningSvar Direkt 18 septemberEfter TV programmet

hoppartidningarna OpinionsgruppenPizzeria, meddelar attortens av
Malåborg, september, VF 2020 september NV 20denslutdebatten

stämningen innan TV-20 september 1997. Orsakenseptember och VK är att
tillkampanjorganisationernaotrevlig. Enligt artiklarnasändningen varit envar

alltavstå Ja-gruppenbörjan debattenöverens trotsattgemensamt,att menom
från "DetOpinionsgruppen uttalarskulle medverka. En att:representant

måndag också efter folkomröstningen NVkunnakommer och ska mötasen
de inte villOpinionsgruppen vill därmed markera20 september 1997. att

frånfolkomröstningen. Erfarenheternai eftermedverka till osämja kommunen
Malå. Vårpåverka i1995 uttalandenafolkomröstningen i Storuman synes

358liten betydelse. Endastvisar dock hafttelefonenkåit Storumanatt av
Malå.för debattklimatet i Deerfarenheterna haft betydelsei Storumanattmenar

det stärkt Nej-sidan.haft betydelsedet har attatt menarsom anser
resultatet flitigt i media.folkomröstningen analyseras och kommenterasEfter
samförstånd för-ochreflekterande medTidningskommeittarerna är ton enen av

kampanjen,nteningsmotsättningar kommit fram underhoppning allaatt somom
framåtMalå måste börja diskuteraochska glömmas. Slutsatsen är att nyase

frågan i fleranationella itill utveckling.möjligheter Det poängterasansvaret
artiklar.

från vår folkomröstningen visar läsarna harintervjuenkät efterResultatet att
djupför-information kärnkraftsavfall ochförtroende till tidningarnasstort om

tillfrågade ellerde har mycketMajoriteten stortattpersoner uppgervar. av
frågan.infortnationsförntedling iförtroende för länstidningarnasganska stort

4 regionalanyhetsprogram.TV 4:s
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Malåborna till 93 de haft skaffa sigtillräckliga möjligheteratt attprocentanser
information för kunna ställning. de vid71att ta procent attanser
röstningstillfâillet. hade tillräckliga kunskaper för ställning.att ta

4.4 Huvudlinjer i mediabevakningen

i media för fråganUtrymmet och intresset har ökat i takt med valdagenatt
sig. Antalet nyhetsartiklar deoch insändare/debattartiklar stiger radikaltnärmat

tvåsista föreveckorna folkomröstningen. Sammantaget nyhetsbevak-präglas
ningen frånrapporteringar enskilda händelser beskrivningaränmer av av

Nyhetsbevakningen ämnesområden:kretsar kring beslutsproces-treprocessen.
riskbedömningar och lokala utvecklingsstrategier. tidningarna harIngensen, av

profilerat frågansig i eller någondrivit argumentationslinje under kampanj-
perioden. Debatten inför folkomröstningen har frågavarit lokal främsten som
följts lokaltidningarna. ämnesområdetBeslutsprocessen det dominerandeärav

gällervad mediautrymmet. Två femtedelar frågantidningsartiklarna i berörav
beslutsprocessen. Riskbedömningar förekommer i tredjedel artiklarnaen av
medan den lokala utvecklingen drygt tiondel mediautrymmet.upptar en av

VästerbottenNorra och Västerbottens Folkblad har koncentrerat sig besluts-
medan Västerbottens Kuriren i högre grad belyst riskerna. Se vidare iprocessen,

ikapitel 4.5, Nyhetsbevakningens innehåll.
Den vanligaste reportageformen uppbyggd kring monolog där aktörär en en

har kommentera händelser eller framföra sina Därefterutrymme att argument.
förekommer artiklar med innehåll fakta och beskrivning. Dialogformenett av

tvåmed eller flera aktörer responderar eller flera frågor den tredjeärsom en
reportageformen. Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad har storen
andel monologartiklar medan Västerbottens Kurirens mediabevakning mer
liknar rikspressens avvaktande och distanserade nyhetsbevakning. Väster-

fåbottens Kuriren har artiklar till hälften dialogkaraktär. Dagensärsom av
Nyheter och Svenska Dagbladet har riktat sig till bredare publik och i högreen
grad fråganbeskrivit lokaliseringsprocessens olika delar. Rikspressensom
nyhetsbevakningen har varit avvaktande inför folkomröstningen och haft en
karaktär dialog eller beskrivning. Publiceringen har koncentrerats till deav

dagarna före och efternärmaste själva folkomröstningen.



78

i kraft Opinionsgruppen.har Nej-sidanaktörer deltagit i debattenAv avsom
Nej-gruppers, Nejinediatitryininet.givits detGreenpeace och övriga största

Nej-tolkasockså monologreportage, vilket kanandelsidan har attstor somen
ellerframföra sinagivitsi antal artiklarsidan argumentutrymme attett stort
har ianknytning till folkomröstningen. Ja-gruppenmedhändelserkommentera

beskrivning. Media-dialog ellerartiklar med formernahuvudsak förekommit i
varit dominerande vadenskilda aktörhar varit begränsat. Denutrymmet som

Övrigamonolog aktören Nejbåde och andelmediautrymmegäller ärstorstort
tillfälliga,aktörer gjort ibestår mängd enskildaGruppen somav engrupper.

i media kan tolkasGenomslagetfall insatser.vissa spektakulära attsom
Nej-budskapmedenskilda aktörernyhetsvärdet varit högt. utgörDessa ett

varitfått uppmärksamhet aktörerdärmed stark aktör än somsom meren
fånga dessatid. Tidningarnasunder längreetablerade strävan attorten en

beslutsprocessenbeskrivning och analysskett bekostnadhändelser har av av
delar.och dess

och genomfört färresig färreJa-kampanjen har använt argumentav
publicerade rubriker medNej-kampanjen. axplockkampanjaktiviteter, Ettän av

få softliggarnafartlyder: Ja-sidan villanknytning tilldirekt Ja-gruppen,
klätterviigg" NVochlockade med korvseptember 1997, Ja-gruppenVF 12

september12seger VF"Ja-sidan bergsäkraseptember 1997, och15
"Malåborna harrubrikenpublicerade artikel medSvenska Dagbladet1997. en

Malås bästa.Förartikeln finns bild medavfallsdebatten". ltröttnat texten:en
måste det händertillsöndag. Vikommer JaEivor Jonsson rösta attatt se

optimistiska skjutsplatsundersökning skulle bli dennågot i kommunen"... En
Malå så 19 september 1997.framåt behöver SvDvälsom

bestående enskildaannonskampanjgenomfördeJa-gruppen annonseraven
förställningstagandeför sitt personligauttryckdär olika enpersoner ger
mångaVimed ärplatsundersökning. Opinionsgruppen annonstext:svarar en

rådMalå har medplatsundersökning i vi barafortsatttillNEJsäger ensom
Opinions-Malå augusti.i 23kärnavfall NVbild Opinionsgruppen moten
och starktistället för hardebudskap är gemensamtettatt pengargruppens

och Nej-sidan.skillnaden mellan Ja-Annonskampanjen tydliggörengagemang.
och tilltroutvecklingsoptimisinJa-sidanssig helt olika uttryck.Framtidstron tar

Opinionsgruppensnå lösning, ställstekniskmöjlighettill motatt enen
förköpa röster,utvecklingsargumentetuppfattning sättär attett attatt

kärnavfallet.genomföra lokalisering aven

5 plausundersökningkombination olika aktörerövrigaNej samlarGruppen ageratmotsom enaven
Greenpeace.anknytningtill Opinionsgruppenellerintehardirektochsom
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Debatten insändarsidorna domineras enskildaav personer som argumen-
för eller i folkomröstningsfrågan. någonbekänner sig inteDessa tillterar emot

Motståndarnaaktörsgrupp. till platsundersökning har varit aktiva imesten
hållittidningsdebatten. Tidningarna har Nej-åsikter,balans mellan ochJa-en

förhållandetvad gäller mellan publicerade insändare och debattartiklar. jäm-En
förelse mellan länstidningarna visar debatten främst skett Norra Väster-att
bottens insändar- och debattsidor. Västerbottens Kurirens läsare har knappt
varit delaktiga i debatten. Se kapitel 4.8, Insändare och Debatt.

Ledarkommentarerna efterfrågar nationellt politiskt Kommen-ett ansvar.
signalerar viss frustration den politiska dimensionen saknats iövertarerna att

Frågandebatten. fortsatt undersökning har i förts mellan allmän-stortom en
kampanjorganisationernaheten, och SKB. Under kampanjperioden manar

Västerbottens Folkblad och Norra Västerbotten till saklig debatt. Efter valet är
budskapet försoning och för framtiden. Västerbottensgemensamt ansvar
Kuriren med ledarkommentarerär och nöjer sig med efter valetattmer sparsam
konstatera Malå röstade klokt inte i detta skede binda sig föratt attgenom en
platsundersökning. Tidningen diskussionen bör föras nationell nivåattmenar
och fler alternativ till djupförvar bör utredas. Västerbottens Folkbladatt gör
motsvarande analys redan före folkomröstningen och tillräckligtattmenar
underlag saknas. Tidningen folkomröstningenpoängterar ligger fel i tidenatt
och regeringen blandat korten föra frågannedattmenar attsamman genom

nivå.lokal Frivilligshetsstrategin försvårakan finna denattprocessen
lämpligaste platsen.

Både Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkblad kritiska till hurär
lokaliseringsprocessen genomförs. Västerbottens Kuriren uttalad i sinär mer
kritik till metoden med djupförvaring och pekar riskerna. Norra Västerbotten

i sinhar försiktig positiv inställning till platsundersökningtur meden mer en
åtminstonedet förbättrar kunskapsläget och till fortsattargumentet Jaatt att ett

sökande skulle medföra spännande möjlighet till utveckling ochen nya
arbetstillfällen.

Vid jämförelse uppenbarar sig skillnad mellan tidningarnas nyhets-en en
bevakning och kommentarerna ledarsidorna. Västerbottens Kuriren är mest
konsekvent så distansen till frågan återspeglassätt i nyhetsbevakningen,att
insändare och debatt ledarplats. Västerbottens Folkblad koncentrerarsamt
sig bådebeslutsprocessen, nyhetsplats och i ledarkommentarerna.
Tidningen kritisk till beslutsprocessenär nyhetsplats utrymmemen ger mer
till Ja-sidans aktörer. Tidningen Norra Västerbotten ledarplatsargumenterar
försiktigt fråganpositivt i platsundersökning. Kunskapsutveckling ochom en
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följs dock inte ii ledaren.utveckling Dettatill lokalmöjligheter poängteras upp
både vad gällerNej-sidanharnyhetsartiklar. Tvärtomform störst utrymmeav

LedarkommentarerKkapitel 4.9och debatt. Senyhetsbevakning
avsaknadtydligmediabevakningenpräglasSammanfattningsvis avav en

händelser,täcka invad gällerprofil eller handlingslinje sättet attgemensam
någon tydligfrågan. tidningarna harbeskrivningar och debatt i Ingen av

Redaktio-ledarredaktionerna.ochför nyhets-handlingslinje är gemensamsom
frågan beskrivas ochi skaperspektiv vadhar haft olika somnerna

analyserundvikitTidningarna har i delar görakommenteras. attstora egna av
handlingarframföratill enskilda aktöreroch istället givit attutrymmeprocessen

spegelbildoch i sig kanskeåsikter. dock inte entydig detoch Bilden ärär en av
varit. Skillnaden kaninför folkomröstningen har störredebatten sägashur vara

bevakningtidningarnasSkillnaden imellan tidningarna.inom tidningarna än
frånnågra frågan de andra. Slutsatsendistanserar sigsig till änsträcker att mer

nyhetsvärde.frågan endast har haft lokaltär ettatt

innehållNyhetsbevakningens4.5

innehållet nyhetsbevakningen underfå huvudsakliga ibild detFör att en av
ämnesområden huvudgrupper:i ellerkampanjperioden, indelninggörs treen

Indelningen baserasutveckling.riskbedömning och lokalbeslutsprocessen,
besluts-artikelinnehållet. delFolkomröstningenhuvudsakligadet som en av

innefattarför kärnbränslelokalisering slutförvarför använtettprocessen av
tillvägagångssättet finna denbåde politiska beslutsordningen ochden att

Frågorna hand-lokaliseringsprocessen.platsen, det vill självalämpligaste säga
vetoventilen",beslutsgång för kommunalalar platsval, den vetorätten,om

ellerkampanjarrangemangbedömningar opinionsläget, aktörernas olikaav
Artiklarfrågor genomförandet folkomröstningen.anknyter till själva avsom

ämnesområdet.avseenden det andrabehandlar riskbedömningar i olika ärsom
sambandFrågorna säkerhet i medhandlar uppfattningar risker ochomom

Artiklarna har handlat det centralahanteringen kärnbränsle.använt omav
transportproblem,Oskarshamn cvakueringsplaner,mellanlagret i CLAB,

utveckling tredjemed djupförvar Lokal detlämpligheten ämnes-ärett 1n.m.
området. Frågorna arbetstillfällen, ökad kunskap, eventuellahandlar möjligaom

Malåtill medlokaliseringar mera.
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Tabell 4.2 Medias intresse för ämnesområdenolika iAndelar procent
ÄmnesområdenAndel i i för respektive tidningprocent

procent
Ämnesområde Samtliga NV 47 VF 25 6VK Rikspress

artiklar 84 6
Beslutsproccss 39 36 48 17 50
Riskbedömning 33 32 28 50 50
Lokal utveckling ll 16 0
Övrigt 17 21 s 33 0

100 100 100 100 100
Artiklar n84

Huvuddelen tidningsartiklarna berör folkomröstningen delav som en av
beslutsprocessen. Besluts- och lokaliseringsprocessen tvånästantas upp
femtedelar, eller 39 mediautrymmet. Riskbedömningar frågorochprocent, av
kring säkerhet med tredjedel,är 33 mediautrymmet detprocent, nästen av
vanligaste ämnesområdet. Lokal utveckling berörs i tiondel, eller ll procent,en

alla artiklar. Rikspressen behandlar enbart beslutprocessen och bedömningarav
riskerna. Lokalpressen däremot frågorandra frågoroch dentarav upp om

lokala utvecklingen. frågorVanliga kompetenser,är etableringnya av nya
verksamheter, ungdomars framtidstro, inriktning företagande i regionen m.m.
Västerbottens Kuriren skiljer frånsig övriga länstidningar publiceraattgenom
färre artiklar och i högre grad med fokus riskbedömningar. Västerbottens
Kuriren inte intresseradär den lokala utvecklingen måttligtoch intresseradav

skriva beslutsprocessen.att Västerbottens Folkblad den tidningärav om som
uppmärksammar den lokala utvecklingen de övriga. Tidningenän är ävenmer
den fäster uppmärksamhet beslutsprocessen.mest Norra Västerbottensom
har jämnare fördelning mellan ämnesområdena. Slutsatsen Väster-en är att
bottens Kuriren fokuserar riskerna medan Västerbottens Folkblad fokuserar

beslutsprocessen. Norra Västerbotten har också beslutsprocessen i fokus men
har jämnare fördelning mellan ämnesområdena. Lokal utveckling lokalen är en
fråga, vilket tydliggörs det enbart de dominerandeär tidningarnaattav orten

det ämnesområdet i sambandtar med folkomröstningen.som upp

4.6 Aktörernas mediautrymme

Till övertalningens grundregler hör skaffa sig debattarenan.att ett utrymme
Aktörernas möjlighet själva förloppet omöjligtatt ärstyra avgöra,att men
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inte baraför aktörernaresultatet diskutera. Mediautrymmetär värt styrsatt av
skillnader iolika faktorer kan förklaraslumpen. En analys utrymme.av

finnsoch Opinionsgruppen antalkampanjgruppernaFörutom Ja-gruppen ett
anspråk mediautrymmet.aktörer görsom

politiskaMalå flera Denkommun aktörär parter.representerassom aven
kommunalrådetochdå framförallt kommunstyrelsenkommunledningen och är

ochför Kommunala tjänstemän denviktigaste kommunen.den representanten
samordnarenf formellaOlof Sjölund uttalat sig i antalCarl Iiarkommunale ett

kommunala Granskningsfrågor genomförande. Denkring folkomröstningens
gruppen7 figurerar i antal artiklaizValfrid Paulssonoch dess ordförande, ett

i och medsjälvständig aktör och agendasättzrreSKB iir attagerar som
verksamhet ellerfortsättning derasfolkomröstningen handlar orten,om en av

frånuttalandenstatliga myndigheter finns med i forminte. Regering och av
statsråd, Politiska partier bildarnationelle samordnaren.SKI och den en

händelseför-falloch i de medborgare kommenteraraktörsgruppgemensam
miljöorganisationerSlutligen finns antalloppet de aktörer.är ettatt anse som

frågan. betecknas enskildaktivitetsgrupper i Greenpeaceoch agerat somsom
Jordens Na-Nej-grupper" räknas Vänner,aktör. Till aktören "övriga

enskildaturskyddsföreningen, Avfallskedjan, Aktionsgruppen i Storuman, samt
förespråkar Nej i folkomröstningen.aktivt ettpersoner som

nyhetsartiklatsammanställning underKvantifieringen bygger en av
vilket förklarari artikel,kampanjperioden. Flera aktörer attutrymmeges samma

därtillöverstiger antalet artiklar. Kampanjgrupperna harantalet aktörstillfällen
medtagna imed olika budskap.publicerat antal Dessa ärett annonser

innehålldess iberäkningen mediautrymme analyseras texten.av men

Sekapitel3.2.5
7 kapitel3.2.4se
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Mecborgare

Partier

SKB

Myndigheter

Nlalákommun

Jagmppen

Greerpeace

ÖvrigaNej-grupper

Opinionsgruppen

O 2 4 6 8 10 12 14 16 20
ArtiklarN84

Figur 4.2 Mediztutrymmct för aktörer. Antal artiklar aktörper

Opinionsgruppen Nej-gruppershar tillsammans med Greenpeace och övriga
erhållit det mediautrymmet.största Enbart Opinionsgruppens harrepresentanter
framträtt vid dubbelt så månganästan tillfällen Jasom representanter.gruppens
De aktörernastörsta vad gällertre mediautrymme SKB och tvåär Nej-
grupperingar. Anmärkningvärt de politiskaär institutionernaatt partier,som
regeringen och statliga myndigheter intar så undanskymd plats Deen arenan.
traditionella beslutande och förvaltande institutionerna deltar uppenbarligen

iinte debatten ringen nationellt djupförvar, i alla fallett det gällernärom av
folkomröstningen Malå.i

RGruppenövriga Nej samlar kombination olika aktörer platsundersökningen av ageratmotsom enoch inteharanknytningtill OpinionsgrutapenellerGreenpeace.som
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annonseringKampanjgruppernas4.6.1

enskildabestående dagligaannonskampanjgenomfördeJa-gruppen aven
Västerbottensantal imindreochTidningVästerbottensi Norra ettannonser

platsundersökning.förstödsittuttalarFolkblad. Iannonserna enpersoner
Ja till"JagochJA-märke röstarporträttbild,innefattar textenAnnonserna etten

Opinionsgruppens-97".Malå septemberden 21platsundersökning i svaren
medlemmarantalgruppbildmedpubliceraJa-kampanjen ettär att annonsen

platsundersökning ifortsatttillNEJmånga"Vi sägeroch ärtexten, ensom
Malå NVkärnavfall iråd bild OpinionsgruppenmedMalå baravi har moten

medOpinionsgruppenifrågasätts därmedkampanjaugusti.23 Ja-gruppens av
förfogarJa-sidanhandlardetunderliggande attdet ytterstargumentet att om

istället fördebudskapOpinionsgruppens ärkampanjresurser. attöver mer
Opinionsgruppensoch starkthar annonsgemensamtett engagemang.pengar

folkomröst-förestrategi. Dageniförändring Ja-gruppensdock ingenmedför
antal malå-samlarhelsidor. EnmedJa-gruppen ettningen annonsannonserar
framtidstro.utveckling ochförMalåföretagare JAunder röstarföretag texten: -

1997. Enseptember20industri NVforskning ochsvenskVi annantror
Textenenskildatidigareporträttsamlingbestår annonser.avenavannons

platsundersökningtillJaisak röstarVi harlyder: gemensamt, enmorgonen
Ja-sidantolkaskanBudskapetseptember 1997.Malå 20 attNV VFi som

tilltro tilloch de hyserutvecklingMalås framtidaförpersonligt atttar ansvar
mellan Ja-skillnadentydliggörAnnonskampanjenvetenskapen.tekniken och

utvecklings-uttryck. Ja-gruppensolikasig heltFramtidstronoch Nej-sidan. tar
ställsnå teknisk lösning,möjlighetoch tilltro till motoptimism att enen

"köpautvecklingsargumentet sättuppfattning är attOpinionsgruppens ettatt
kärnavfallet.lokaliseringgenomföraförröster", att aven

Greenpeace4.6.2

temperaturhöjning ochmediaMalå beskrivs itillankomstGreenpeace ensom
Förväntningarnadebatten.den lokalaskärpning stora attsynes varaav

aktioner.spektakulärarubrikerskulle skapamiljöorganisationen genom
frågaMalå i fokus förfår också sitt budskap störreärGreenpeace attut enom

sameföreningenmedTillsammansskenfolkomröstningenvadän av.ger
generalsekreterare,Greenpeacekärnavfall.musikfestarrangerade motman en

bräcklighet.djupförvaretsMalås ochvackrai talStenbeck berörPer naturett
vad densymbolvärdefolkomröstningen har änStenbeck störreettattmenar
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lokala fångadebatten lyckas in. i miljömedvetna Sverige skulleEtt ekoge
hela kärnkraftsvärlden. Musikfesten lågmäldbeskrivs i tidningarnaöver som en

tillställning och debattintresset dåligt. Västerbottens Folkblad skriveranses vara
med viss distans och ironi:

Uppåt Malå250 vid slalombacken i fick i lördags höra gulligullartistenpersoner
A-L Löfgren ställning. gångenförstaFör sjunger hon i politiska sammanhang.ta

Skit skit det 500 i marken,är även hon. Artistkollegan,är sägermeterom ner-
snälle rebellen S Sundström, tycker kärnavfallet ska i Djursholm,grävasatt ner
där höjdarna bor. Själv bor han inte där. Andra tycker Malå kan bra.att vara
Exempelvis SKB, i lördags kväll skällsord. ...Världens riktasögonettsom var

Malå Greenpeace general sekreteraresäger Per Stenbeck." VF 18 augustimot
1997

Veckan efter musikfesten skapar Greenpeace Dåligtrubriker Greenpeace-
malåborna klistermärken NV 22 augusti 1997. Klister-mot uppsattarasar
märkena Malåbornaretade och skapar debatt det moraliska i låtaupp atten om

klistrabarn märken i utbyte tröjor. Nord påannonseringNytts lyder:mot

Den heta diskussionen kärnkraftsomröstningen Malåi har blivit hetare iänom
vecken. Greenpeace har anlitat barn i kampen slutförvar kärn-använtmot av
bränsle" Nordnytt 22 augusti 1997.

Greenpeace erkände det lite förhastat byta T-shirtrepresentant att attvar moten
uppklistradefyra Malåbomärken. En tillfälle kommentera händelsen:attges

inteJag vad jag ska det. Greenpeacevet säga har såvarit med mycket,om om
tycker jag, och det kanske blir lite väl mycket. Jag vi ordnar det härtror nog

ändåsjälva Ibid.
Efter denna intensiva första vecka får Greenpeace betydlig mindreorten

mediautrymme. Strategin i Malå skiljer frånsig tidigare kampanjer, med en
dörrknackningskampanj och strategisk placering på Organisationenstorget.en

påtaglignärvaro är för malåborna, uppmärksamheten i media blir inte likamen
Vid tidigare spektakulärastor kampanjer. Efter organisationenssom mer

ankomst mediaintressetsvalnar snabbt. Greenpeace "nya" lågmälda profilmer
därmed mediaplats andra aktörer.ger
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Övriga stark aktör4.6.3 Nej-grupper en-

Övrigakalladplatsuntlersökning,motståndare tillFristående aktörer är ensom
samlingi debatten. Dennaframträdande rollmycketintarNej-grupper, aven

tillmediautrymmebetydligt änmotståndare tillsammansfristående har större
nyhetsvärdetmedia värdesätterförklaringmöjligexempel Greenpeace. En är att

påbättreplacerar sigfräscha aktöreroch debatt. Nyhögre analysän arenan
aktörer. Ettfrån etableraderedannyhetsplats spetsfundigaän argument par

till"Aktivister sloghärmed:nyhetsrapportering redovisasexempel denna
Anledningenseptember 1997.protestflagg" 8 ärMalå NVi och hissadetorget

hissadetill ochSorsele slogkärnavfallsmotståndare från ochStoruman enatt
iNej tack,symbolen ochradioaktivagul flagga med den texten en av

Malåsrubrik lyder: "Jordens ärvännerflaggstänger. Enkommunens annan
frånbesökanledningoch skrivs medseptember 1997,vänner 16NV ettav

får meddelaOrganisationensorganisationen Jordens attvänner. representanter
oansvarigtbåde odemokratiskt ochfel och dethela varit är attattprocessen

Malå lbid..bördan kommunlasta somen
frånbesöketi flera artiklaruppmärksammashändelse ärEn en personavsom

med sigoch deladelta i debattenmil försig kört 130Varberg. Han sade ha att
NVhemtrakter 17i hansfrån liknande provborrningaisina erfarenheternaav
framförrälsenlyder: Vi slängersidestext1997. En förstaseptember oss

två människor ihandlar1997. Artikelnseptemberatomsporna" NV 16 om
kärnkraftsavfalleventuellSkellefteåhamn lovar transportstoppaatt avensom

förvårtsig järnvägsrälsen. ArgumentetMalå slänga ärtill ansvarattgenom
frågaenbartradioaktivt avfall intelagring äroch barnbarnbarn att ensamt av

Malå, Västerbotten.för helaför utan

Kärnbränslehantering AB4.6.4 Svensk

erhållet media-framträder ivilketbeslutsprocessenspelar huvudroll iSKB en
frågorfår artiklar röri flertalet transporter,Företagetutrymme. somsvara

fram tillolikabeslutsprocessensstrålning, geoteknikradioaktiv ettstegsamt
utmaningderasdjupförvar. Representanter störstaförsta attett menarprov av

flitigtoch kompetenslokalpolitik. Kunskap äropinionsbildning ochhandlar om
det viktigastabil ochplattformen ärtekniskaanvända Den atttermer. anses vara

med Claesintervjuseptember 1997,SvD 19engagerad kommunfinna en
förfå företagetreportageformenden normalaThegerström. l attutrymmenges
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utgångspunktförklara sin varför hjälp i samband med M/Star av en annons
Sigyns ibesök Västerbotten:

"...Arbetct förvaringenmed kärnbränsle viktigt miljö- ochanvänt är ettav
hälsouppdrag. Sverige hör till de länder har kommit längst i detta arbete. Visom

byggthar anläggningar hand allt svenskt radioaktivt avfall för lång tidtarsom om
återstårframöver. Nu bestämma platsen för och sedan bygga djupförvar föratt ett

kärnbränsle. Arbetet handlar teknik, angåranvänt etik och demokrati. Detom
alla. Förvaringen skall sluten med dialogen öppen" i VK 18juli ochannonsvara
VF l9juli 1997.

går i linjeDetta med SKB:s övriga uttalanden under kampanjperioden. SKB
Malå har geo-teknisk kompetens byggd erfarenheter frånattanser en

gruvbrytning får tillgångoch till spårenteknisk kunskap iatt orten en ny av en
platsundersökning. Claes Thegerström fungerande etableringpoängterar att en

frånfordrar stöd lokalbefolkningen: både"Processen fordrar bra berg och en
villig befolkning. Etablering sker och där läge finns Referat frånnär slut-

i Malåborgdebatt 20 september ståndpunkt1997. SKB:s dock litetges
i nyhetsbevakningen. fårl stället företaget möjlighet ochutrymme utrymme att

tidningarnas debattsidor föra fram utgångspunktersina och Seargument.
kapitel 4.8, Insändare och debatt. och kapitel 4.1 Argumentationsanalys.

Sammantaget bilden SKB delad,är Företaget beskriver förvaringsmetodenav
i forskningavancerad och miljöteknik. Opinionen platsunder-termer av mot en
sökning, benämner det dumpning atomavfall och beslutsprocessensom av
beskrivs ensidigt gynnande metod. Slutligen önskasett seriössom av en en mer
hantering frågan. Informationskampanjen beskrivs SKB folkbild-av ettav som
ningsarbete, medan opinionen beskriver det i hjåjrntvätt, politisktermer sten-av
kross och försök köpa befolkningensatt acceptans.

Mediabilden SKB speglar aktör betraktas både tekniskav en expertsom som
politiskoch aktör. Uppgiften förena dess olika roller dilemmaatt ettsynes vara

för företaget. Teknik och politik svårt förenaär i retoriskaatt termer.samma
framförSKB tvåegentligen huvudargument, kunskap ochnyttan av mer

möjligheten för kommunen till utveckling och arbetstillfällen.
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politiska aktörerFrånvaron4.6.5 av

Politiskapåfallande.i debatteninstitutionerna ärpolitiskaFrånvaron deav
platsundanskymdintarmyndigheterstatligaochregeringenpartier, en

tolkningargråzoner ochmedfördebattpolitiskkonkretFrånvaron enavarenan.
frågaförespråkarna. Enlokalaför delegitimitetsproblemskapar somsom

kommunaladethandlarkampanjen vetotsunderdykerständigt omupp
bestämmelsen ivillvetoventilen, detså sägakalladedenutsträckning och

skäl lämnasynnerligavidmöjlighetregeringenNaturresurslagen attsom ger
tillstyrkt dettakommunfullmäktige inteanläggningtillstånd för även omen

något definitivtkundekampanjperiodenUnder§3.kap.Naturresurslagen 4
kunnaskullebestämmelsesituation dennavilkeniinteklarläggande omges,

från regeringenklarläggandetidigtönskadetillämpas. Ja-gruppen ettkomma att
"Regeringskanslietrubrikenmedfolkomröstningenföredagenannonseradeoch

tele-består kopiaI997.september Annonsen ett20bekräftade" NV av en
Direkt.Svarförredaktionen TV-programmettillregeringskanslietfrånfax
i folk-bekräftar JaLindh, till slutmiljöminister, Anna att ettInnebörden är att

hoppakankärnavfall. kommunMalå Enbinderinteomröstningen emot avatt ta
demokratiska skälstarkatalarMiljöministernEnligthelst.när somprocessen

kommunaladetbrytamöjlighetregeringenlagenför detta attatttrots enger
villnågon kommuninte harviskriver: "Om taMiljöministern somvetot. nu

tidvilket fallVi har imellanlagringen fortsätta. gottavfallet, börhand omom
Ibid.slutförvaretmetod förplats ochför hittaatt

flertalvidharGranskningsgruppenkommunala ettför denOrdföranden
tolkningenförmiljöministern,liknande atttillfällen, sätt argumenteratsom

iskametodväljasyftar till steginte ettfolkomröstningen utanatt enses som
18september och VF16debattartikel i NV septem-nationell beslutsprocess

tolkningenstöd förGranskningsgruppenuttalade attDessförinnanber. en
denSKB,malåbornabinder attinteplatsundersökning gentemot menupp

VF l7kronor25-150 miljonermellantillföra kommunenskulledäremot
Gransknings-neutraladenkritikmedförUttalandet1997.september attmot

infor-Granskningsgruppensplatsundersökning.ställning förtagit engruppen
september19Ja-sidan" NVpartsinlaga förförkritiseradesmation att vara

effekterpositivaför endastGranskningsgruppenkritiseras1997. Dessutom att
presentationenanledningmedDettaJa-resultatvid presenterats. avavett
1997.19 septemberseptember och NV19utredning VFlnfraplans

motstån-förespråkare ochtvåaktörerna isammanföraGenom att grupper,
motståndareTilltotala mediautrymmet.uppfattning detfår vidare. omen
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räknas Opinionsgruppen, Greenpeace och Övriga Nej. Tillgruppen gruppen
Övrigaförespråkare räknas Ja-gruppen, SKB och Malå kommun. aktörsgrupper

räknas inte med i denna Artiklarna från kampanjperiodenär n84.
Aktörerna har räknats för sig de förekommitäven i artikel.var om samma

Undersökningen aktörernas mediautrymme visar motståndetattav mot en
platsundersökiling givits det skillnadenstörsta även marginell.ärutrymmet, om
Ja-sidan har 47 och Nej-sidan har 53sammantaget media-procent procent av

Motståndarna kan därmed fått någothautrymmet. genomslag i mediastörreett
förespråkarna.än

abellT 4.3 Jämförelse för Ja- respektive Nej-aktörer Andelarutrymme i procentav

NV VF VK DN SvD Totalt

sidanJa 40% 54% 46% 62% 47%

Nej sidan 60% 46% 54% 38% 53%

Artiklar n84

Norra Västerbotten och Västerbottens Kuriren har störresammantaget ett
mediautrymme för Nej-sidan medan förhållandet detär omvända för
Västerbottens Folkblad, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Skillnaderna

inte någraär än procentenheter.mer

4.7 Monolog, dialog eller beskrivning faktaav

Journalistiska ideal objektivitet och förmedlande sanning har sina klarasom av
Ett idealgränser. brukar framföras nyhetsförmedlingenär skasom att vara

balanserad, balans kommer alltid relativt begrepp.men att Människorettvara
definierar balans utifrån sina attityder och värderingar. Mycket risk-egna av
kommunikation bygger dialog upprätthålls mellanatt olika aktörer.en
Medias uppgift i det avseendet redogöraär för sakinnehålletatt och pröva

varandra. Aktörernasargumenten övertalningsstrategiermot har betydelse för
vilket perspektiv framträder, journalisterna i viss mån vilketsom men styr

budskapet ska framförassätt och hur aktörernas argumentation balanseras mot
varandra. Förutom olika aktörer olika mycketatt mediautrymme kan självages
artikeln byggas på olika vadsätt gäller form och perspektiv. Journalistiskaupp
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antingenhändelse kanfråga ellerkaraktär. Enså olikaalster kan sägaatt enges
journalistenså kanellerutifrån tillgängliga faktaanalyserasbeskrivas och ge

Därtillfråga eller ämne.kommenteraaktörerför eller flera ettatt enutrymme en
frågan.ellerhändelsenperspektiv och tolkabetraktarensjournalisten intakan

någotfinnsdet mönsterredadet viktigtundersökningdenna ärFör att ta om
budskap.aktörernasframförandetvad gällersnedfördelningeller av

uppdelning ikaraktär kan görasartiklarnastillhänsynGenom enatt ta
två eller flerainbegriperdialogbeskrivning. Enmonolog eller parterdialog,
motstående sidorTvå Heraelleråsikter, ellerkänslorutbyter argument. gessom

sinaklargöraellernågonantingen besvara attmöjlighet argumentatt annans
fårfråga flera aktörerellerkringdialogkretsarOftast ett tema somenenegna.

fram-enskild aktör,monolog attbesvara. I utrymmechansen egetatt ges enen
artikel.iinteframfördaåsikter. prövasföra sina Argument tesermot samma

åsiktjustdetpedagogiskt understryka ärförIbland dettagörs att somatt en
tolkningnärstående artiklar. Enåsikter framförs iframförs och andra annanatt

frågani förkunskaperhar tillräckligaläsarenjournalisten förutsätterär attatt
trovärdighet.desskunna dra slutsatseratt om

från iaktörtillkännagivandekortavanligaste monologen ärDen enen
monologdialog elleruppbyggdvarkenfråga. artikelspeciell Om är som enen

artikeln i hu-Med beskrivningkaraktär.beskrivandeoftahar den attmenasen
redogörnågonsjälv eller viaantingenform därvudsak har reportern annanen

fråga.kring Reporternförhållanden ellerfakta ocholikaoch förklarar enom
monologerfakta. Kortaför kändaredogörellerbeskriva fenomenförsöker ett

huvudsakhar iartikelnförekommakan ettfrån sakkunniga eller experter men
kategoriseringanalytiskIndelningenperspektiv. ärbetraktande att se som en

perspektiv. l-lurinnehåll ochhuvudsakligaartikelnsbygger sersom
ämnesområden utmellanfördelningen

nyhetsartiklarinnehållet i4.4 KaraktärTabell

FördelningKaraktär

39 %beskrivningFakta och
%17Dialog

44 0/0Monolog
n84Artiklar

beskrivning ochDärefter följerreportageformen.vanligastedenMonologen är
i TV inyhetsinslagenvisarkvantifieradetermedia ejanalysdialog. En attav
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huvudsak bygger beskrivning och dialog. Slutsatsen tidningarnaär att ger
aktörerna betydande till framföra sina och kommenterautrymme att argument
olika händelser under kampanjperioden. Tidningen media kan hasägassom
bättre förutsättningar ingåendegöra Hur beskriver respektiveatt reportage.

frågantidning och vilka skillnader finns

Tabell 4.5 Jämförelse karaktär innehåll mellan tidningarav

Fördelning i procent
Karaktär NV VF VK DN SvD

Fakta och beskrivning 43 32 33 50

Dialog l l 12 50 50

Monolog 47 56 l7 0

100 100 100 100

Artiklar n84 47 25 6 6

Jämförelsen mellan tidningarna visar Norra Västerbotten och Västerbottensatt
Folkblad har jämförbar fördelning vad gäller karaktär eller form sina artiklar.
Monologen vanligast medan dialogenär bara förekommer i tiondelen av
artiklarna i respektive tidning. För Västerbottens Kuriren och rikspressen gäller
det förhållandet.omvända Dialogformen förekommer vid hälften artiklarna.av
Monologen ovanlig eller inteär alls förekommande. Fakta och beskrivning
pendlar mellan 30-50 Rikspressen har inga monologartiklar,procent. vilket
hänger med denära övergripande beskrivningarna förmedlats.samman mer som

Hur fördelningen Ärvad gäller respektive aktör i debatten någonut detser
aktör skiljer frånsig övriga Dessa intressanta frågor figur 3som nästager
sida på.svar

Figuren Malåvisar kommun och regering/myndigheter främstatt förekommer
beskrivandei artiklar. Dialogen vanlig det gällerär Ja-gruppen,när Opinions-

myndigheterna och SKB. Partierna medverkar inte någoni dialoggruppen, utan
förekommer främst i artiklar med korta uttalanden ståndpunkter ellerom
initiativ monolog. Partiernas höga måsteandel ställas i relation till fåtalet
artiklar och dessa ofta referat från uttalande ellerär tillkännagivanden.att
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Aktörer med hög andel monolog medborgare, övriga Nej-grupperär: och
Opinionsgruppen. Ja-gruppen, Malå kommun lågoch SKB har andel monolog.
Myndigheterna inget för monolog. Opinionsgruppen ochutrymmeges

harGreenpeace liknande fördelning mellan monolog och dialog. Ja-gruppenen
främsthar lägre andel monologartiklar och förekommer i beskrivandeen

artiklar eller artiklar med dialog, fåttdär de respondera olika gemensamma
frågor tillsammans med andra aktörer.

Anmärkningsvärt aktören "övriga Nej-grupper"är till fjärdedelar före-att tre
kommer i monologer. Kombination hög andel monolog och mediautrymmestort

denna aktörgrupp till kampanjensgör mediavinnare. Nyhetsvärdet betalarstora
bådesig vad gäller medias uppmärksamhet och mediautrymme.

4.8 Insändare och Debatt

Opinionsbildning kan liknas vid dragkamp ska domineraen om vem som
debattarenan. Det gäller för aktörerna framföra övertygandeatt argument som

motståndaren.besegrar Argumenten bygger blandning kunskap, faktaen av
pläderingoch med syfte teckna trovärdig bild den aktuellaatt situationen.en av

Mobilisering politisk handling sker därför utgångspunktmed från den bildav
aktörerna skapar Heradsveit Bjøgo 1996; 13.som

På motsvarande nyhetsrapporteringensätt har varierat, har publiceringensom
insändare och debattartiklar varierat tiden. Underöver kampanjperiodenav

förekommer sammanräknat 163 insändare, debattartiklar och ledarkommentarer.
Majoriteten artiklarna syftar till handling i folkomröstningen. Andraav är
kommentarer till själva debatten eller närliggande frågeområden. l analysen
nedan studeras fördelningen Ja och Nej fördelningenargument samtav av
insändare och lebattartiklar.

Urvalet debattartiklar alltidär Omdiskuterat Tidningsredaktioneränme.av ett
sigsäger vilja belysa fråga, fakta och förmedla olika frågoren ge svar som

uppkommer i debatten. Utgångspunkten brukar skapa balans låtaoch deattvara
olika sidorna framföra sina svårtDet förhandär bestämmaargument. vadatt

Ämnesområdetrelevant eller inte.är har hög teknisk svårighetsgradsom och
stark emotionell laddning. När det gäller kärnkraftsavfall innehåller argumenten
både materiella och starkt psykologiskarent aspekter. Birger Thureson, chef-
redaktör Norra Västerbotten, försöker i artikel vilka urvals-etten ge svar
kriterier gäller för folkomröstningsdebatten:som
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blikankoncentrerad information.slutskedevalrörelsensvill vi i"Nu somge en
vadomtvistatkommer alltidfakta. detvill Menväljarna till hjälp. Vi att varage

låta olikavår expertröstermålet. ambitionDärförfakta i det här är attärsom
Ängslan realiteterochockså människors känslor. ärspeglaVi villhöras. somoro

gällerValetframtidstro...Liksom hopp ochsamhälle.måste allvar i ometttas
ocksådetMalå. Menplatsundersökning i Det ärfå är santskaSKB sant.göra en

meningarråder deladeDetföljerplatsundersökningen nästaett omsteg.att
frågorna dansar sinmångadekring detdetinnebär. Ochvad det är steget

håll.från olikadcfrågorna och förmedlaVi vill speglavirveldans. som gessvar
åsikt. till sistMalåborna bilda sig Förska hjälpaVår detförhoppning är attatt en
dåligtoch förbraUppfattningar vad ärjust detta:valet ortensomstyrs omav

september 1997.15lever där" NV,människorregion och deoch somen

tidendebattsidor löperinsändar- och överpubliceradeartiklarStudien av
börjansparlåga lfortgår underDebattenseptember 1997.juni till sommaren.

toppnoteringtillsnabbt ökaartiklar förvolymenaugusti v32 ökar att en
perioden 45 procent.under helaharNej-argumenteringen övertagv38. ett

debattartiklar9SKB hardebattutrymmet.31Ja-sidan har procentprocent av
i figur 4.redovisas med romberperiodenunder helapublicerade

-JA
I: NEJ

SKB0
Totalä

Folkom-
röstning

v23 v24 V25
n163artiklar

Malå. artiklar vecka.Antaliolkomröstningsdebatten4 FFigur per
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ÖvrigaAntalet och Nej-inläggJa- 138 artiklar 163. artiklar kommen-är ärav
och reflektioner allmän karaktär nl6 ledarkommentarertarer samtav mer

n9. Dessa redovisas endast del i totalkurvan.som

FörhållandeTabell 4.6 mellan debattartiklar insändareoch

JA NEJ SKB Artiklar %
totalt

Debatt 13 617 36 26
Insändare 37 57 8 102 74
Totalt 50 74 14 138 100

% 36 54 10 100
Artiklar nl38. Medriiknadeartiklar ståndpunkter.demmedklara Ledarkommentarerär n9 och
artiklarmedallmännakommentarernl6 intemedtagenijämförelsen.Antaletartiklariir 138.är

Inräknat endast huvudaktörerna, Ja-, Nej- och SKB, har Nej-sidan det största
debattutrymmet. Insändare och debattartiklar för Nej till platsunder-ett en
sökning har totalt 54 debattutrymmet. Ja-sidan har 36 ochprocent procentav

harSKB lO SKB har högre andel debattinlägg övriga.änprocent. en

i

l

l
mDebatti ., . ,
.Insändare

NEJ SKB
Artiklar n138

9Förhållande5Figur mellan debattartiklar och insändare. Antal artiklar.

Totalt det sig 102 insändarerör och 36 debattinlägg ställning förtarom som
eller platsundersökning. Förhållandet mellan debatt och insändaremot ären

i Medräknadeartiklar dem medklara ståndpunkter.är Ledarkommentarern9 och artiklar med
allmännakommentarer 16 intemedtagenijiitnförelsen.n: Därmedär antaletartiklarär 138.
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debatt-motståndare. Andelenförespråkare ochförsammanräknat densamma
publiceradealla26fjärdedel procentinlägg utgör sammantaget aven

balanseninte möjligt överens-debattartiklar.och Det avgörainsändare är att om
jämförelse medinnebäraskullematerial eftersom dettainsäntmedstämmer en

skrivet material.allt
beståendefristående aktörer,delentillDebattutrymmet störstatas avupp av

inteståndpunkt betecknarför vissenskilda argumenterar menenpersoner som
debattenDärmed kan konstateranågon etableradtilltillhörighet attmangrupp.

Debattöreriberört allmänhetendeinte enbart stort.trogna utanengagerat mest
Samman-artiklarna.i 18bokstav förekommerpolitisk procent avsom anger

har 10kampanjgruppernapåfallande mellanbalansställningen visar somen
och olikaövriga Nej-grupperGreenpeace,SKB har 9vardera. procent.procent
tredjedeltillsammanssamlarvardera. Huvudaktörernahar 3 procentexperter en

debattutrymmet.32eller procent av

mediaför aktörer iTabell 4.7 Debattutrymme

i mediaDebattutrymme

AndelArtiklarAktörer

16 10 %Ja gruppen
10 %15Opinionsgruppen
9 %14SKB

%18partier 28Politiska
3 704Greenpeace
3 %4Experter

Övriga 3 %Nej-grupper 4

44 %Fristående, aktörer 69enskilda
100 %154

ijämförelsen.n9 borttagennl54, ledarkommentarernaArtiklar är

18 procent berorandel debattutrymmepolitiska partiernas relativt högaDe av
MiljöpartietVänsterpartiet och varitanknytning tillfrämst medatt personer

från dessamed partibeteckning kommerHälften artiklarnaaktiva i debatten. av
Övriga Samtidigt vipartier betydligttvå har varitpartier. att stortystare. vet en

motståndare lokaliseringaktiva tilloch miljöpartisterandel ärvänster- en av
Nej-sidan andel debattutrymmet.vilket signalerar harkärnavfall, att stor aven
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Tidningsdebatten går partigränsernaöver och partimedlemmarna har iagerat
syfte. Ett antal artiklar har skrivitseget med olikagemensamt av personer

politikermpartibeteckningar. Bland har kommunens ledande med olikaannat
partibeteckning, författat antal debattinlägg med innebördenett gemensamma

Ja-röst Malås utveckling NV 30 augustiatt och 8VF septemberen gynnar
1997. Inlägget föranledde debatt skillnader mellan manligt och kvinnligten om

politiker",perspektiv. Nio kvinnliga från olika partier, skrev debattsvar medett
utvecklingstänkandet företräderargumentet att typiskt manligt perspektiv.ett

kvinnligtEtt perspektiv hänsyn till helheten NV 10 september.tar mer
Inlägg från sakkunniga och till antalet.är Möjligen harexperter experterna

frågan färdig i och med ochansett utredningar publicerats.att Expert-rapporter
framför positiva för fortsatt undersökning. Experternagruppen argument en

för detta utvecklar kompetens ochargumenterar kunskap. Tvåatt profes-ger ny
i bergteknik sig läsningaröver och konflikter det gäller framtidasorer näroroar

riskprojekt och skriver i Norra Västerbotten:

Det finns behov utveckla kunskaperett stort och demokratiskaattav processer
lugnare och bättre tidigareett sätt än hänsyn till alla inblandadessom kravtar

insyn påverkanoch NV 8 september 1997 .

Debatten har enbartnästan förts i de lokala tidningarna Norra Västerbotten står
för 65 debattartiklarna 106 artiklar.procent Västerbottens Kuriren har 18av
artiklar och Västerbottens Folkblad, 38 artiklar. Rikspressen har pubicerat en
artikel knyter till folkomröstningen i Malå Jämför med tabellsom 4.1.an

jämförelseEn mellan länstidningarna figur 6 visar Norra Västerbottenatt
publicerat flest insändare och debattartiklar. Västerbottens Kuriren knapptär
involverad i debatten och Västerbottens Folkblad har publicerat exakt lika
många Ja- och Nej-artiklar debattsidan. Norra Västerbotten har samma
förhållande mellan insändare och debatt för både Ja och Nej medan merparten

SKB:s bidrag har publicerats debattinlägg. Räknasav Ja- och SKB:s inläggsom
tillsammans blir balansen tydlig. De har tillsammans något fler debattinlägg
medan Nej-inläggen fler insändarsidorna,är skillnaden marginell.ärmen

Norra Västerbottens chefredaktör motiverar urvalet med det funnitsatt en
tanke "för utredandeatt faktaartiklarutrymme och känslomässigage mer
inlägg, eftersom frågan innehåller både krasst materiella aspekter och starkt
psykologiska Birger Thureson, NV, 1997-11-10.

l" Rolf Andersson Georges. Anderssonfp, ArneHellsten ochm Ben Eklundkd." SigbrittStenlunds, Gun-EliceSjöströmc Britt-IngerStenbergs, MonicaLindsköldv, Lena
Nyströms, Marie Strömberg ochv EvaOlofssonv.
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35

30 www

25 - i w
20 -r

InsändareNVDebattNVVKinsändareVKDebattinsändareVFVFDebatt

n138Artiklar SKBNEJJA En

debattartiklar.ochinsändarevad gällerlänstidningarJämförelse mellanFigur 6
från SKBpå Nej ochinlägg Ja,uppdelatAntal artiklar

Ledarkommentarer4.9

händelser ireflektioner och kommentarerförledareTidningarnas är omarenor
analyseratidningen. Genomprofileringförockså plats attsamhället avenmen

både nyhets-förutgångspunkterfå uppfattningledarsidorna kan omenman
kampanjperiodeiiUnderdebattartiklar.ochinsändareurvalochbevakning av

ledarartiklarantalVästerbottenFolkblad och NorraVästerbottens ettpublicerar
väljerKurirenfolkomröstningsfrågan. Västerbottens attkommenterarsom

valresultatet.endast kommentera
gällerfolkomröstningenmed konstaterainlederFolkbladVästerbottens attatt

begrepps-kommenterafår VästerbottenNorraslutförvar vilketeventuellt attett
Västerbot-ochplatsundersökningochmellan slutförvarförvirringen uppmanar

1997.augustiNV 9augusti ochtack VF 8BerättaFolkblad att:tens mer,
framtidahandlarfrågan egentligenFolkblad ettVästerbottens att ommenar

hävdarnivå. Ledarenlokalnationell inteska attenergisystem avgörassom
arbetstillfällen ställsLokalavarandra. motperspektiv ställs etttvå olika mot

kallas strutsmen-Slutförvaringsmetodenframtid.energisystemsnationellt
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talitet och orimlig lösning kärnkraftens problem. Dagensanses vara en
mellanförvaring med ständig uppsikt avfallet tillräcklig, underav anses vara
tiden vetenskapliga framsteg 8VF augusti 1997görs. Norra Västerbottensom
problematiserar ansvarsfrågan och generationsperspektivet, och drar slutsatsen

den konsekvensen reflexmässigtatt Nej-sägandeyttersta blirettav att
problemet måste NV 25 augusti 1997. Kunskapssökandetexporteras isätts
centrum:

Inför folkomröstningen i Malå går vågordebattens höga. såIbland höganu att
de dränkcr alla förnuftsarguinent. FråganDet trist.är utomordentligtär
komplicerad svår.och och just därför borde kunskapssökandet stå i centrum...
Att Nej till fortsattsäga kunskapssökande inte rationellt. såär Men detta inteär
heller problem med enbart förnuftsaspekter. Människorsett känslor osäkerhetav
och ocksåotrygghet viktig faktorär hör till bilden. Känslorna måsteen som tas

allvar. därförJust det viktigt debattenär inför folkomröstningen inte enbartatt
blir råkurr med vulgärargument också förmedlarett insikt frånoch kunskaputan

många håll möjligt NV 25 augusti 1997.som

Västerbottens Folkblad fasta osäkerheten i flera ochtar detmoment menar
saknas tillräckligt underlag för ställningstagande till djupförvar i Malåett ett
kommun. Ledarskribenten såden kallade "frivillighetslinjen"att medförmenar

börjar i fel ända och riskerar aldrig finnaatt den lämpligaste platsen.man att

råder...Det också osäkerhet det gällernär säkerhetsfrågornastor kringen
förvaring och den nationella och internationellatransporter, lagstiftningen, den
kommunala innebördvetorättens och försäkringsgarantierna. Dessa osäkerhets-
faktorer visar regering och riksdag har försummatatt sitt från början.ansvar
Istället för börja utreda vilka områdenatt har bäst geologiska förutsättningarsom

förvara det utbrända kärnavfallet, haratt statsmakten lagt mycket ochett tungtnu
svårbegripligt lokalbefolkningen och kommunpolitikerna i Malå VFansvar
l8 september 1997.

Än gång efterlyses politiskt nivå.nationell Två dagar föreen folkom-ansvar
röstningen har ledare rubriken Malådebatt villovägar NV 19 septemberen
1997. Ledaren debatten inför folkomröstningenatt viktigär attmenar men en
del inlägg handlar något möjlighetenän leta efter lämpligannat platsom att en

djupförvarför det kärnavfall, måste hanteras ellerav sätt."som ett annat
Ibid.. Två publicerade inlägg exempel. Det inläggettas diskuterarsom ena
kärnkraftens osäkerhet Gustavsson NV l7 september 1997. Det andra diskute-

EU:s möjlighet köra över svensk lag Josefssonatt NV l5 septemberrar 1997.
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folkomröst-handlabördebattenledareVästerbottens attNorra ommenar
l997.septemberl9NVvillovägarförasningsfrågan och inte

Norralänstitlningar.allainvolverarfolkomröstningenefter treValanalysen
sjunka ned ikan ingenNuförpliktar:NejdetVästerbotten är ettatt sommenar

septemberMalå 22NVjobbenordnaskaSKBtänka,ochpassivitet att
havinnarefolkomröstningens attMotståndarna och ett1997. ansvaranses

delat meddet ärmöjligheter,alternativaframförda att ansvaretförverkliga men
förespråkarna.

djupförvatförplatseftersökandefortsattochtill SKB av"Ett en
ochutvecklingtillmöjlighetspännandeinneburitkärnbränsleavfall hade nyaen

förelikvälefter valetamgelêigenhct,...Malås allasframtidarbetstillfällen. är som
såfår historiablirmotsättningarstarka snartvalrörelsensviktigt...det somär att

mellandrasskarpaBosnien. där gränsermentaltMalå får bliintemöjligt. ett
september 1997.22grupper NVolika

majoritetochbeskrivningkritiserar dennaKuriren attVästerbottens enmenar
arbetstillfâillen",utveckling ochtillmöjlighetspännandeavstått från enhar nya

septemberVK 23inläggtidigareVästerbottenshänvisning till Norramed
"avfalls-platsundersökningendefinierarKurirenVästerbottens1997. som

dethåll ochgått felutvecklingen attuppfattningenför framprojektet" och att
ochalternativ naturensig kringkraft samlarmedkommunendags somär att ny
detFolkbladVästerbottens1997. att23 septemberVKsmåskalighet" menar
Detfrån söder tillavfalletutmanande tankealltför transportera norr.attvar en

övervinna misstronförräckte intejobb motbehovet attdesperata av nya
utnyttja sittochmåste vidareMalå deRådet till ärmyndigheterna. stretaatt

beröm-KurirenVästerbottensseptember l997.23kändisskap" VFtillfälliga
fortsattsig förbindaintekloktröstademalåbornzt för de att enatt genommer

överlåtithaförkritiserasriksdagRegering och ansvaretplatsundersökning. att
två kommunerEftermetoder.lämpligakärnkraftsindustrin attpresenteraatt

VKnågra tackat Nej,ytterligareNej ochMalå harochStoruman röstat menar
VK 23diskussion.föreslår bredochheltdagsdet är att ta enatt greppnya

1997september

beslutadeSådana förstudienkunskapsunderlag.få brettihopviktigt"Det är ettatt
tillsemåste politikernafå sig. Dettainga kommuner motsattabörexperter.av

ensidigadagensmöjligheterlåta andraockså utreda änPolitikerna börinte SKB.
september 1997.23djupförvar i berg" VKinriktning
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Slutligen kommenterar Västerbottens Folkblad företagares frånavhopptre
näringslivutsktrttet följd resultatet i folkomröstningen. Västerbottenssom en av
Folkblad både politiker och företagare måste iatt ochnävarnamenar spotta
glömma groll.allt Nej-förespråkarna bör avkrävas sitt för utvecklingen,ansvar

det behövs arbetet ska resultat, konstaterarmen taggemensamma om ge
tidningen 30VF september 1997.

Sammanfattningsvis kan konstateras Västerbottens Folkblad och Norra
Västerbotten till saklig debatt och efter valet till försoninguppmanat och

arbete. Argumentet det gäller gillaär läget eftergemensamt demokra-att att en
tisk omröstning och bägge sidor måste sitt för framtiden.att ta ansvar
Västerbottens Kuriren är med sina kommentarer konstaterarmer sparsam men

frågan bör diskuteras på nationell politisk nivå,att och efterlyser andra alterna-
tiv djupförvzrr.än Västerbottens Folkblad liknandegör utveckladen men mer
analys vid tidigare skede och tillräckligtett underlag saknas,attmenar att
folkomröstningen ligger fel i tiden och regeringen blandat kortenatt samman

föra fråganned nivå.lokal Västerbottensatt Folkblad förgenom attvarnar
den lämpligaste platsen aldrig kommer hittas såvia den kallade frivillig-att
hetsvägen. Norra Västerbotten har försiktig positiv inställning ochen attmenar

platsundersökning skulle varit spännande möjlighet till kunskapsutveck-en en
ling och arbetstillfällen Malå.inya

4.10 Medborgarnas förtroende för aktörer och media

Efter folkomröstningen fick deltagare i enkätundersökningen frågan hurom
förtroende de hade till deltagandestort aktörer förtroende för mediabevak-samt

ningen. Förtroendet graderas efter mycket ganskatermerna: stort-, stort-,
ganska litet- och mycket litet förtroende. Om blir eller ganskasvaret stort stort
förtroende tolkas det positiv förtroende och ganskaett litet eller mycketsom

förtroendelitet negativt förtroende. Resultatet skillnadersom itestas mot
röstandet. Redovisningen i andel uttalar positivt stort eller ganskaettges som

förtroende.stort Antal intervjusvar redovisas inom Andel negativtparentes.
förtroende ganska litet eller mycket litet förtroende, såeller kallade vet-ej

ska förstås återstående andel till 100 Skillnadensvar, isom procent.upp
förtroende mellan Ja- och Nej-röstande redovisas i procentenheter.
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till aktörerTabell 4.8 Förtroende

SKl SKBOpinions- Green-Gransk- Ja-Kommu-Kommun
nings-ledning nal peacegruppgruppsam-

ordnare grupp
945 7165 61 76563Ja-röst

153
50 37 356528 1721Nej-röst 16

183
-58 -45 34 5937 4444Skillnad 47

respektiveaktörerförtroendetilleller ganskapositivt stortTabellen redovisarandel med stort
respondenterantaletfolkoturöstningen.Totalaoch Nej i ärefter skillnad i röstandeJauppdelad

358.

förtroendebetydligtröstade hartydligt de Ja störreJämförelsen visar ettatt som
SkillnadenNej.röstademyndigheter de äroch statligatill kommunala än som

och denförtroendeskillnaden har SKIminsta40 procentenheter. Denöver
för-harJa-röstandeOpinionsgruppen. störstskillnaden har SKB ochstörsta

Nej-rösterna35%,medan endast andeltill just SKB 94%,troende aven
förtroende tillminsttill SKB. Ja-röstande harsig ha förtroendeuppger

minst förtroendeNej harDe haroch Opinionsgruppen.Greenpeace röstatsom
förtroende tillNej-röstande harkommunledningen och Ja-gruppen. störreför

någon de kommunala aktörerna.både förSKB och SKI, än av
både och Nej-Ja-GreenpeaceOpinionsgruppenJa-gruppen, samt avanges

informationsförmedling. SKBargumenterandeföra pläderande ochsidan, en
argumenterandesakligtupplevs Ja-röstandeoch Granskningsgruppen av som

finnsargumenterande. Detpläderande ochupplever demmedan Nej-sidan som
kvinnor,andelgenomgående högre andeltrend innebär män, änatt ensomen

sakligMalå givitGranskningsgruppen och kommunSKB,attanger
informationen. Senågot kritiska till den officiellainformation. Kvinnor är mer

kapitel



Tabell 4.9 Förtroende till media

Riks-TV nyheter TV Botnia Nord Nytt Norra
Västerbotten

Tagit del 83 51 91 93
296 184 324 333

Ja-röst 153 56 31 63 33
Nej-röst 183 54 21 64 49
Skillnad 2 10 -1 -19
Tabellen redovisarandel med positivt stort eller ganska förtroendetillstort respektivemedia
uppdeladefterskillnadi röstandeJa ochNej i folkomröstningen.Antaletrespondenter 358.är

regionalaDe TV-nyheterna Nord Nytt och tidningen Norra Västerbotten deär
Övervanligaste informationskanalerna. 90 tillfrågadede har tagit delprocent av

informationen i Nord Nytt och Norra Västerbottens Tidning. nårTV Botniaav
fram till något hälften de tillfrågade.över Av dem det mindre hälftenär änav

har Övrigauppfattning förtroendet till nyhetsförmedling. har ingensom en om
uppfattning nyheterna. TV Botnia har förtroendestörre bland Ja-röstare,ettom

bland Nej-röstare.än
Nord Nytt har det högsta förtroendekapitalet med 60 iöver bäggeprocent

lägren, de har positivt förtroende till nyhetsprogrammet.att ett Riks-som anger
nyheterna får också högt betyg. Nyhetsförmedlingen i samtliga media upplever

60 malåborna sig ha mycket eller ganskaprocent förtroende för,ca av stort
medan samtliga mediainslag där vanligen värderande omdömen ofta före
kommer får lägre värden. Det gäller i hög grad tidningarnas debattsidor,
insändare och ledarsidor. Andelen relativt hög. vilketär signalerar lågtvet ett
intresse för dessa sidor.

Vad gäller tidningarna redovisas endast förtroendet till Norra Västerbotten.
Västerbottens Folkblad lästes endast 55 och Västerbottens Kurirenav personer
endast 10 de 358 intervjuade. Vi har denav bakgrundenpersoner av som mot
avstått från analysera dessa tidningar.att

Förtroendet för Norra Västerbottens Tidning helhet hosär destörstsom som
Nej. 49 demröstat mycket ellerprocent ganska förtroende.stortav anger stort

Motsvarande siffra för de Ja 33röstat Mycketär litet eller ganskaprocent.som
upplevslite förtroende 55 Ja-sidan medan motsvarande siffraprocent förav av

Nej-sidan 42är Förtroendeskillnaden kan förklarasprocent. med frånresultatet
mediaanalysen. mediautrymmet för Nej-artiklaratt varit enskildastörre samt att
Nej-aktörer har hög andel monologartiklar. Kvinnor har i regelen störreett
allmänt förtroende för Norra Västerbotten jämförän medmännen. kapitel 7.
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vilketförklaring.bättredelar kantidningensuppdelningEn närmare ge enav
tabellen nedan.redovisas i

avdelningarolikaVästerbottenstillFörtroende NorraTabell 4.10

NyheterInsändareDebattsidaLedarsida

48263648Ja-röst
603838,42Nej-röst

-12-l2-24Skillnad

olikalokaltidningarrtasförtroendetillellerganskamedpositivt stortandelTabellenredovisar stort
antaletTotalaNej i folkomröstningen.ochskillnadi röstandeJauppdeladefterreportagedelar,

358.respondenterär

till NorraförtroendeganskaellerNej-röstande harmajoritet stortEn stortav
tidningensförtroende tillJa-röstande harnyhetssidor. störstVästerbottens

bådetillförtroendebetydligtJämförelsevis har Nej lägret störreledarsida.
ledarsidan,Enda undantagetinsändarsidorna. ärtill debatt ochochnyheterna

uppleverBåde och Nej-röstarnaförtroende. Ja-harsidandär Ja störreett
saklig ochhuvudsaknyhetsförtnedling iVästerbottenstidningen Norra som

bådaframställsdäremotInsändarsidornaargumenterande. grupperna somav
kapitelargumenterande,plåderande och se

olikaVästerbottenstidningen Norraförtroende vad gälleriSkillnaden
innehåll och vilketolikatydligt avdelningarnasspeglar utrymmeavdelningar,

till NorraförtroendeharNej-anhängareartiklar. störregivits iaktörerna
varitaktörerför deras större.mediautrymmeteftersomnyheterVästerbottens

fåttharNej anhängarnanyhetsplats.har 60Nej-sidan utrymmetprocent av
nyhetsinformationen.tillförtroendedärmed hyserbekräftad ochsin sak stort

anhängarnttlägre och Jaledarkommentarettill tidningens ärFörtroendet
försiktigtmed tidningensförklarasvilket kanförtroende,redovisar här störreett

tillFörklaringenplatsundersökning.till fördel för attpositiva kommentarer en
kaninsändarsidorna,både debatt ochförtroende tillharNej sidan störreett

publicerade LinderblivitNej-artiklarflermed betydligtförklarasnärmast att
Norrai förtroendeskillnadenSammanfattningsvis speglarkampanjperioden. att

ledarplats.nyhetsplats och Enpublicerat olika budskapharVästerbotten
utgångspunkterhaft olikamedarbetare har närtidningensförklaring kan attvara

försökttidningenfrågan. förklaring kanbeskrivit Ende att varavaraannan
mångfaldaktivitet ochurvalet aktörernaskonsekvensneutral och baserat av

analyserande kommentarerdetta medbalanseraoch därefter försöktargument
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ledarsidan. vilketl fall helst stärker resultatet tidigare slutsatssom attom
tidningarna inte haft någon enhetlig handlingslinje frågan.i

Argumentationsanalys, trådar4.1 1 härva någrameden av
linjergemensamma

Debattinlägg tidningarnas insändar- och debattsidor är argumenterande.
Retoriska volymökande och rytmiserande stildrag, används flitigt förgrepp som

och läsaren.övertyga Positiva värdeordatt knyts till den linjenengagera egna
och negativa till motståndarens. Motståndarens brister i argumentationen antyds
istället för direkt kritiseras. fåsDärmed effekt motståndarenatt kan haatten av

doldafler brister. Varje urval fakta frångör dentext totalmängd finnsett av som
tillgå. Aktörerna skär del verklighetenatt bäst denut en av som passar egna

på problemet. Detta nödvändigt eftersomär det aldrig går skrivasynen alltatt
Melin Lange 1995. Några förekommer flitigt andra.argument änmer
Frågan vilkaär används och vilka vanligaargument är andraänsom som mer
Diskuterar aktörerna problem eller diskuterar de olika fältsamma ettav mer
komplext problem

Totalt innefattar undersökningen tidningsdebatten 163 insändare, debatt-av
artiklar och ledarkommentarer. Genom lyfta fram ståndpunkter,klara föratt
respektive platsundersökningen, fåsemot analysmaterial 138 debatt-ett
artiklar framför och ståndpunkter.fasta Till dettasom argument har tryckt
material från de olika aktörerna sammanställts i argumentationsanalysen. Från

hardetta antal huvudargument kunnatett fram och ordnas eftertas antalett
övergripande argumentationslinjer. Analysen har genomförts med QSR
NUDWST datorprogramär för kvalitativett dataanalys. NUDISTsom
möjliggör kopiering, sökning, kodning, tolkning och analys insamlade data.av
Genom från insamlat material söka framatt huvudargumenten och samla dessa i

databas harjämförelser och tolkning dessa bliviten möjlig.av
Debatten har handlat metodval för djupförvaring kärnkraftsavfall iom av

allmänhet och fortsatt verksamhet i Malå vid eventuell platsundersökningen en
i synnerhet. Debatten tillvägagångssättet handlar både lokaliserings-om om

och beslutsprocessen. Resultatet visar det i debattenprocessen följt fyraatt
argumentationslinjer. Argumentationen löper efter linjer med ämnesområden

handlar på lokal ekonomisk utveckling, förhållningssättsom om synen till
teknologi, beslut- och lokaliseringsprocessen vilkensyn värdegrundsamt

ska galla. påverkarDetta förhållningssättet till kunskap,som makt och politik.
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förespråkare ochfrån bådesamlarArgumentationslinjerna mot-argument
ståndare.

utvecklingsmöjligheterMalåshandlarargumentationslinjenförstaDen om
beroende olikasigskiljerplatsundersökning. Argumentenmed eller utan en

etableringUppfattasutvecklingssrrøttegi.utveckling och val en avavsyn
möjlighet Kanellerhotstorskalig riskverksamhethögteknologisk och ettsom

kärnkraftsavfall,djupförvar utgöraprojektmiljötekniskt enavancerat avsom
alternativtroligkommunen Hur ärhandlingsstrategi förtänkbar enpass

hållbart samhälle Dentankenså jobb ochkalladeutveckling med gröna ett
kunskap. Kun-tillkoppladutvecklingsstrareginlokala näraär synen

för dennaräcker tilltillgänglig kunskapskapsfrågan handlar dels typ avom
verksam-fortsattmöjlighetervilka konkretadelsgeoteknisk verksamhet, enom

kompetensutveckling.ochgäller kunskaps-vadhet ger
metodvalochriskbedömningarhandlarargumentationslinjenandraDen om

geoteknikSäkerhetsbedömningarnakärnbränsle.hanteringför använt avserav
Fråganmedstrålningsdoser, tidsaspektervid djupförvaring, transporter, mera.

tillmisstromalåborna tilltro ellerhysergradhandlar i vilken expert-om
säker Hurkärnkraftsavfallet sätt.hanterautlåtanden möjligheterna ettattom

ochnorrlandsortenspåverka lilladenteknologin naturkommer att
huvudalternativetföreslagnastår det SKBfokusinfrastruktur I debattens av
beståendeberggrundstabildjupförvar iMetoden bygger ettKBS-3. ett av

borrasFrån tunnlarnabottendjup.500parallella tunnlarantal meters avca
Kapslarnakärnbränsle.stål medochhål för kapslar i koppar använtvertikala

flerskiktsprincipbentonitlera. Dennasammanpressadlagerett avomges av
lång framöver.påfrestningar för tidtänkbarateoretisktklara allaberäknas av

fungera iteorier inte kommerSKB:sgällandeHuvudkritiken attgör att
någoninte harmetodenverkligheten och prövats annanstans.att

besluts-ochlokaliserings-handlarargumentationslinjentredjeDen om
Tidpunktdemokrati.ochmoral, etik,handlarArgumenten ansvaromprocessen.
bådeblickfånget. Tidsproblematiken inrymmerfatta beslut i ettoch ärsätt att

perspektiv.demokratiorienteratoch kortareperspektivlångt teknikorienterat ett
fattafråga vi behöverteoretiskteknisk ochlånga perspektivetDet är omen

finneri framtidenvi kan förväntaellerdjupförvaretbeslut attossomnuom
hanterbart. Detellerkärnbränslet ofarligtanvändadetmetoder göraatt mernya

folkomröstning ärskedegäller i vilketperspektivetkorta enprocessen somav
legitimitet förskapadetanvända och rätt sättlämplig är attatt om

demokrati-inledandefatta beslut berörSättetlokaliseringsprocessen. att
tradi-användas, denskademokratisk metodutgångspunkter. Vilkenteoretiska
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tionellt representativa eller den direkt demokratiska Har människor tillräckliga
kunskaper och översikt för kunna bedöma konsekvenserna sina beslutatt av
Den andra aspekten beslutsprocessen gäller vilken beslutande skaarena som

denha beslutanderätten. Ska lokal folkomröstningyttersta i liten kommunen en
bestämmande i nationellt problem. Frivillighetslinjen ställs fråganettvara mot

beslutsarenans storlek. Hur ställer sig grannkommunerna till genomfarts-om
kärnbränsleanvänt Hur kommer det kommunalatransporter av vetot att

hanteras Tids- och metodproblematiken faller tillbaka olika synsätt
demokrati. delaktighet och för det energisystemetsansvar gemensamma
baksidor. Vilket har dagens generationansvar

Slutligen finns fjärde yvig argumentationslinje till viss del gåren mer som
i de andra och i grunden handlar olika förhållningssätttre, till kunskap,som om
makt och politik relationerna dem emellan. Olika förhållningssättsamt bygger

skillnader i värderingar, och samhällssyn. Två olika väirderzorniernormer
brukar ställas varandra; det universellt rationellamot och det relativa,
kulturberoende. Motsatsförhållandet beskrivs ofta i modernism ochtermer av
post--modernisin, där modernismen står för upplysningens doktrin och dogmer,
och post-modernismen för kritiken denna. Till modernismens grundpelareav

rationalism,hör materialisni, universalism, värdeneutralitet, scientism och
totalitetstänkande Hallberg 1997, l2ff. Det universella perspektivet har drag

determinism och de besluten. Kritikenrättatro pläderar för detav en
partikulära, kontextuella och kulturbundna och harsynsättet prägel kaos,av
anarkism och relativistiska tolkningsstrategier. Gemensamt för bådadem är
kritisk analys, pluralism och demokrati.

finnsDet all anledning invända modernismenatt ochmot att se post-
modernismen totala och enhetliga idéströmningar, i det härsom men samman-

kanhanget de tjänstgöra utgångspunkter för generalisering. Ettsom en grov
maktorienterat betraktelsesättannat beskrivs imer centrum-peri/éri.termer av

Skiljelinjen går åmellan sidan oroliga människor i periferin svårtharena som
överblicka förändringar i sin vardag,att och andra sidan iegen ett expertsystem

påvisar tekniska och vetenskapligacentrum landvinningar densom ytterstasom
drivkraften för fortsatt utveckling. Människor i periferin bygger oftaen
argumentationen maktlöshet. Till detta kommerton allmän misstroen av en
till för Därmed har funnit fyrarepresentanter centrum. argumentationslinjer

sammanfattar debatten inför folkomröstningen i Malå. Analysmodellensom
täcker huvuddelen framförda och för tolkningar.argumentav utrymmeger
Alla aktörer deltagit i debatten innefattas i sammanställningen.som
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utvecklingsstrategiLokal

Riskbedömningar

lokaliseringsprocessochBesluts-

samhällssynochVärdenormer
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4.11Tabell Sammanfattning argumentav

.la-argument Nej-argument

Lokal utveck- Fortsattaundersökningar Kärnavfallsområdet ingen framtid.o ger 0 ger
lingsstrørtegi kommunentid och Negativasidoeffekter utveck-att stopparresurser

finna möjligheter. Malå.lingen inya
AlternativaGeologisk kompetens Malå.finns i utvecklingsmöjligheter0 0

Fortsattundersökning finns och tilltalande jobb,är grönao merger ny
kunskap turism, småskalighetoch utvecklar kompetens. hållbartoch ett

Samhälle-En platsundersökningskapar0
möjligheter til Arbetsmarknadspolitiskalokalisering ärargument0av

vcrksamhcti tveksamutgångspunktför;innan en en
diskussionNorrland handlarbehöver risk.siorgkaligao som om

projekt.
Malå måstefå etableringarutifrån.0
En platsundersökningmedför ökad0
skattekraft till kommunen.

Riskbedöm- Förvaring i djupa bergrum enligtär0 Hyser misstro till SKB0 expertsystem,
ning expertisenden säkrastemetoden har inte tillräckligt redovisatnormen

finns tillgå.att försom bra plats.en
Sverigehar idag god kompetens Att nedavfalletgräva beskrivs med
och erfarenhet hanteraatt strutsmentalitetav och "atttermer som
radioaktivt material. dumpakärnavfall".
Analys historiska förändringar i Iav väntan metoderutvecklasatt nya
berggrunden pålitlighet i risk- bör avfallet förvaras i mellanlagretger i
zmalysen. Oskarshamn,CLAB.
Hyser tilltro till Önskarexpertsystemen. "seriös" hanteringmeden mer
Låt fortsättaundersökaför fler alternativametoder.attoss
få klarhet. Tidsaspekten ingengör idag medatt
KBS-3 metodenhar visat sig säkerhetkan säkerställa djup-vara att ett
framkomlig andraalternativ förvar img kommer ledatill allvar-men att
utredsockså. liga miljökonsekvenseri framtiden.
Kunskap driva riskprojekt Vad händeratt vid istid, jordbävningom en ny

nödvändigär del ien etc.
kompetensutvecklingen.
Transport radioaktivt materialav

säkrare vanligaär kemikalie-än
transporter.



ll0

Nej-argumentJLi-argument

definitivtBeslutx-och platsundersökningenbart EnFolkomröstningenhandlar är ett
djupförvar.loka/Lreriizgs- inte iplatsundersökningoch mot ettsteg processenom en

svårtdjupförvar: platsundersöktting det förEn görettprocess om o
dra sig eftersomkommunenfinns fler beslutsetappetDet att ursom0

tvåendas platser kommerfler valtillfällen.medborgarna attger
undersökas.bör ske iFolkomröstning ett senare0

bör tidigare. innanFolkomröstning skekunskapfinns.skedenär 0mer
påbörjas.förstudielångLokaliseringenär enprocessen0

kommunala kan kommafaktorer Detflera olikaberor vetot att0som
naturrcsurslagensmåste bli överkördoch alternativ prövas avsom

"vetoventil".slutgiltigt beslutinnan tas.
uppnås överträdasvensklag.EU kanochLegitimitet acceptans 00

får kunskap kommunal frågamänniskor ingenLokalisering ärattgenom o
tekniken. fråga. Nationelltblir bekantmed nationelloch utanen

efterfrågas.Frivillighetslinjen bygger ansvari
med- halt vidoch berörda Radioaktivitet integörattacceptans 0

engagerade. regionalborgare kommungränsen,är ärutan en
fråga.forskningLokalisering och om0

måste för Lokaliseringsfrågansamtidigt och forsknings-metod ske att o
kunnagranskas frågorna parallellt.alla alternativ ska ska inte ske

klaras innanrationellt. Forskningenbör av
lokaliseringsfrågan aktuell.blir

Värdenornzer utveckling. uppfyllarationell kan aldrigTror KBSJ metoden0 en o
Samhäl/ssyn kretsloppssamhälleellersökandetefter kraven iForskningenoch etten0

ömsesidig Agenda2l.lokalisering är en pro-
uppfattasberikar och ökad Kritik detmotger som somcesssom 0

etablissemangkunskap. för ettrepresentanter
politiker m.m..undersökning samordnare,Forskning och är

vår bakomliggandeorsaknödvändigt för utveckla tillfinnsDetatt en
isaken. lokaliseringsprocesskunskapi nuvarande

drivkrafter.doldaglesbygden,s.k.det gällerSverige ledandenärär
kärnbränsle. råvaru-hantering historiaNorrlandsanväntav som

bör landsändaithand leverantörSvensktavfall ska etttas geom
gällerundantagvad loka-moralisktinom landetsgränser.

avfallsprodukter. Norrlandliseringvår generationsDet är att ta avansvar
atomavfallinte bli soptipp förbörkärnavfallet och det gällerhandom

handavfall ska iMalå. Svensktäven tasom
Sverige.uppdragSKB handlar av

regering.riksdagoch
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koppla ihop och aktörerna fårGenom uppfattning vilkaatt argumenten en om
argumentationslinjer aktörerna vanligen använder. Sammanställningensom av

visar aktörerna prioriterar olika argumentationslinjer. Aktörerattargumenten
för platsundersökning fokuserarargumenterarsom en processen som en

utvecklingsstrategi för kommunen. Räkneexempel effekter fortsattöver av
undersökning redovisas och möjligheter till kompetensutveckling poängteras.

kommunenledande politiker iEtt använder följande argument:par

Förstudieåren Malå.har medfört mycket positivt för Vi har kunnat göra en
djupgående våraanalys problem och ntvecklingsmöjligheter. Vi har lyftav oss
kunskapsmässigt utåtoch skapat viktiga kontaktvägar i samhället, hela vägen upp
till regeringskansliet. platsundersökningEn skulle innebära denna utvecklingatt
fortsatte och sysselsättningen fick rejält tillskott." NV Debatt 30 augustiatt ett
1997 och Debatt septemberVF 8 1997

publicerat inlägg lyfter debattörerna Malåsl fram beroende etable-ett senare av
Litifrån.ringar "Vi övertygade de företagen Geoteknik företagen,är minattom

notering några årinom kan etablera sig marknad, det käntstörre ären men
all etableringvid det krävs hemmamarknad först" NV Debatt l9att en

september 1997.
SKB redovisar och för metodvalet skett vetenskapligt ochargumenterar att

rationellt. "Djupförvaring den metod hittillsvarandeär prövningar visatssom
fördelaktig Leijon.Bengt SKB, DebattNV l9 augusti 1997. SKBmestvara
det regeringsbeslut verksamhetenär och djupför-att styr attmenar som anger

varing ska huvudlinjen samtidigt andra alternativ ska utvärderasvara som
parallellt lbid.. Beslutsprocessen kring lokaliseringen medför omfattandeen
debatt och alla aktörer. SKB beslutetnästan poängterartas attupp av om en
platsundersökning ska långsiktigi fordrar medborgarnasses en process som
deltagande och i alla Claes Thegerström slutförvaringacceptans steg. attmenar

någotkärnavfall inte brådrasket.genomförs i måsteär Det ske metodisktav som
och för Forskning och alternativa metoder fortsätter parallellt.steg steg.

"Det aldrig fel arbeta braiir metod för lätta kommande generationersatt atten
börda. planeringSKBzs innebär det kommer finnas fungerande braatt att en
metod braoch plats eller välja något finner detgöra bättre."att annaten om man
Claes Thegerström, SKB, 11 september 1997

z Rolf Andersson Georges. Anderssonfp, ArneHellsten ochBen Eklundkd.m
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uppfattar demutvecklingsargumentenoch kommenterarNej-sidan bemöter men
frågeställning. Greenpeace ochfolkomröstningensförinte relevantasom

SKB:soch kritiseradiskuterasig iställetkoncentrerarOpinionsgruppen att
Vänsterpartietochfallet främst Opinionsgruppenoch i det härmetod. Nej-sidan

fråga kommerlåta nationelllogiken i kommundiskuterar avgöraatt somenen
efterbackaomöjlighetenhela regionenberöra attattsamtatt processen en
överkörtblikommunala kan kommaplatsundersökning inletts. Det attvetot av

internationell praxis.antingen nationell eller

strid iMalå varit politiskfrågan aktualiserades i maj-93ända sedanharDet
iMalå sigkommunfrågan. menade det felVänsterpartiet attatt engeavvar
frånmenadeså och osäker. Vidareoch oklarärprocess som var

regeringmåste tydliggöras. Riksdag ochvänsterpartiet det nationella ansvaretatt
lokaliseringsfråganfrågan. harBeträffandefår undan sitt ialdrig krypa ansvar

sker.tänkbara kommunermånga gånger vilket urvaletkritiserat det sätt av
tveksamma."för minstarbetsmarknadspolitiskaBland är sagtargumentannat oss

augusti och NVaugusti, insändare 13Debatt 14 VKGustavsson VFLennart v,
augusti 1997.22

argumentationslinjen samlari fjärdehemmahörande denArgument argument
maktfönpolitikgenerationsperspektiv, ochhandlar moral, etik, ansvar,som om

i kom-kärnkraften i SKB:shållanden, kritiska närvarostort,argument mot
debattdrivkrafterspekulationer bakomliggande samt omenommunen,

argumentationcentrum-periferiförhållanden norrlandsperspektiv. Följandei ett
får exempel det sistnämnda:utgöra

världenMalå kärnkraftsindustrin i heladetta signal tillBlir det Ja i är attett en
äntligen har hittat kommunköra eftersom ärdet bara är att somenman nu

många ställtharmetodKBS-3 metoden. Dendum experteratt acceptera somnog
...Är atomavfallbara plats förkritiska till. detsig högst nästan somsom

Är psykolo-miljömässigNorrland duger värda ochsamelandet och enpengarna
Insändare 18 september 1997gisk nonchalans hel landsändzi" VFmot en

båda eller ska intesidor. Ska viGenerationsperspektivet avgöratas upp av
överlåta det tilldjupförvar eller skafrågan Ska börja lokaliseringennu ettav

forskningenochförhoppning metoderna förbättratsgeneration inästa attatt
bakom-kärnkraftsavfallet Spekulationerhanterafunnit bättre sätt att om

lokala planet.delta detliggande drivkrafter riktar in sig SKBzs nytta attav
inte döljer sin misstro följande:inläggEtt ärsom
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Frågan gäller princip Malåsi befolkning bli överkördska godta attom av
marknadens maktgalna agerande och kommunens egocentriska förfarande och
dumpa hÖgilkllVl få såkåirnbränsleavfall i berggrunden. sinDetta för SKB skaatt
kallade affärsidé ...Låtgenomförd. inte köpas färgglada informationSKB:ser av
och till Oskarshamn" Nils-Roger Edvardsson DebattMp. NV 12semesterresor

jfraugusti 1997, VF Debatt augusti.13

fåtal enskildaEtt och sakkunniga har deltagit i debatten, medexperter argument
för fortsatt forskning för vinna kunskap och utveckla kompetens.atten

"Det besynnerligt Nej till platsundersökning vid detettvore om man genom
kommande valet skulle sig informationen berggrundensmotsatta att om
egenskaper denna fåri del landet fram.komma destoJu vetav mer man mer
betryggande kan djupförvar utformas det kommer placeras. Blir detänett attvar

fullföljs den vetenskapliga traditionen försöka förstå och förklara sakerett att
och ting och pusselbitarna i det internationella arbetet med beskrivaatt
jordskorpans fåruppbyggnad och egenskaper bra tillskott" Roland Pusch.ett
Prof. fil. och tekn. Dr. NV 29 augusti 1997.

Aktörerna prioriterar och skär delar problemkomplexet beroende vadut av
bäst den på problemet. Aktörerna placeras i analys-som passar egna synen

modellen beroende vilka argumentationslinjer de i huvudsak har använtsom
i debatten. Dessa betrakta aktörernas huvudlinjeär i sinargument att som
strategi och ståndpunkt.förklara sinövertygaatt

Kampanjgrupperna bemöter varandras driver olikaargument men argumen-
tationslinjer det gällernär för ståndpunkten.den Ja-att argumentera egna

huvudargument folkomröstningenär enbart handlar effekternaattgruppens om
platsundersökning och inte eventuellt djupförvar. platsundersök-Enettenav

ning enligt Ja-gruppen kunskaper, arbetstillfällen och utvecklingsmöjlig-ger
för kommunen.heter Säkerhetsfrågorna inte meningsfulla diskuteraär införatt

folkomröstning platsundersökning. Forskning metod och säkerheten om en om
ska löpa parallellt med lokaliseringsprocessen.

Nej-sidans huvudargument debatten inför folkomröstningenär för mycketatt
handlar arbetsmarknadspolitik och utvecklingsfrågor och för lite djup-om om
förvarsmetodens osäkerhet. Metod och lokalisering höra ihop.anses
Opinionsgruppen säkerhetsfrågorna de viktigaste och det endaatt ärmenar som

diskuterasbör inför beslut platsundersökning eller inte. Lokaliserings-ett om
diskussionen kan därmed tills forskningenvänta utforskat alternativa metoder
eller utvecklat nuvarande metod.
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argumcntationslinjerTabell 4.12 viktigasteAktörernas

Nej-argumentJa-argument

Lokal utveckling Ja-gruppen
Kommunledningen
Granskningsgrupp

SKB lrecnpeaccRiskbedömning och
OpinionsgruppenMetodval

OpinionsgruppenBesluts- och Ja-gruppcn
lokaliseringsprocess SKB

ÖvrigaEnskilda Nej-grupperVärdenormer och experter
sakkunniga EnskildaSamhällssyn och personer

bildmycket tydligtelefonundersökningen framträderVid den genomförda aven
Över detvå lokal utveckling. 80argumentationslinjer, risk och procent av

lokalarbetstillfällen ochtillfrågade huvudargumentJa-sidans ärattanser
Nej-sidansekonomi.kommunensDärefter följerutveckling. argument om

miljöfrågor. Däreftersäkerhet och risk följtvanligaste argument avvaraanges
uppfattas hatransportfrågorna. Nej-sidanochlokaliseringsprocessenkommer

förbeskriva ochSKB försöker delsfler Ja-sidan.än ettargumenteraargument
risker, delskalkylerbararationellt val metod, baseradvetenskapligt och av

djupförvaret. SKBför lokaliseringi beslutsprocessenredovisa alla steg av
långsiktig fordrar medborgarnasdet sigpoängterar röratt process somom en

medför deargumentationslinjerolikadeltagande och Aktörernas attacceptans.
Opinionsgruppen ochområden i probleinkomplexet.olikaföredrar diskuteraatt

riskbedömningarochdjupförvaringsmetodenGreenpeace diskuterar främst
innandet meningslöst diskutera dettakopplade till den. Ja-gruppen att enanser

framhållerigång. kritik och sinkommit SKBplatsundersökning svarar
hellre plats-ståndpunkt frågan och risk. diskuterari metod Ja-gruppenom

lång lokaliseringsprocess.besluts- ochundersökningen del av ensom en
metoddiskussion betydelselös innan säkerdennaOpinionsgruppen enanser

diskussion. Regeringdeltar inte aktivt i dennaPolitiska aktörerpresenterats.
både riskpåfallande diskutera ellerinaktiva vad gälleroch Riksdag har varit att
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Tabell 4. l 3 nedan sammanfattar utgångspunkteraktörernas och vilja attprocess.
och dominera de olika debattarenorna. Skiljelinjen mellan risk ochargumentera

avbildas i korstabell, och aktörerna placeras efter indelningprocess en
baserad argumentationsanalysen förd debatt i insändare och debattartiklar.av
Problemet kan uppdelat de olikasägas debattarenorna.vara

Tabell 4.13 Problemkomplexitetens olika dcbatlarenor

Platsundersökning som process

Ja Nej
Riskbedömning
och metod Ja SKB Opinionsgrupp

Greenpeace

Nej Ja-grupp Politiker
på riksnivå

Uppdelningen medför de lokala kampanjorganisationerna diskuterar olikaatt
saker utifrån utgångspunkter.helt skilda Aktörerna hamnar i olika fält eller
debattarenor i skiljelinjen mellan risk och Med skilda utgångspunkterprocess.

vad folkomröstningsfrågan egentligen handlar uppstår svårigheterom attom
skapa konstruktiv dialog leder till konsensus och förståelseen som gemensam
för problemkomplexet. Målet uppnå problembild gåratt atten gemensam
uppnå. Tabellen ocksåvisar det endast SKB diskuterarär i denatt som gemen-

debattarenzm. Politiker den nivånnationella har valt varkensamma att
diskutera det eller det området.andra En politisk aktör i bådeSKB-fältet ärena
önskvärd och förutsättning för debatten i förlängningen ska resultera iatten
konsensus. Beskriven uppdelning medför aldrig möts.att argumenten
Demokratiteorins kvalitativt acceptabla överläggning och rationella argument
förlorar sin mening. Aktörerna definierar inte problemet varförsättsamma
debatten blir undvikande. Deltagandets syfte istället domineraär denatt egna
debattarenan överlåtaoch bedömningen giltighet till de beslutande.av
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slutsatserSammanfattning och4.12

takt medfolkomröstningsfrågan ökat iharintresset förmedia ochiUtrymmet
två veckornasistakulminerde deMediabevakningensig.valdagen närmatatt

infor-dominerandedenVästerbottenfolkomröstningen. Norra äroch efterföre
VästerbottensochVästerbottenNord Nytt. Norraföljtmationskanalen av

och kam-debattenföljtfrekventochde tidningarFolkblad närmastär mestsom
folkomröstningen.införpanjen

lokalise-ochämnesområden; besluts-kretsar kringNyhetsbevakningen tre
Besluts-utvecklingsstrategier.lokalaochriskbedömningarringsprocessen,

vanligastedet ämnes-kärnbränslelokalisering ärkring använtavprocessen
fåraktör idärmonologenreportageformenområdet. vanligaste är tagetDen en

artiklarDärefter kommeroch kommentarer.framföra sina argumentattutrymme
fleratvå ellermedDialogformenbeskrivning.innehåll ochfaktamed ett av

vanligafrågor den minsteller flera ärresponderaraktörer ensom
undvikamedvetet valttidningarnakan tolkasreportageformen. Detta attattsom
enskildatillgivitfrågan iställetochtolkningar ianalyser och utrymmeegna

ståndpunkter.framföra sinaaktörer att
ocksåNej-sidan harmedia.ihar haft detNej-sidans aktörer största utrymmet

enskiltgivitsNej-sidanSlutsatsenmonologreportage.andel är stortattstoren
anknytningmedhändelseroch kommenteraframföratill argumentattutrymme

artiklar medförekommit ihuvudsakiharfolkomröstningen. Ja-gruppentill
friståendevillNej, detövriga sägabeskrivning. Gruppen mot-dialog eller

Gruppenandel monolog.och harmediautrymmeståndare, har givits storstort
hatidningarna bedömtshändelseri enskildamedverkat ettfrämsthar som av

Nyhetsbevakningenuppmärksamhet.också givitsdärmednyhetsvärde och stor
beskrivninghändelser,enskildarapportering änpräglas processeravavmer av
prioriterar ochmediatid. Slutsatsensigsträcker äröver att ger mersom

diskussionerochföre analyseroch händelser,aktivitetertill enskildautrymme
sådan.kring processen som

debattenaktiva iMalå varitplatsundersökning i harMotståndarna till mesten
olikadehållit balans mellanharTidningarnadebattsidor.ochinsändar- en

debatt-ochpublicerade insändareförhållandet mellangälleråsikterna vad
ochbeslutsprocessenFolkblad kritiserari Västerbottensartiklar. Ledaren menar

ochfel i tidenfolkomröstningen liggertillräckligt underlag,det saknas attattatt
nivå.frågan lokalföra nedkortenblandatregeringen attgenomsamman

begränsafrivillighetslinjen kan kommaslutsatsendrarTidningen attatt
framförKurirenVästerbottenslämpligaste platsen.finna denmöjligheterna att
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liknande kritik. Norra Västerbotten försiktigt positiv till platsundersökningär en
med det skapat möjlighet till kunskapsutveckling ochargumenten att nya
arbetstillfällen i Malå.

finnsDet skillnad mellan tidningarnas ledare och nyhetsbevakning.en
Västerbottens Folkblad kritiserar ledarplats beslutsprocessen och metoden,
medan motsvarande kritik saknas nyhetssidorna. l stället har förespråkarna

nyhetsutrymme kritikerna. Norrastörre Västerbottens positivaän ledarkommen-
finner ingen motsvarighet i nyhetsbevakningen. Motståndarna hartarer större

både vad gäller nyhetsbevakning, debattartiklar och insändare.utrymme
Tidningens olika betoning frågan utslag i skillnad vad gäller förtroende.av ger
Nej-röstarna har förtroende till tidningensstörre nyhetsinformation medan Ja-

har förtroende till tidningensröstarna större ledarkommentarer. Skillnaderna i
förtroende vad gäller nyhetsinformationen medan skillnadenär mindrestörre är

innehålletför debattsidor och ledarkommentarer. Norra Västerbottens
nyhetsavdelning förefaller ha tagit tydlig ställning för Nej i folkomröst-ett
ningen medan de värderande sidorna varit balanserad. Läsarna harmer
uppmärksammat detta och förtroendet varierar beroende åsiktpersonlig i
frågan. Ett tolka resultatet ledar-sätt och nyhetsredaktionernaär harannat att att

åsikterolika hur frågan ska hanteras. motståndarnaEn tolkning fått sinär attom
bekräftadsak nyhetsplats och hyser därmed förtroende och före-stort att

språkarna identifierar sig med ledarsidans positiva kommentarer och därmed har
förtroende till dessa sidor.mer

Sammanfattningsvis går intedet finna någon enhetlig profilatt
tidningarnas bevakning. Perspektiven varierar beroende vilken avdelning

för innehållet. Tesen tidningarna har makten överansvarar attsom om
dagordningen finner inget empiriskt stöd i denna undersökning. Tidningarna
visar profil och oförmåga i tid och beskrivaattupp en svag en rum processer
och förlopp. En central del mediernas ideologi villär attav man vara
konsekvensneutrala. Tidningarna speglar verkligheten lösryckta bitarsom men
erkänner inget för konsekvenserna speglandet. Det till läsarnaäransvar av upp

skapa sammanhang mediernas spegelbitar.att av
Slutligen har undersökningen uppehållit sig vid analys framfördaav

Olika argumentationstrådar tolkatsÄFyrahar kodats ochargument. argumenta-
tionslinjer framträder: lokal utvecklingsstrategi, förhållningssätt till teknologi

riskbedömningar,och besluts- och lokaliseringsprocessen olika värde-samt
förhållningssättgrunder och till kunskap, makt och politik. Analysmodellen ger

möjlighet koppla tillbaka till aktörerna och lyfta framatt argumenten
huvudargumenten. En märkbar skillnad mellan och Nej-argumentenJa- är att
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medan Ja-ledolikafleraioftare sammansattaärNej-argumenten mer
lokalasigJa-sidan koncentrerarenskildauttrycks satser.argumenten som

arbetstillfällen,tillmöjligheterna ut-använderförhållanden och argument om
bara idiskuterasRiskbedömningarför kommunen.ekonomioch bättreveckling

lösning kommertekniskutgångspunkten attdå medochundantagsfall att en
djupgåendeochfler argumentbetydligtanvänderNej-sidan somhittas. mer

vilketdjupförvar sättmedriskbedömningarna samtifrågasätter ettfrämst
gått tillväga.beslutsprocessenochlokaliserings-

olika saker.diskuteraraktörernavisarSammanställningen attargumentav
risk ochmellanskiljelinjemeddebattarenori olikahamnarAktörerna en

egentligenfolkomröstningsfråganvadutgångspunkterskildaMed omprocess.
ochdialogkonstruktivskapauppstår svårigheter enhandlar att enom

skamålet debattenmedOmproblemkomplexet.förståelse för varagemensam
Frågan äreftersträvas.problembildbörkonsensus omskapa gemensamatt en

tilltilltroochutvecklingsoptimismMalå. Ja-sidansifunnitsambitionen enden
riskernameningopinionsgruppens attställslösning,teknisk ommot

förrösterköpautvecklingsargumentet sätt attäroch attettunderskattas att
medmöjligheterVisionerkärnavfallet.lokaliseringgenomföra enomaven
ochriskernagranskningkritisk ettplatsundersökning, bryts mot aven
användaför detlämplig platsfinnaförfaringssättetifrågasättande hela att enav

kärnbränslet.
och kom-analyseraharambitionRiskkomtnunikationens attsagts vara

problemdefinition ochskaparisk förinformationmunicera att gemensamenom
scenariot vitroliga ärbeslut.och Det attnå konsensusförlängningeni ettatt

skaparaktörerhur olikafå exempelkommerframtideni egna rumäven att se
Nyckelndem.mån domineramöjligasteimed syftedebattarenor,debatten,i att

kallardemokratiteoretikernai detfinnasdilemma kantill dettaöppningenoch
medborgerligtökatrationellaöverläggningar,acceptablakvalitativt argument,

efter konsensus.deltagande och strävan
möjligheter tillkommunensgeoteknik,Malå kringhar kretsatiDebatten

innehåller begreppProblemområdetdelta.viljamedborgarnasochutveckling att
definieraraktörernaoch kunskap,viljametod, risk,och argument menom

två huvudargument:framförtharolika SKB nyttanproblemen sätt. av mer
arbetstillfällen.ochutvecklingtillför kommunenmöjlighetenkunskap och

kunnigberggrundbåde ochord bramed andrakräverLokaliseringsprocessen en
självasådanMotståndarna tillbefolkning. attvilligoch menarprocessen

det felosäkert och ärkärnbränslet i berganvändaplacera det ärmetoden attatt
utvecklingsargument.användaviljabefolkningensmanipulera attatt genom
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Förespråkarna fåsig villig fortsätta leta berg för kunskap ochsäger att attvara
därefter befolkningen villig till lokalisering. Slutsatsen skildaär är attse om en
problemdefinitioner leder till undvikande debatt, skilda debattarenor, meden

syftet dominera den debattarenan. Aktörerna överlåterfrämsta tillatt egna
medborgarna vilken definition de giltig föravgöraatt ettsom anser vara
ställningstagande i folkomröstning och själva definitionen risk.yttersten av





Kampanj- och informationsverksamheten

Birgitta Orrebo

Studien den kampanj- och informationsverksamhet föregick folkom-av som
röstningen den 21 september sin början i mitten Frånaugusti. och medtar av
den 15 augusti genomfördes flertal informations- och kampanjmöten medett
syfte få Malås medborgare ställning för eller fortsattatt under-att ta mot en
sökning för söka plats för djupförvar för kärnavfall.att

I debatten Malåbornahuruvida låtaskall få"SKB fortsätta söka plats förom
djupförvar kärnbränsle i Malå kommunanvänt har antal olika aktörerettav
verkat. finnsDet aktörer argumenterade för Nej och bland dessaettsom var
Opinionsgruppen kärnavfall i Malå och Greenpeace de aktörerna.mot största

finnsDet de argumenterade för Ja och dar Ja-gruppen denettsom storavar
aktören. Det finns aktörer verkade i tjänstemannaroller, aktör därstorsom en

SKB Svensk Kärnbränslehantering AB vilken fanns representerad devar
flesta, inte alla, informationsinsatser anordnade och/eller samordnade denom av
kommunale samordnaren Carl Olof Sjölund. Han föransvarade och introduce-
rade del informationsinsatserna. SKB ocksåansvarade förstor studie-en av

till Forsmark och Oskarshamn för informationsverksamhet vidresor samt
kontoret i Malå.centrala femteEn aktör lnfraplan se avsnitt 3.2.4 och 5.7,var

uppdrag kommunen genomförde kartläggning Malå och desssom av en av
framtid olika aspekter. En del i uppdraget informerasett attur var om
folkomröstningen och eventuella effekter eventuell platsundersökning. Iav en
övrigt fanns flertal i olika sammanhang verkade och försökteett grupper som
påverka och Malåbornainformera utifrån skilda perspektiv.

Inledningsvis någrabeskrivs teoretiska infallsvinklar till kärnkrafts- och
kärnavfallsfrågan avsnitt Efter5.1. skildring kampanjupptakten 15-16en av
augusti avsnitt 5.2 beskrivs delar Opinionsgruppens, Greenpeace, Ja-av

SKB:s och Infraplans verksamhet avsnitten 5.3-5.7. Inom förgruppens, ramen
Infraplans verksamhet finns SKBäven med informatör. Vid vissasom en
tillfällen har aktörerna verkat tillsammans medäven varandra. Detta redovisas i

Birgitta Orrebo doktorand och forskningsassisteittär vid Pedagogiskainstitutionen.Umeå
universitet.



skettaktiviteterochhändelserolikabeskrivsavsnittetdet5.8. l somavsnitt
också hur andrabeskrivsHärseptember 1997.21augustiperioden l5under -

bl.a. denMalå kommun,ipåverka människornaförsökerochverkaraktörer
medavslutasKapitletSjölund.OlofCarlsamordnarenkommunale samman-

5.9.avsnittkampanjverksamhetensynpunkterfattande

infallsvinklarNågra teoretiska5.1

Malå agerade olikaiplatsundersökningeventuellfolkomröstningenInför enom
baseradinformationförmedladedeMånga menadeför sin sak.aktörer att sann

deval baseratmalåbonskullekunskapen göramed denfakta; etträtta
Frågorna docki ärframfördes debatten.faktarelevantaneutrala och som

deninformationVilken ärkunskapendenmånga: kunskapVilken rättaär
informationenrelevantainformation denoch Vilkeninformationen ärsanna

människanperspektivetrationella äråterfinns tekniskti dettänkande attEtt som
det bästakonsekvensanalys innaninformation ochrelevant görinhämtar all en

Frågan Rationelltbeslut.rationellt är:fattareconomic man"thevalet görs ett--
perspektivetrationellatekniskttill detsigvad Ansluterförhållande tilli man

mål ochförhållande till medirationelltfrånutgår människanatt agerarman
människansfinnasdockDet kanfokus t.ex.styr,annategennyttan. som

förfördelaktigakanske inte deOfta fattar beslut ärvärdegrund. mest osssom
förhållande tillrationella iblirbeslutenvärderingar,de baserassjälva utan

målrationella, dettalar detWebervärderationalitet.våra värderingar om-
Enligt Weberhandlandet.traditionelladetaffektiva ochvärderationella, det

mål, konsekven-medel ochmålrationellt handlandeinnebär styrsattett avman
iställetförhand. Omställti Övrigthandlingar styrsmanman uppsomser av

värdighet, skönhet harplikt,vissa värdenövertygelse att somomav en
utifrån värde-upprätthålls handlaregenvärdeellerbetydelse annat enatt man

framgångs-handlandetrollspelar det ingen ärdet perspektivetrationalitet. l om
perspektivethandlande detFöljaktligen kaninte.rikt eller ett ansessenareur

förståkanmålrationellt perspektiv. Somirrationelltmycket ett avmanursom
traditionsstyrda handlandet.detså traditionerdet ochär styrnamnet somvanor

målet,sigså idet känslan äraffektiva handlandetdetVad gäller är som
intekämpa,också målet, det centraladvs. ärblir det här fallethandlingen i att

Karlsson 1996, 49.vinnanödvändigtvis att
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Malå framförtsI har det kan hänföras till de olika perspek-argument som
har framförts i olika gradtiven. Argumenten beroende vilken aktör som

ocksåframfört finnsDet olika infallsvinklar till hurargumenten. man ser
kärnavfallsfrågan och till hur kring den. kopplatNära till kärnav-man resonerar
fallsfrågan också kärnkrqftsfrågan. Det kan kärnavfallsproblemati-är sägas att

förstärker kärnkraftsdebatten. följer beskriver någraken Det desom av
frågeställningaroch framkommit i den nationella debatten ochargument som

teorier kring kärnkrafts- kärnavfallsfrågansdet och komplexitet.är
Vedung har analysredskapEvert för värderingsklimatet lanserat tillväxt-som

ekologidimensionen. definierade dennaHan som:

"Motpolerna den kontliktlinjen kan beskrivas med ekonomisktermernya som
tillväxt, industrialism, kärnkraft, storskalig teknologi åoch centralism sidanena
och ekologisk balans, lokalsamhälle, småskalighet och flödande energikällor å
den andra. Genom uppkomsten denna tillväxtvekologi-dimension blev detav

tvådimensionellt."svenska partisystemet Vedung Holmberg 1980, 440ur

sålundadimension frågorberör vilket samhälleDenna önskas i fram-om som
tiden och vilka visioner finns för framtidens bygd. Betonas ekologi ellersom
tillväxt politiskDet dimension den kallas värderingar iär änen mer som
samhället nedan Zetterbergs typologise värderingar, den förra ärav
kopplad till socioekonomiska faktorer vilket inte den primärt är.senare
Människornas åsikter vissa framtidade tänkta samhällena hade ganskaom av

samband med uppfattningarna kärnkraftsfrågan.klara i I boken Kampen om
kärnkraften framkom i Holmbergs undersökning värderingsklimatet inteatt

någonhade avgörande betydelse undersökte sambandet mellannär man
åsikterväljarnas teknologisamhället, tillväxtsamhället och det miljö-om

vänliga samhället. Sambandet fanns främst bland de högutbildade eller bland
de aktiva och kärnkraftsfrågan.engagerade i Holmberg 1980,som var
465ff.

En de viktigaste förklaringarnaallra till varför folk de iröstar görav som
folkomröstningar beror politiska faktorer. finnsDet tendens hos väljar-en
kåren det partiets ståndpunkt ocksåvilket kanatt ettanamma egna ses som

för partilojalitet. Oftauttryck partierna med i valkampanjen, det deär ärär som
datumoch bestämmer för folkomröstningen,med under vilka röstningenvillkor

i form ekonomiska återkommandeskall Riskergöras ochär ettav osv.ramar
ibland dominerande i debatten kärnkraftens eller inte Dettema om vara vara.

olika Vilkafinns risker. risker målas i och kampanjen Riskerargumentenupp
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bygdensRisker medplaceringkärnavfalletsmedkärnkraft Riskermed
Är ellermedförknippadetillbakagång det risker äroch naturenstagnation som

riskerVilkafaktorernamaterielladekopplade tilldet risker ärär sommersom
debattenståndpunkt intar ivilkenberoendenaturligtganskabetonas är manav

ff. och 471.Ibid., 374
åsikter de hardemänniskor harvarförteorier kringflertalfinnsDet ett

åsikternateorierna härlederkärnavfallsfrågan. delEnkärnkraft- ochgällande av
335 ff..levnadsvillkor Ibid.,ekonomiskaochsocialatill människornasdelvis

kärnkraftsnzotståndetkärnkraften kantillanhängare ettDe är somsesom
förrädda ochvaritmänniskor alltid harinformationsproblem. Man attmenar

får informationkunskap ochmänniskortekniska innovationer. Baramisstror
anhängare denförsvinna. Derädsla och misstro ärdennakommer att avsom

hit: äldre,hörmänniskorockså vissadetteorin äratt somgrupper avmenar
hävdarfinns dock delandsbygden. Detlågutbildade och folk motsatsensom

indoktrinerings-kärnkraftsmotståndare anför slagsoch iställetde är ensom
ochmotståndet finns bland demstarkastedet ärdeteori: att ungasommenar

istället:högutbildade. Det är

industri-centraliseradesig passivt godta deteftertanke lärtde attutansom
villigaoch nackdelarsamhällets för- är argumenten attatt accepteramest omsom

välfärden" Ibid., 336rädda jobben och bevarakärnkraften behövs för att

genomskåda kärnkrafts-deindoktrinerats i detta kandeDet är ännu somsom
motståndet formtredje teori beskriverEnpositiva argumenten. som en av

industri-det centraliseraderevolten riktar sigsmåborgerlig revolt, där mot
småföre-bönderkategori ochframförallt hör till dennasamhället. ärDe som

hotade utvecklingenenligt teorin, specielltDessa är, mottagare. avgrupper
framföralltåterfinnskärnkraften innebär. Kärnkraftsanhängarnastordrift som

industriarbetare.storföretagare, högre tjänstemän ochbland
mellanåsikterna kärnkraftenockså skilda kampkan deMan som ense om

siguppfattarochoch pertferi. Decentrum somgrupper sompersoner
förvaltning och delar deindustrisamhällets stöttepelare industri, stora av

karaktäriserardefinierasanställdas organisationer Detcentrum. somsom
inflytande Enligtperiferin inte uppfattar sig hade överär centrum.grupper som

människor iperiferin landsortsbor,Lönnroth kan till räkna kvinnor,man unga,
Månsmänniskoyrken.och de arbetar i vård- ochintellektuella yrken som

dennesdessa begrepp vid analys. DetLönnroth dem ärär använten av som
centrum-periferidefini-tionerna.begreppsdefiniering ligger till grund för Isom
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samhälleligaden debatten berörs ibland möjligheterna själv bestämma ochatt
påverka inte bara sig själv ocksåöver sin närmiljö.över I Mariautan
Oskarssons 1991 undersökning framkom det finns klara skillnader mellanatt

i kärnkraftsfrågan:könen kvinnors inställning till kärnkraft negativär änmer
ocksåDet finns skillnader i inställningmäns. beroendeär vilkensom av

yrkessektor befinner sig De har negativ inställning tillman som en mer
kärnkraft inom vårdarbetar jordbruk, och utbildning, och det i de tvåär senare
yrkessektorerna majoriteten den kvinnliga arbetskraften finns. Dettasom av
visar inställningarna till kärnkraft starkt kopplade tillatt värderingarnaär i
.samhällen Enligt gårZetterberg 1980 det urskilja värderingar:att tre typer av
försörjningens, produktionens reproduktionens värderingar. De människorsamt

framförallt har reproduktionens värderingar också de deär starkasteärsom som
motståndarna till kärnkraften. Dessa prioriterar hög livskvalitet och psykolo-
giska behov framför hög levnadsnivå, ordning och effektivitet. De priori-senare
teringarna de människorgörs omfattas produktionens värderingar.av som av

kan skiljelinjeHär mellan kvinnorgöras och kvinnorna har i högremän; graden
reproduktionens värderingar.männenän

HolmbergsI undersökning framkom ingen de analyserade sociala ochatt av
ekonomiska faktorerna någonhade betydelse, dvs. denstörre direktaegen egna
effekten dessa faktorer hade mycket liten betydelse, vid folkomröstningenav

kärnkraft 1980. Den starkaste effekten valet partieffekten, dvs. detom var
partitillhörigheten framförallt påverkade hur röstade.var som man

försöktEn har belysa olika aspekter i kärrzczvfalLrfrågan Göranärsom
Sundqvist 1991, 24. åttaHan beskriver aspekter vilka alla har förekommit i

nationelladen debatten.
Kärnavfallet teknisk frågaz Dettaär kan innebära upparbeta,att t.ex.en

eller kapsla in bränslet och byggatransmutera förvar djupt i berg-ett nere
grunden. De diskuterar utifrån ståndpunktdenna talar mycket byggan-som om

klassisktdet bygg- och anläggningsarbete, där krävsett teknisk kompetens.som
Kärnavfaller naturvetenskaplig fråga: "Frågorär kring bergetsen

stabilitet, grundvattnets rörelser, kapselns hållfasthet och hurom om om man
långakan extrapolera i tidsperspektiv måste besvaras. frågorDessa har

forskare till viss del åsikterhaft skilda Det också frågor problemati-ärom. som
frågeställningartekniska och kanske tillför dimension för deserar extrasom en

tekniker arbetar med tekniska frågor.som annars
Kärnavfaller politisk fråga.är Förutom frågan politiskt kontro-äratten

såversiell ocksåden definitionsmässigtär politisk eftersom det regeringenär



l26

metodochreaktorerladdningavgörande beslutenfatta de omhar avatt omsotn
slutförvar.förplatsoch ett

klartheltKärnavfallsfirågan harfråga.juridiskKärnavfaller enar en
villkorslagenbådeföljaskallframtidenifattasdå beslutdeaspektjuridisk som

fråga och detpolitisk ärklartfrågan heltVisserligennaturresurslagen. äroch en
beslut skalldessabeslutet,slutgiltigadetskall fattaockså regeringen mensom

följa lagen.ochtillämpa
diskussionermedsambandfråga. lekonomiskKzirnzzrçfzz//tel omär en

nivålokalregional ellernationell,internationell,detsigkåirnavfzrllet, ärvare
avgiftenhurdiskuterasDetrelevant.mycketaspektenekonomiskaså denär

dags-iavfallshanteringoch ärrivningfinansieraförkärnkraftsproduktionen att
myckethurdiskuterasöre/kWh. Detf.n. 1.0öre/kWh,1,91996läget t.o.m.

kostakommerdjupförvareventuelltmycket atthurforskning,läggs ettsom
kärnkraften.läggaskulle kostamycket dethurdiskuterar attbygga. Man neratt

effekterekonomiskai direktanivå funderaroch lokalPå regional avmerman
kärnavfallsförvar.

denprincipentillämpasSverigefråga. attetisk lKärnargfallet är en
skall betalagenerationockså denkärnkraftenanvänder ärgeneration somsom

avfallethelst tillseochavfallshanteringenframtida attför denkostnadernaför
frågan etisktbetraktarDet etttillförlitligt närärsätt.slutförvarzrs urett

Även försökervitidsrymden fokuseras.oerhörda tadenperspektiv omsom
vår generationdetså inte säkertdet äravfallet bästa sätt är atthand somom

kalkylerasvårtockså idag,mycketDetriskerna. är att,för de störstautsätts
framtiden.ifinnsriskeroch hurvilka stora som

deganska klartförefallerøpiizimzsfråga. Det attKärnaigâzllcet är en
kärnkraftsområdetinomarbetarvetenskapsmänochvetenskapliga experter som

tillfreds-kärnavfalletförvaramöjlighetenobekymrade ettganska attär om
inteidagföreträdarnapolitiska ärockså deförefallerställande Detsätt. omsom

också deföreträder. Detdeallmänhet ärden attlika tveksamma menarsomsom
opinionsmässig ochfinnsde problem ärtveksamhet ochden snarare avsom

politiskadå grad deFrågan i vilkenteknisk äroch intepolitisk natur.natur av
opinionsbildningen.påverkadebesluten är av

flertalDå det finnsfråga.samhällsvetenskaplig ettKärnavjfállet är en
naturvetenskapliga,ochtekniskaförutom deoch problem,frågeställningar rent

viktigtockså ochintressantblir detkärnavfallshanteringenförrelevantaärsom
Exempelvisperspektiv.samhällsvetenskapligtfrågeställningenbelysa ettatt ur
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det viktigt granska beslutsprocesserna i denna fråga.komplexa Vilkaär att
motiv de styrande i olika faser processenär av

den neutrala och kanske den informationenDet denrätta ärsom anses vara
baserad teknik och naturvetenskap. Det lätt glöms bortär är närattsom som

in i sammanhang kan det aldrigfakta värderingsfritt ellersätts neutralt.ett vara
ocksåförekommer spridda meningar vad relevant ochDet om som anses vara

"den sanningen".vad rättasom varaanses
följandede avsnitten beskrivs de olika aktörernasI kampanj- och informa-

tionsinsatser. Informationen har inhämtats observationer, formella ochgenom
informella intervjuer under perioden 15 augusti 21 september 1997.-

Upptakten 15 och 165.2 augusti

Upptakten till kampanjen sker i anslutning till helgen den 15-16 dåaugusti
Malå.SAME-SM anordnas i I i Norra Västerbotten meddelas atten annons

anländer under mästerskapshelgenGreenpeace och de tillsammans Malåmedatt
Sameförening anordnar musikfest där bl.a. artister Anna-Lena Löfgrenen som

Stefanoch Sundström skall uppträda. inramasAnnonsen DUMPAtextenav
MALÅ.KÄRNAVFALLINTE 1

På kvällen 15den det invigningaugusti SAME-SM i kyrkan.är Invig-av
föregås demonstrationståg,ningen under tystnad med flertalett ettav som men

plakat eventuell platsundersökning Malå.i Det dock inteärprotesterar mot en
gårenbart i kortegen, och mångadet inte plakat belyserärsamer som som

situation. Det enda plakat egentligen skulle kunna hänföras tillSamernas som
står:detdär Dumpa i Sápmi. Andraär plakat uttrycker generellasamerna mer

ståndpunkter kärnkraft Låtoch kärnavfall: Existera; 24.000 Skellefteå-mot oss
stöder nej tillbor KFzs Respekt för folket. Nej tillatomsopor; atomsopor.

Skellefteås kommunfullmäktige nej till och lagringsäger transporter av sopor.
MalåMiljöpartiet i nej till gifter alla slag.säger Var alternativen SKBärav

dom Naturliga arbeten iställetFinns för giftiga arbeten. För barnen Kärlek
för död. TV-, radio- och tidningsreportraristället för lokal- och regionalmedia

demonstrationstågetcirkulerar kring nåroch kyrkan genomförsnär man
intervjuer ytterligare fotograferingar.och kyrkanI inga kopplingar tillgörs
folkomröstningen förutom antydning: det uttrycks kända föräratten samerna

Nej måsteibland markera ståndpunkt.säga sin Detatt görsatt men man man
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demonstrationstågetgenomfördadetsigtillhänvisningardock inga nyssvare
folkomröstningen.föreståendedeneller

föränd-lokal. DetOpinionsgruppensidetskyltaskvällendenUnder omsena
anlänt tillharGreenpeaceskvallrarSkyltfönstreti detutseendet attrade omena

EU-import. Detmedmärktoljetunna mestgulfinnsDär somkommunen. nu en
den mängdmotsvarandecylindrar,med gulabilduppmärksamheten ärfångar en

cylindrarmedradenden bredavisarBildenberget.förvaras iskall att omsom
Tjamstabackensändafram,Malå så följer dei vägenvidbörjar upptorget

aktioner ochspektakuläraförväntningarankomstGreenpeace omtopp. ger
fåstrategi förockså medvetenpåvisar attSkyltningen merenarrangemang.
36detbild visar ärseptember. Enden 21Nej attMalåborna nurösta annanatt :a

FOLKOMRÖSTNINGEN börjat.harNedräkningenTILLKVARDAGAR
viSommarkväll: Närochvacker16 augustiKvällen den är promene-varmen

och lövaddragspelsmusikswidara,viTjamstabackens fot mötstill avrar
iflestade övrestolsradernamänniskor närmastsitterDet scenen,scen.

Lenalyssna Annakommit förMånga haräldre.medel-åldern eller att
många demfrån sitter de40släntenLöfgren. I avmeter yngre,scenenca

farnilje-svenskvanligtvå. verkarDetöl ellermedsig säkertsvalkar vara enen
tillbaka-ochmycketGreenpeaceInslagen ärfolkparken.kväll i sparsammaav

från traktenvilka kommerMalå kaninte ändragna. Nu större attär somseman
lättfrån miljöorganisationen ärFrämlingarnadet.vilka inteoch görsom

symboleri dekvällen harteckenTydligaurskiljbara. ett temaatt somser man
Tjamstabackenstillframkommersmyckat När vägenområdethela är av. man

framtidavisar decylinderhög gulförstadetfot är somser enman
såcylindernaturligtvis näraAvsiktenstorlek.kopparcylindrarnas är att en

bestårScenenmängd.kärnavfalletsoch visa etthåll tydliggöraskall av
smyckaddessutomfolkparksanda. Densvensk äri godlövadlastbilssläp ärsom

Malå, undertecknatikärnavfallinteDumpamedbanderollmed texten:en
samiskadenbanderollerockså samiskafyrahängerDär samtGreenpeace.

flaggan.
uppställd. Bredvidbaracksinhar GreenpeaceTill vänster scenenom

tryckmaterial. Dess-ochbroschyrerdär det finnsstår bordbaracken annatett
kommerposterutställningenochuppställda. Barackennågrafinns postersutom

Malå.i Dessakvartid Greenpeace ärstå under den är posterssedan torgetatt
tilltroligtvis syftarsymbolikhel delmedvisuellt talande attmycket gesomen

förmedlaspåståendenoch ärassociationer. Argumentkänslomässiga somoss

3 småmycket knott.Swidarzfkanöversättassom



till kärnavfallsfråganexempel inte har någonstanslösts i världen; USAatt
dumpade iavfall Atlanten, bl.a. Greenpeacezs aktioner kom lagmen genom en
1980 gjorde det olagligt dumpa radioaktivt avfall i havet; det finnsattsom

farorandra aldrig kan konstrueras bort förutspåseller den mänskligasom -
Ifaktorn. samband med Den slutliga lösningen" har lagt bildtexten man en

med spädbarn i Bildenburk. och har inget samband medett varandratexten
det svårtinte associera tillär exempelvis olyckan i Tjernobyl ellerattmen ett

framtida samhälle inte hänsyn till etiska överväganden.tarsom
luftenl ligger förväntningar något skall hända Vad skall Greenpeaceatt

göra De kända för sina fartygsbordningar,är sittstrejkei och aktionsinriktade
demonstrationer. Vad skall Greenpeace ställa till med Malåi och vad skall de

i kvällgöra
Konferencier för kvällen Jörgenär Stenberg. Alla artister ställersamen upp

gratis och det blandning lokala,är regionala och nationella förmågor tvåen av -
samiska flickor ochIngeranne Mariel Andersson, Ottvas, Olofgruppen

frånWikström Skellefteå, Stefan Sundström Anna Lena Löfgren. Mellansamt
några de hållermusikaliska inslagen Greenpeace generalsekreterare Perav
Stenbeck retoriskt stilfullt tal i vilket han Malåsbetonar vackraett natur,
djupförvarets bräcklighet och folkomröstningens symbolvärde för kärnkrafts-
industrin. När Per Stenbeck kan han statens tjänste-ärtro attman ser man en
man engagerad miljöaktivist.än Han lovprisar Malås vackra bygdsnarare en
och uttryck för starkt centrum-periferiförhållande då han hävdar detettger äratt

frånfel det produceras inom denatt atomsopor svenska kärnkraftsindustrinsom
förvarasskall här i berggrunden under fötter i Malå. Hans slutsats "Vi iär:era

Greenpeace övertygade detär vansinnig idéär Per Stenbeck 1997-attom en
08-16.

Han talar också brister i säkerheten och pekar det finns riskerom att stora
med KBSJ-metoden.

Atomsopor låtakan oförargande det sannerligen inte fråganär vanligamen om
här Utbränt kärnbränsle dödligt ocksågift småär i mängderett Ettsopor

endaste litet gram Den lilla jag håller i min hand lsten väger Dengram.
mängden radioaktivt avfall tillräcklig förär hela Malås befolkning. Detatt utrota

kusligt denna dödlighet består i år."är tusentals Per Stenbeckatt 1997-extrema
08-16.

ocksåHan helapoängterar världens blickar vända Malå.att är motnu
Regeringen lagthar detta oerhörda Malåborna och måstede sitttaansvar



böraspekt,viktigmycketStenbeckEnligtNej. äroch manrösta somenansvar
sigrykteSverigeperspektiv harinternationellt etttill, somhänsyn omatt ettur

miljömedvetnaifolkomröstningiland. "Ett Jamiljömedvetetmycket en
1997-08- 16.Stenbeckkärnkraftsvärlden. Perhelaskulle ekoSverige överge

skulleGreenpeace göraStenbeckfrågan tillställdeEfter talet sammaom
djupfönar. Stenbeckgälltmed säkerhet intefolkomröstningen ettinsats om

deomfattning görsig iskulletroligtvis intemenade de somsammaatt engagera
tolkningenligger iosäkerhetsfaktordenmedMen avsomnu.

viktigt Greenpeaceoerhörtdetansåg Stenbeckfolkomröstningsfrågan attatt var
nivån.lokalaockså denverkar

stårDekvillen.roll undertillbakadragenmycketGreenpeaceövrigt intarI en4
uppseendeväckande Dennågot sätt.inteövriga ochdevid sidan agerarav

underspelanågot undantag,med restenrollen kommer de,tillbakadragna att av
för GreenpeacekanStenbecks talkampanjperioden. Per ett avstampsomses

inte detdetmärks,Malå. och äri Dekampanjverksamhetfortsatta mensyns
ochmilitantaMånga sig över-få hadetrodde vi skulle väntatviGreenpeace se.

mål-ochlågmälda, tillbakadragnaMalå viidemonstranter möttelägsna men
människor. Deföransträngde sig inte uppröramiljöaktivistermedvetna attsom

hembesökinformationdirektmalåborna medistället sigförsökte närma genom
hela kampanj-understodbarackendörralltidoch torgetöppen somen

infriades inte.demonstrationnågon spektakulärFörväntningarnaperioden.
folkparkskvällochfamilje-trevlig16 augusti kandenKvällen enses som
tllbakadragenmycketfolkomröstningskampanj denupptakt ärensommen

också kännetecknalågmäldhet kommerintrycklågmäld. Dettaoch attav
ocksålågmäldhet kommerverksamhet.fortsatta Denna att genomsyragruppens

september.med den 21fram till ochoch de olika aktörernadebattenhela

Malåkärnavfall iOpinionsgruppen5.3 mot

kärnavfall iOpinionsgruppeni debattenaktiva aktörernadeEn motmest varav
åkte runti kommunenGruppenOpinionsgruppen.Malå nedanbenämns som

anord-förestående folkomröstningen, demalåborrta deninformeraför att om
skribenter, deaktivamycketföreläsare och demed inbjudnanade möten var

centralfigurerdessinsändarsida. EnVästerbottensofta Norraförekom varav
verkade vicemed honomoch tillsammansMartin Bildströmordförande

SvonniHenrysammanhang. Sameni flertalordförande Hans Forsgren ett var
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med hjälp arbetslivsutvecklingsmedel anställd administratör. På sinav som
också funnitsfritid har han med aktiv opinionsbildare. de sammanhanglsom en

han verkade opinionsbildare representerade han oftast Miljöpartiet. Ensom
med använda Henry Svonni vid officiella framträ-poäng att representantsom

detdanden kunde uppfattas denne också representerade den samiskaatt attvar
befolkningen. SvonniHenry och vid de tillfällen han agerade i officiellaär same

såsammanhang bar han ofta samedräkt. Därutöver fanns flertal andraett
människor inte hade lika framträdande roller dessa oftatre,som som men som

åhörareföljde med och deltog föredragningar, informationsmöten samtsom
tillhjälpte i olika sammanhang.

Opinionsgruppen använde sig påståendenoch kan hänförasargumentav som
flertaltill värdegrunder. sågsDe flesta aspekter riskperspektiv;ett ettur

lade osäkerhetsraster också återspegladesvilket i debatten.argumenten ettman
Ofta resonerade de i tekniska och naturvetenskapliga Under informa-termer.
tionsträffar, anordnade andra aktörer dem själva, ställde de ofta frågoränav

rörde strålningberget, och bentonitleran. ocksåDe talade ofta densom om
juridiska aspekten i det hela de pekade och dess begränsningarvetorätten-
och de ofta uttryck för centrum-periferiaspekter och det andades ävengav en
misstro myndigheter och dem fattar besluten i Stockholm.mot mot som
Exempelvis menade de Malådet endast SKB och kommun användeatt var som

djupförvarsbegreppetsig alla andra talade slutförvar. Opinionsgruppenav om-
uttryckte misstanke det kanske egentligen handlade slutförvar, ochatten om om

djupförvar.inte
Sällan eller aldrig berörde de ekonomiska aspekter. De attmenar om man

plats förfinner djupförvar då ocksåkan fortsätta med kärnkrafts-en man-
produktion långt efter 2010. berörde produktionsaspektenDe Malåmed att
kunde bli ekologisk kommun. Liksom de flesta andra de ocksåtaladeen grupper

etiskt perspektiv det människorna idag har för framtidenett ärur som ansvar-
och föräven det avfall producerar idag. Opinionsgruppenett menadeansvar

skulle det "rätta" röstade Nej, särskiltatt ta närman ansvaret om man nu
forskningen har kommit tillräckligt långtinte för med säkerhet skallatt man

djupförvarkunna l00%-igt måstesäkert. ändåsäga är Det betonasatt ett att
Opinionsgruppens främsta djupförvar riskerna, riskernaargument ettmot var

riskerna.återigen Det kundeoch ha med etiska överväganden. Blandgöraatt
behandlades ansvarstagandet för kommande generationer denärannat

hävdadeaffischer DINA Barnbarns Barnbarns Barn...Kommer innandöatt
kärnavfallet dör." I övrigt menade opinionsgruppen malåborna röstade Jaatt om
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DetNejmöjlighetenså kanske inte röstafannsseptemberden 21 att senare.
förriskerkopparkapseln,medriskerockså medriskerfanns transporter,

djupförvarrisker medsabotage,risker förolyckor, osv.
några tillfällenbeskrivsverksamhetOpinionsgruppensbelysaFör närmareatt
ansåg finnas idede riskermuntlig informationdär somomgavgruppen

Opinionsgruppensexempelkärnavfallsfrågan. Somsamband med ett argu-
högstadieklass. Dethosbesökbeskrivningmentering görs engruppensaven

argumenterande kringtillfälletdetframfördes vid representerar gruppenssom
ställningstagande.låg för derastill grundutgångspunkterfrågan vilkaoch som

opinions-ageradenågra tillfällen därandraDärefter beskrivs somgruppen
bildare.

närvarade representeradesundervisningstillfället därVid det gruppenvar
framförandenvid andraLiksom använ-Bildström och Hans Forsgren.Martinav

naturvetenskapligatekniska ochtalade mycketflertal Dedes argument.ett om
säkerhet.kopparkapselnsgammastrålning, och Desåsom becquerelfrågor

uppvisade klar misstroockså frågeställningar där dejuridiskadiskuterade en
uppfattardemyndigheterStockholm och de"storebror" motmot varasom

låg osäkerhets-aspekter ochalla dessadär. Somlokaliserade överett raster
de riskerockså betonas starkast;den aspekten ärriskaspekter. Det är somsom

förainledde medseptember. Deeventuellt Ja den 21förknippade med attett
fråga.dennatvå områden kritiska i Detfram de motmest ena vargruppen var

lokaliserings-andraenligt KBS-3-metoden. Detdjupförvarmetoden, dvs. var
inriktadnaturvetenskapligtföljde mycket teknisk ochDärefterprocessen. en

kopparkapselngammastrålning. hävdade bl.a.molekyler,diskussion De attom
inledningsvis ellerstrålning KBS-3-metodenochsläpper igenom att mervar

också harmenade SKB egentligen aldrigpolitisk bluff.mindre De att grans-en
belysa vilka eventuellaDärefter inriktade de sigalternativa metoder.kat att

med KBS-3-september bli, vilka risker det finns21 kaneffekter Ja denett
tillvägagångssätt lokaliseringsprocessen. Enligtimetoden SKB:ssamt

får vidare och utföra platsunder-finns fara i SKBOpinionsgruppen atten om
huvudlinje och absolutså kommer vidare med dennasökningar i landet de att

de långabetonadesalternativa möjligheter. riskfaktorinte till En ärsomse
Malå.uppstå djupförvar i och medskulle vid eventuell I attetttransporter som

stårstrålning skulle det räcka medkopparkapseln släpper igenom viss att man
uppstå. Opinionsgruppen15-20 minuter för skador skullebredvid den i att

SKBde fyra barriärerfinns brister i SKB:smenade detatt somresonemang om
strålningen till markytan.aktiva kommerskall förhindra denatt uppmenar
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Bränslet inte keramisktär efter tid i reaktorn. l Studsvik har de kommit framen
till det efter tid sönderfalleratt och det blir likt sand. Inteen SKBmera ens

varje kopparkapselgaranterar att är kostar ändåtät, miljon styckmen en attper
tillverka. Dessutom finns det bakteriehärdar kan kopparkapseln.äta lsom upp

frågadenna menade SKB bentonitleran skulle fungeraatt skyddandesom en
barriär. Den bentonit-lera skall bränslet inuti kapseln fungerarsom omge som
bäst vid 80°C. Vid ökad temperatur inteännu vadvet kan hända.man som
Opinionsgruppen menade SKB lägger mindre viktatt vid bergets utseende.nu

motiveradeDe detta med de tidigare kriterierna detatt skulleattvar ettvara
och sprickfritt berg,torrt de inte lika viktigt.att De menademen nu anses vara

vidare rimligt kravatt SKBär bordeett kunna hur bergetatt säga ska ut,se
kan de vadsäga helst duger.att Ett problem ochannars risk,som enligtstoren

Opinionsgruppen, bränsletär när ligger i berget såatt finns ingen kontroll och
inte heller några möjligheter det utbrändaatt kärnbränsletta så skulleupp om
behövas.

Andra framfördes vidargument olycka så gäller inteattsom hemför-var en
säkringen. De ocksåmenade det bättreäratt ytterligarevänta forskning,att
och det under den tiden bättreatt är det använda bränslet liggeratt i CLAB
Centralt mellanlager för kärnbränsleanvänt än skall använda sigatt man av en
metod inte så mycket Martinvet ännu. Bildströmman uttryckte forsk-om att
ningen bör förändra inriktningen "att kunna oskadliggöramot: avfallet. Det är
vår plikt Det finns inte slutfört/ar någon världen,i varför skallannanstans
Sverige förstf/ "vara

Ett ytterligare Ja riskenargument mot ett kanske intevetorätten gäller.attvar
jämförelseEn med Finland gjordes. Där inneär huvudlinje, ochman samma

medborgarna har absolut framvetorätt till sista skedet. Enligt Opinionsgruppen
del de lokala ledande politikernamenar en platsunder-av att man genom en

sökning i Malå kan suga ut" SKB och sedan anordna folkom-pengar av en ny
röstning. Men då finns naturresurslagen så det kanske gårinte Nej.säga Detatt
betonades detta kanske medborgarnasatt enda möjlighet Nej.sägavar att

Andra riskaspekter betonades i och med den bortreattsom förgränsenattvar
avveckling kärnkraften borttagen såär kan ingen heller hurav mycketveta
kärnavfall det kommer bli framtiden.i Deatt

gäller i dag gäller för all framtid. Ensom
risk kan bliärannan att kärnavfall frånsom tvungna att ta emot

länder.andra De poängterade också förvarsbegreppet,att närmare motive-utan
ring, hade ändrats, från slut- till djupförvar.
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med ochfickelevernaintesynddetmenade varaattOpinionsgruppen att var
menadedeMendrabbade.blirbarnbarnderasochändock dedet är somrösta,

detta meddiskuterakundedepåverkaochmedändå kundeeleverna varaatt -
vår endaförmodligenhärmed: Det äravslutarMartin och Hansföräldrar.sina

tillhänsynsärskiltskulle visaStockholm stor osssedanNej Attchans .vägaatt
säkerdet här inteärärVårt främstapå. att enargumentvi intedetsedan, tror

"hantering
och köpalokalhyrakampanjbidragtack enkunde, enOpinionsgruppen vare

1994-periodenunder250.000 kronorerhöllsSammanlagtpostbuss.gammal
från SKI,ochfrån SKBinledningsskedei senaremedel kom1997. Dessa ett

kommu-förmedladesBidragenKärnavfallsfonden.från avtäckningfickvilka
genomfördeochOpinionsgruppen runtbussdennahjälpMed resteavnen.
Bussencentralorten.utanföri byarnamänniskorna varförinformationsmöten

medaffischerochflygbladanvändeocksådefärgknallgul enmålad som
framskramladedenväl därdenkärnkraft ochsymboler syntesmotsvarta

mellangrusvägarna myrarna.
dessaåhörare möten,intresseradeuppslutningdock ingenDet stor avvar

åhörare.antalOpinionsgruppenförmångalikadär somrepresentanterofta var
barn,åhörare,Lainejaur kom etti Västra treinformationsmöte varavUnder ett

hade sjuFrån Opinionsgruppenlokalen.förestod personersamt person somen
bild hurbredtillfå deltagarnade trots, avOpinionsgruppen enslutit gav,upp.

skriftgammalbaseradesBakgrundsbeskrivningenuppfattade läget. ende
KÄRNKRAFTSAVFALL. Avfallskedjan1987skrevsAvfallskedjanfrån som

övrigt1987. lMajAvfallskedjanslutsatser.faktabakgrundkritiskredovisar -
spegladeInformationenskolklasserna.tillinformationhuvudsaki sammagavs

under-finnssig. Detkärnkraften imotståndetför, ochockså enrädslan mot,
hända här.också skulle kunnaTjernobylhände idetförrädslaliggande att som

kommerväxtlivochdjur-ibecquerelvärden kvarhögafinnsSå detlänge
ikvarfinnaskatastroferkärnkraftsrelaterade attockså minnettroligen av

medvetande.människors
de skulleföroch Ja-gruppen attbåde OpinionsgruppeninbjödDatorteket

ställningstaganderespektivetillmotivderasdeltagaredatorteketsinformera om
åtgärdarbetsmarknadspolitiskDatorteketdiskussion. ärpåföljandemed en

med arbets-bl.a.år. arbetar65 Däroch20arbetssökande mellanriktad till man
Opinions-representeradesnärvaradeviVidprojekt.marknadsinriktade mötet

kunnigDatorteksgruppenSvonni.och HenryForsgrenHans vargruppen av
frågor ochkritiskamångaställdedeltagaretongivandenågrafannsoch det som



135

argumenterade Opinionsgruppen. utgångspunktMed från deras frågormot och
argumentering verkade deras sympatier finnas hos Ja-gruppen och det visade sig

både Hans Forsgren och Henry Svonni inte kunde frågoratt alla ochsvara
bemöta alla med sakliga Ett exempelargument Hansärargument.egna
Forsgrens risker mednär diskuterades:argument Tänktransporter om
exempelvis skickarIran bomb på Sigyn, vad kan hända då "en

Helgen den 13-14 september tanken opinionsgruppen skulle anordnaattvar
temahelg med föreläsningar från bl.a. Miljöpartiet ochrepresentanteren av

Avfallskedjan. Annonsen ll/9 utlovade offentlig föreläsning Marianneav
Samuelsson, Peter Eriksson lokala politiker. Det inkom dock mycketsamt
anmälningar så temahelgen krymptes till dag med demonstrationståg ochen
appelltal. Miljöpartiets Peter Eriksson språkröretoch Mariannerepresentanter
Samuelsson argumentering liknade Opinionsgruppens. Miljöaspekterna betona-
des dock starkare vad framkommitän i den lokala debatten. Förutomsom
Miljöpartiet och de lokala aktörerna deltog Aktionsgruppen för social rättvisa

några engagerade människor från Skellefteå.samt I huvudsak detvar
riskaspekter på kärnkraft och kärnavfall betonades. Värt ärattsom notera att
enligt i Norra Västerbotten skulle föreläsningarna börja kl. 15.00annonsen men

någon anledning började dessa tidigare vilket innebar åhörareeventuellaav att
anlände kl. 15.00 missade i hela föredragningen. flestaDe desom stort sett av

närvarande dock människor deltagit i demonstrationstågetvar samma som
tidigare under dagen. Ett undantag fanns åhörarskarandock, i fanns Ja-gruppen
representerad Sture Grundberg och Eivor Jonsson. Det blev dock ingenav

dådebatt det inte något för frågor eller diskussion efter föredrag-utrymmegavs
ningarna.

Opinionsgruppens oerhörda riskfokusering baserades i hög utsträckning
argumentation osäkerhet: osäkerhet gällande teknik och naturvetenskapen om

och osäkerhet kring rådande och framtida lagar och förordningar denna-
osäkerhet försökte de intensivt förmedla till övriga malåbor Den muntliga
förmedlingen dock mångainte andra demottogs än redan sympatiseradeav som
med ställningstagande. Lägger den förmed-muntligagruppens man samman
lingen med insändare, affischeringar och utskick det dockär mycket möjligt att
Opinionsgruppen nådde flertalet malåborna. Budskapet förmedladesav som var
detsamma i de olika uttrycksformerna, det också budskap fördesvar samma som
fram tid. fannsDet alldelesöver för mycket osäkerhet och för många risker för

skulle kunna denrösta Ja 21att september 1997. Detman överensstämmer
också med den bild respondenterna i medborgarstudien gällandesom gav
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Opinions-212svarande326 attAvfrämsta argument. angavOpinionsgruppens
och vidhanteringvidosäkerhetmedriskerfrämsta argument vargruppens

någrakritikochmiljö avmotövrigt processen somltransporter. angavs
Opinionsgruppens argument.

5.4 J gruppena-

intedetOpinionsgruppen,aktivitetermångalikainte varhadeJa-gruppen som
platsunder-förställningstagandedeklarerademånga ettlika öppet enheller som

samlings-det Moderatatilltankarnaledaljusblå kanlogosökning. Ja-gruppens
mångasåintevarför detförklaring tillockså kan somvilketpartiet varenvara

förgrundsfigurersymboler. .la-gruppensdessamedtröjor varellermärkenbar
vilken i TVStenvall,UlfGrundbergSture samtNorrman,LenaJonsson,Eivor

hadeErikssonStefanordförandeGruppensJa-general. enbenämndes som
studievårgenomfördeperiod viunder denochrolltillbakadragen repre-mycket

sammanhang.några officiellaihan inte Ja-gruppensenterade
framträdandedefinitivt argumentochförsta,kanske mest varJa-gruppens,

medborgar-svarande idepersoner300Majoritetenarbetstillfällen.fler av
sådantEttfrämstaarbetstillfällen Ja-gruppens argument.studien somanger

ochekonomibaserasvärderingarframförallt demattraherar varsargument
främstaJa-gruppensockså argument.77produktion vilket somangerpersoner

sådantskede. EttiNejgårockså det rösta ettmenadeGruppen attatt senare
skallmyndighetdenförtroende förmänniskor har somförutsätter attargument

gånger:antaluttryckte Ja-gruppenförtroendeDet ettbeslutet.slutligafatta det
överkörda".blikommerrisk viingenDet attär att

frågor,naturvetenskapligaellertekniskaiallssig inteuttaladeJa-gruppen
uppstå iskulle kunnariskereventuellatalavilligadehellerinte att somomvar

eventuellaalltså intetaladeDetfolkomröstningen.vidmed Jasamband omett
några medriskerfannsintedetmenade attdedjupförvarmed attrisker utan

eventuellthotbilder vidiblanduttrycktes ettseptember. Däremotden 21Jarösta
delades iflygbladJa-gruppens utmedexemplifieraskanNej vilket attett av

sparbeting inomkommunens strängahänvisning tillMedseptember.början av
platsunder-faktumdetuppmärksamma attförsökteochskola enmanomsorg,
kombinera-flygbladetIskatteintäkter.behövligaskulle kommunensökning ge

risker vidpekadehotbildmålades ettutDetflertaldes somargument.ett upp en
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Nej; etiskt perspektiv borde ocksåett Ja, villur rösta för deman taman ansvar
i samhället och för barnen då börsvaga grupperna Ja.rösta Det under-man

liggande budskapet mycket klart. Det ekonomiskaär hänsynstagandenvar som
den starkaste påverkansfaktornär för Ja-gruppens ställningstagande, och det är

dessa aspekter bör medborgarnas ställningstagandestyra den 21som september.
Under månadseptember förändrades Ja-gruppens framtoning. Från ha lyftatt

fram arbetstillfällen och den kommunala ekonomin menade detattgruppen nu
viktigaste för ställningstagandet säkerheten nationellt perspektiv, ochettvar ur
för uppnå optimal måstesäkerhetatt och forskare tillåtas sökaexperter kunskap.
Det menades också det etiskt övervägande malåbornaatt ett måste sittvar ta-

låtaoch SKB platsundersökning.göra Vikten kunskapssökandeansvar en av
poängterades, framförallt det då kunskapssökande gällande bergetsvar egen-

åsyftades.skaper I medborgarstudien framkom dock detsom endastatt ettvar
fåtal 24 ansågpersoner Ja-gruppens huvudsakligaatt argumenteringsom
baserades på och säkerhetsaspekter. En slutsats kan drasansvars- dettasom av

denna förändradeär strategi gjordesatt för för få genomslag i debatten.sent att
En förändring under kampanjens slutskede skifteannan förgrunds-ettvar av

figurer i debatten. Tidigare det framförallt Ulf Stenvall och till viss månvar
Lena Norrman lyfts fram under den delen kampanjperiodensom men senare av

Eivor Jonsson framträdande roll tidigare.gavs änen mer
För beskrivningnärmare Ja-gruppens argumenteringen beskrivsav ett

tillfälle Ja-gruppennär informerade högstadieklass sitt ställningstagandeen om
och motiven för det samma.

besöketVid representerades Lena Norrman och Sture Grundberg.gruppen av
Föredragningen byggde argumentering varför det så viktigten om attvar

platsundersökninggöra dåoch helst i Malå kommun. Framställningenen och-
argumenteringen utgick från expertförtroende och detett stort poängterades
också positiva effekter i utbildningshänseende och naturligtvis de positiva
effekterna arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.ett Andra aspekterur beto-som
nades under säkerhetenmötet och i anslutning till detta också möjligheternavar
till, och behovet kunskapsinhämtning. Inga tekniska eller naturvetenskapligaav,
aspekter diskuterades överhuvudtaget.

Ja-gruppen hävdade inledningsvis kärnan i den fråganhäratt säkerheten.var
De menade får inte undersökningar så fåratt göra aldrig kunskapman man om

den säkraste platsen finns, platsundersökning skall förståelsevar fören ge
platsen och dess regionala omgivning. De medgav del de tidigareatt en av

har varit strikta arbetsmarknadspolitiskargumenten perspektiv.ett De hävda-ur
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överskuggafårintedetaspektenfrån den attgår bortseintedet mende attatt
aldrig denfår vikunskappå kunskap,säkerhetenl: utandvs. trorkärnan

måsteallapekade taäraspekt de att ansvarbehövs" Ensäkerhet annansom
utnyttjarindirekt ävenkärnkraften;meduppstår ochiavfalldetför som

ladeNorrmanansvar Lenavårtmåste en"Vikärnkraften.norrlänningar ta
förflertal attargumentvisar"Malå-uttalanden" manettmedoverhead som

anspeladeingadockdetvisadesde somJa. Av argumentskall varrösta som
ekonomiska ochhandladeflestaDenationellt omellersäkerhet ansvar.

28det argumentskriften ärl sommöjligheter. treproduktionsinriktade av
produk-ochekonomiskafrånhärrörflestasäkerhet. De argumentenanspelar

värderingar.tionsinriktade
platsunder-vadframställningenfokuseradesinledning enEfter denna

arbets-gjordesBeskrivningen ettkommunen.förinnebära urskullesökning
röstadehävdadeGrundbergSture attperspektiv och manmarknadspolitiskt om

arbetstillfällen. Ett JabehövligaflertaltillNejockså tackadå skulle ettNej man
iungdomarnaförmöjlighetunikarbetstillfällen,flertalförutomskulle, enett ge

ocksåbetonadesgeofysik. Detinriktningmedutbildningvälja motMalå att en
undersökningardeochforskningdenintresseradbliskullevärldenhela avatt

uttryck förocksåMalå. storJa-gruppengenomföras här i enskulle gavsom
menade ävenDestatsmakten.och attmyndigheter om mantilltilltro experter,

finnaforskareså kommer attden rättametod envilken ärinteidag vet som
Nej imöjligt sägadet ettbetonades är attframtiden. Dessutom attilösning

lagstiftning.svenskpåochpå demokratimåste"manskede, trosenare
svensk kommun.köraskulle aldrigStatsmakten över en

ochhemmetinågra diskussionerfördesdetfråganställdeNorrmanLena om
dialogtill intressantupphovFråganskulleföräldrar rösta.elevernas engavom

frågan: Elev:iharmänniskorskildavilka synsättexempelbraettgersom
blir juheller. Mantycker inte jagbra. Detdettycker inte år"Min attpappa

gäller.borrhål detdet pratar"Men äralla".så dör Lena: ettochstrålad
lastbilen 15istår vidviElev: Menplatsundersökning."bara omenom

så hittar vitrillardefarligaju utkutsarna"Ja ärminuter" Lena: men om
de inteOskarshamn, grönaärhar varit iTjernobyl. Jagdet intedem, är som

Tillpå dem."litarOchdu och jagjag.missbildade barn. De ärhareller som
explicit tilluppmanade inte Ja-gruppen ettfrån Opinionsgruppenskillnad

vadOavsettmed:föredragningavslutade sindeställningstagande manutan
röstarföräldrartilltänker. Seochtycker att era
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Som nämndes tidigare så Ja-gruppen, liksom Opinionsgruppen, inbjudenvar
till datorteket för informera deltagarna varföratt borde Ja den 21röstaom man
september för informationnärmare datorteket under Opinionsgruppen.om se
Representanter för Ja-gruppen Lena Norrman, Eivor Jonsson. Sturevar
Grundberg och Ulf Stenvall. Efter inledning med genomgången en av
söndagens debatt malåborAv för malåbor 24/8, nedan uppstod det delse en
frågor och diskussioner. Den framförallt förde Ja-gruppens talan Ulfsom var
Stenvall, ocksådet hanär besvarade de flesta frågor ställdes. Liksomsom som
vid Opinionsgruppens besök datortekets deltagare pålästa. De ställde dockvar
inte lika frågorkritiska och de visade inte lika misstroende Ja-stort mot

de gjorde Opinionsgruppens. Diskussionenargument medgruppens motsom
Ja-gruppen kretsade i huvudsak kring positiva effekter platsundersökningav en

Malå.i Det positiva effekter i form arbetstillfällen i formvar samtav av en
förbättrad ekonomi för Malå kommun.

Ja-gruppen genomförde också telefonkampanj där de ringde till drygten runt
1.000 Malå-medborgare. Urvalet bestod rösträttsberättigade människorav som

fanns någonmed medlemslista vare sig ellerJa- Opinionsgruppens. Sam-
talet bestod i Ja-gruppsmedlemmen taladeatt varför de skulle Ja.röstaom
Samtidigt tillfrågades respondenten hur denne skulle Under de sistarösta.om
dagarna rapporterade Ja-gruppen fördelningen, till skillnad från utfrågningden
Greenpeace genomförde visade denna det skulle bli Ja den 21 september.att ett

Ja-gruppens motsvarighet till Opinionsgruppens demonstrationståg och
föreläsningar den 13 september familjeafton den 14 september.torgetvar en
Det trevlig familjeafton där det bjöds kaffe och korv ochvar en under-
hållning vilket lockade hel del malåbor. Det förekom ingenut agitering ochen

hölls ingadet tal, förutom kort frågestund med Arne Hellsten i slutetmen av
tillställningen. Ett antagande kan syftetgöra är med tillställningenattsom man

föra budskapatt bordeut Ja denett rösta 21var september,att detom man men
uttrycktes inte klart i och det uttrycktes inte heller underannonsen
tillställningen. En fundering iuppstod samband med annonseringen införannan
tillställningen. I Norra Västerbotten annonserades den 12 september om en
familjeafton i Malå. Arrangörer "Positivatorget Ja-gruppen" NV 97-09-var
12. Dagen efter annonserades händelse, den gångenhär vände sigom samma

enbart till den äldre delen befolkningen: "Hallå pensionärerannonsen KULav
PÅ TORGET" NV 97-09-13. De stod för denna inbjudan i dennasom var

Malå MalåSPF och PRO. Således rådde viss förvirringannons om vem som var
för dettaarrangör arrangemang.
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Greenpeace5.5

organisationenbilddetMalå målades somtillkom avGreenpeace enuppInnan
avseddaaktioneruppseendeväckande attmedsyssladevilkenfridstörareen

Nej-sågar-frånFörväntningarnaupprördhet.ochdebattuppmärksamhet,skapa
Greenpeace-medlem-Ja-entusiastemafarhågorna hos stora.ochhögavarna

inför derasochmedvetandefärsktifannsfjällNjakavidagerandemarnas
frammänniskorföraskullebåthaskulledebl.a.sade ryktetankomst att somen

Malån.tillbakaoch över
organisa-lågmälddockMalå dettillanländevälGreenpeace en merNär var

nå ochansträngningari sinaaktiva attDesiginstallerade torget.tion varsom
och deuppmålade bildendenskillnadmänniskor, motmedfå kontakt storen

ochfolkligheteftersträvanmedlemmarnas gemen-fannsuppfattningar varsom
associerakunnamänniskanlilladenMalå skulle ävenmalåborna. lmedskap

periodenundergenomfördedekampanjinsatser envar:Demed Greenpeace.sig
medvägskyltarungdomar;ochMalås barnhjälpmedklistermärkningsrajd av

befolkning.Malåsdelhosdörrknackning storkärnkraftsdöda älgar avsamt en
fram-tillbakadragnadenförmedlade,medlemmar trotsoch derasGreenpeace

kärnkraften itillde hadeinställningvilkenhurbildklar övertoningen, en
OpinionsgruppenLiksomsynnerhet.ifolkomröstningenoch tillallmänhet

visualise-kärnkraft. Demedförknippaderiskergrad de äri högbetonades som
tänktkärnkraftsavfall attmängdvilkenskickligt varoerhört somrade stor

ochstorleknaturligikapselMalåi t.ex.förvarasoch entransporteras
exempelvisfarligt avfall sedödligtdirektkärnavfall ärbudskapet ettattom

tekniskaoftadediskuteradeargumenteringderas5.2. Iavsnitttal,Stenbecks
juridisk aspektkombination medibland iaspekter,namrvetenskapliga enoch

färgademyndigheternasochmyndigheter expertermisstroendeocksådär mot
få aktionerrelativtdepåpekaockså värt somattdiskussionen. Det är att

lokalpressen.igenomfördeGreenpeace utrymmegavs
deT-shirt i utbyteMalå atti motbarnenmedlemmarnaExempelvis engav

tidkortinomdetresulterade i sattGreenpeacemärken. Detta attklistrade upp
Malå. Händelsenhela storalyktstolparoch överdörrar gavbl.a.märken

ocksåuppmärksammade näroch tidningenVästerbotteni Norrarubriker
likasåLitvinov, närDimagruppledareGreenpeacetillrättavisadeMalåpolisen

barnendel debortskrapadeblåstället ochsig avmedlemmarna aventog
Greenpeaceskapadearbetsinsatsrelativt litenMedmärkena.uppklistrade

97-08-22.exempelvis NVMalåuppståndelse i se
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En andra aktivitet också uppmärksammades nyhetsplats isom pressen var
varningsmärket placerades vid alla infartsvägar Malå.större till Varnings-som
märket bestod i och nervänd älg under radiakmärkeen upp- ett samt en
uppmaning Nej, med hälsningarrösta frånatt Greenpeace. Intressant dennaär
aktivitet bådei Dagensomnämns Nyheter och Norra Västerbottensom DN
och NV 97-09-19. I DN beskrivninggörs olika aktörer i Malå infören av
folkomröstningen, där beskrivs del Greenpeace aktioner. I Norraen av
Västerbotten uppmärksammas kronofogdemyndighetens beslagtagning av
samtliga Greenpeaceskyltar längs bådaIvägarna. artiklarna finns bilder
skylten med.

En tredje aktivitet Greenpeace företog sig organiserad "dörr-som var en
knackning". Medlemmarna besökte malåborna i deras hem för fråga dem huratt
de skulle för informerarösta varför bordesamt att Nej. De förderöstaom man
också statistik mångahuröver skulle Ja respektiverösta Nej. Detta resultatsom
skyltade de sedan med vid baracken. Resultatet visade, till skillnad Ja-mot

resultat, prognostiserat Nej-resultat denett 21 september.gruppens
Utöver dessa aktiviteter så närvarade någonalltid vid derepresentant

officiella informationsmöten inte Infraplans dock höllsmöten undersom
augusti och september. På dessa höllmöten medlemmarna låga profilsamma

de höll i sin övriga verksamhet under hela kampanjperioden.som Kampanj-
upptakten med bl.a. generalsekreterare Per Stenbecks tal den 16 augusti visade
sig för den fortsatta strateginett avstamp se avsnitt 5.2.ävenvara

5.6 Svensk Kärnbränslehantering AB

En de aktörerna inför folkomröstningenstora den 21av september naturligt-var
vis SKB. De har inte aktivt agiterat för ställningstagande de har försöktett utan
förmedla bild ett faktiskt läge. Det vill de harsäga redovisaten sinav
arbetsgång och vilka utgångspunkter de har vilka premisser ochsamt ramar som

deras arbete. Den direkta informationsspridningenstyr bestod i upprättaatt ett
kontor med anställd guide i centrala Malå, informatöreren att agera ettsom
flertal informationsträffar anordna studieresor tillsamt slutförvarsanlägg-att
ningen i Forsmark och mellanlagret i Oskarshamn för intresserade malåbor.

informationsförmedlingDeras fokuserade i huvudsak tekniska och natur-
vetenskapliga aspekter. Det skriftliga materialet behandlar uteslutandenästan
dessa dåaspekter materialet beskriver exempelvis det radioaktiva avfallet,
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avfalls-dagensochgår tilloch hurinnebärvad detdjupförvar processen- verksamhetsområdetdetkunskapspridaförsökteSKBhantering. egnaom -
kunskapökademed dennaförhoppningunderliggande attmedkanske omen

Fakta i formfakta.baseratseptember21denmalåbon fatta beslutskulle ett -
naturvetenskap.ochteknikav

flertalvidinformatörerinbjudnaockså ettfrån SKBRepresentanter somvar
huvudsakundersökningsperiod. IvårMalå underanordnades ide möten somav
det skrift-fanns iinformationföredragningarförmedlades i dessa somsamma

aspekterandrafåtal tillfällenvidendastmaterialet. Det ettliga somvar
SKB:si formoch detfrån dettaundantagdockfinns avbetonades. Det enavett

betonadeaspekternade nämnaGillin,Kristina utöverinformatörer, ovansom
sig vihävdade ärhondettaexempel när attäraspekten. Ettetiska vareden

handmåste haSverigeisjälvaså detkärnkraft är omför eller sommot
myndigheterförtroende förkringockså frågeställningarberördeavfallet. Hon

med sinadialogtidenhelaförde honföredragningarsinaUnderoch enexperter.
åhörare.

delshärredovisasinformationsförmedling ettdirektaexempel SKB:sSom
Malå Kristinakontor iSKB:sgjorde samthögstadieklassbesök ensom

anordnatungdomar,förinformationsmöteföredragningGillins avett
Oskarshamn.imellanlagrettillstudieresabeskrivsDärefterlnfraplan. en

Örnberg, SKB:sHelendetkontorSKB:sstudiebesök9CklassNär gör var
handlarvideofilmmed kortareinleddesBesöketguide, sommottog enoss.som

90medminskarbränsletbl.a.sades procentvideofilmenIdjupförvar. att avom
lagerCentralt föriår liggerdet40under deochradioaktivitetsin värme som

räknar SKBdjupförvareventuellttillVidbränsle CLAB. transport ettanvänt
årEfter 1.000på tåget.kapslardetliggeri filmentåglast veckamed treperen

det skalldå förmåste intasförsvunnit. Detdirektstrålningen atthar det mesta av
filmenEftertungmetaller.andraalltså farligaredå inte änbli farligt. Det är

hänger väggen.några de planscherkringberättade Helenochvisade somav
handmåste ochkärnavfallmängdhurberättades tasExempelvis omstor som
gickHonGlobens ävenjämförelsevisualiserades yta.detförvaras, avgenom en

bentonitlera drarsåsomaspekternaturvetenskapligaoch atttekniskain rent
marginalerdetjordbävning finnseventuellvidsväller ochochsig vatten en

också vidberättadenågot.händer Hondetsig attkanså berget röra utan attatt
igrundvattenströmmamahurkunskapbl.a.sökerplatsundersökning ommanen

kommerplatsundersökningockså eventuellvisade attgår. Honberget envar
frågor detställaelevernauppmanadesDärefterMalåi kommun.göras men var
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läraren inledde: "Ett Ja innebär automatisktinte platsundersökningsom en
Örnberg:Helen Nej just det. Hur känner för det här" frågani ställd till

eleverna Elev: "Nu det här så det sånär farligt Frågorinte ut."ser ser som
eleverna ställde handlade bl.a. hur borrhålen blir vid eventuellstoraom en
platsundersökning, eventuella risker med det finns någontransporterna, om
motsvarighet till SFR Slutförvar för radioaktivt driftavfall i andra länder, vad
står KBS3 för, "kan skickainte det rymdeni Svaret densamt: man upp
frågan blev: "Vi har väl alla Challengerolyckan färskt Frågani minne". är om

15-årsåldemungdomar i har det
Kristina Gillin hade framförandeteknik och till viss delen annan ett annat

innehåll i sina föredragningar. Hon använde inte den kronologiska föreläsnings-
teknik de flesta begagnar sig hon började direkt någramed kritiskautansom av
frågor. återkomHon flertal gånger till hur roligt det få kommaett iär att ut
"verkligheten": "Mojligheten arbeta med information till förstudiekommu-att

välkommet avbrott verksamheten.i " Dessutom använde hon sigettnerna ger av
träffsäker dåretorik hon ställde aktuella, och kanske ibland frågorobekväma,en

hon sedan själv besvarade: "Var ska kära dettavi Till Finland kanske, desom
håller ändå påju och borrar deNej hand och vårt.sitt Såvi dettar ärom om
idag. Alla länder hand avfall.sitt Nästan hela Sverige hartar braom en
berggrund. SKB tycker det viktigt djupförvarär byggs i samverkan medatt ett
kommunen. skulleJag inte vilja gå till jobb där det fullt medärett
demonstranter. Gillin medgav det naturligtvis finns möjlighet föratt en
regeringen köra kommunaltöver hon betonadeatt SKB harett veto, attmen

kommunen inte såvill vill inte helleratt SKB. Vidaresagt betonades denom
etiska aspekten hon konstateradenär vi människor har lämnat hel delatt en
soptippar efter och inställning till kärnkraften så måste vi självaoavsettoss ta

vårthand avfall; "vi kan barainte skeppa iväg det." Hon menade fastänom att
självhon för för kärnkraften sårösta 1980 måste honatt ävenvar ung om ta

för avfallet.ansvar
Efter beskrivning de fyra barriärerna de fyra barriärerna bränslet,är:en av

bentonitleran, kopparkapseln och berget betonade Gillin det skeratt enormt
mycket forskning alla barriärer. Hon berörde de omdiskuteradeävenom

där hon poängterade säkerheten ligger i transportbehållarna.transporterna att
Kristina Gillin gjorde historisk genomgång utgångspunktmed från deten

brev SKB skickat till landets kommuner år 1992. Här betonadeut honsom att
ipolitiker vissa andra kommuner vågadeinte fatta något beslut de sadeutan

Nej. Därefter berättade hon vad platsundersökning innebär. Hon gjordeen en
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måstefärdig såkakanpåreda ärsockerkakan: "För manmedliknelse att om
på hurfå redaförplatsundersökning,medlikadant attden. Detsticka i är

därmedprovborrningar. Hon attså måste göra menarberget ut manser
Avslut-ingetprovborrning, annat.alltså detplatsundersökning är somsamma

går till.lokaliseringsprocessenhuroverheadvisade hon överningsvis en
få åkamalåborflertalmöjlighet förfunnits atthar det1994 ettbörjanSedan i

mellanlagrings-SFR,Forsmarkislutförvarsanläggningentillstudieresaen
Äspölaboratoriet. kommu-Enligt denochCLABOskarshamnianläggningen

kommun-dettänktförstSjölund detOlof attCarlsamordnarennale varvar
få åka.skullemedlemmarreferensgruppensochstyrelsens somrepresentanter

kommunfull-tjänstemängällatill även samtsedermerautvidgades attKretsen
studieresanföranmälde intressedock fleramedlemmar. Detmäktiges somvar
aktivasamtliga ochutgå tillerbjudandet skulledåmenadeSKBoch att

Carl Olofsamordnarenkommunaledensedanmalåbor. Detintresserade var
har varitför dessaåka.fick IntressetvilkaselekteradeSjölund resorsomsom

hur dessadebatteratsåka det harochönskatmångafunnitsdet harstort, som
gångblev ändebattenoch iIskall betraktas. enresorna merpressenresor

guideGillin ofta ochKristinaPå dessabenämnda mutresor. resor varsom
den redo-beståndsdelarinnehöll iinformationhennes somstort somsamma
etiska aspektengånger till denflertalåterkom honOskarshamnvisats I ettovan.

fråganationelloch detvår generation ärliggerhela,i det somansvaret en
rädsla ochförståelse för människorsvisadeHonkring.bör funderaalla en

kärnavfalletsavdramatiseranågotinteförsökte sättfarhågor och hon
forskarnasochuttryckte honsamtidigt experternasfarlighet, atttroenmen

kanskestrålning: Detförskydda utsättaskankunskaper t.ex.att sommotoss
så kanoch lov viTackdet. mätaoch kännakaninteskrämmer är att seoss
från respektiveinformatörerytterligaredeltogGillinKristinadet Förutom

tekniskahuvudsakligendockfokuseradeinformatöremaövrigaarbetsplats. De
synnerhet.inaturvetenskapligaochi allmänhetaspekter

medvarithadedet 79medborgarstudienirespondenternaAv ensomvar
någraochoch bramycket intressantadetMångastudieresa. att resorvarangav

sådetsäker över-avfallshanteringen renthuvudintryck samt att varatt varvar
haderespondenternamajoritetenhållas i minnetbör dockallt. Det att somav

fåtal resenärerinställda innan Detpositivt ettdeltagit i varresan.varresorna
folkomröst-iuppfattningförändrade singrundellertack av resanvaresom
uppfattningderas65,8ningsfrågan Däremot8,9%. procent attangav

deras19femtedel ellerdenna En attmed procenti ochförstärktes angavresa.
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uppfattning påverkadesinte och 5,1 det försvagadeprocent attav resan angav
uppfattningden de hade haft innan till Forsmark och Oskarshamn. Nästanresan

samtliga 90% den information lämnades saklig,att braangav som var
framställd informatörerna godtagbarasamt de frågoratt gav svar som
ställdes. På frågan informationen ibland uppfattats övertalandeom vara angav
endast 20,5 så fallet.procent att var

Infraplans5.7 verksamhet riktar sig Malåsmotsom
ungdomar

Infraplan konsultföretagär uppdrag Granskningsgruppenett harsom av
utarbetat projektbeskrivning, med förslag till fördjupad analys Malåsen en av
problembild och möjligheter. De har också utarbetat strategier för lokal och
regional utveckling. En del i detta har fokuserat ungdomarna i Malå, deras
förväntningar och funderingar kring framtiden.

del iEn deras arbete riktade sig specifikt till Malås ungdomar. De arrange-
rade seminarie- och informationstillfällen där olika medverkaderepresentanter
och framförde sina erfarenheter. Vid de tillfällen vi närvarade deltog, förutom

från Infraplan, frånrepresentanter SKB Kristina Gillin,representanten en-
från granskningsgruppen vidrepresentant det tillfället det Georgena var

Andersson, vid det andra representerades Granskningsgruppen Carl Olofav
Sjölund, från ungdomsfullmäktigetre i Nyköpingrepresentanter tvåsamt

från föreningen Ung och Stolt irepresentanter Storuman vid det andra mötet
hade inte ungdomarna från Storuman möjlighet delta.att

förstaDet tillfället riktades till samtliga ungdomar Malå.i Som arrangör
Malå Ungdomsgrupp och det kunde inte utläsas detangavs del iatt var en

Infraplans verksamhet. l stod "Vad tyckte i Storuman och vadannonsen man
tycker i Nyköping Information för ungdomar, ungdomarman arrangerat av
NV 97-09-02. I välkomstanförandet sades hade uppgiftatt gruppen attsom
försöka Malågöra attraktivare för ungdomar. En uppgift de skulleattannan var
informera "vad egentligenvi omröstarom

Till det andra informationstillfället hade Infraplan bjudit in KOMVUX- och
gymnasieelever till seminarium i fråga. Syftetett med dessa träffarsamma

att Malåungdomar ska få träffa ungdomar från andra kommunerangavs vara:
varit/är aktuella för platsundersökning djupförvar"som attetten av samtev

malåungdomar fåska chans fråga från SKBatt Malårepresentanter samt
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frånInbjudanplatsundersökning"avseendefunderingarsinakommun enom
1997-08-22.lnfraplan

deltogårskursmalåungdomarsig till samtriktadeförstaVid det mötet. som
informeraförinbjudnadem atttillhördeminst l030 varsompersoner varavca.

exklusive dedeltog,andraVid det mötetverksamhet.sinellersin, grupps,om
riktade sigMötetkvinnor.flestade50föredragande, varvaravpersonerca.

vuxenutbildning. Enkommunalioch elevergymnasietelevertillframförallt
detandraunder det mötet äråhörare attmångasåtill det varanledning att var

undervisningen.iinlagt ett momentsom
före-Denbådadebeskrivning mötena.följerFramställningen är avensom

informationliknade dengjordeGillinKristinaSKBzsdragning representantsom
informa-andradetUnder5.6.avsnitttillfällenvid andralämnade sehonsom

övrigtnedan. Ibeskrivsvilketfrågorna till henneflertaletriktadestionsmötet av
förstadetvidföredragningdendelinledningsvisbeskrivs gavssomaven

Granskningsgruppendvs. samtinformatörerna,andradeinformationsmötet av
från Nyköping och Storuman.ungdomarna

Granskningsgruppenrepresenteradesinformationsmötetförslade avVid
från 1993 frambakgrundsbeskrivningmedinleddeHanAndersson.Georg en

och dessfolkomröstningenskring1997medochtill samt ett resonemang
frågaendastfolkomröstningenbetonaderesultat. Haneventuella omenatt var

vidaremenadedetta. Hanjust attfrågan gällde inget änplatssöka meratt -
frågaingenegentligenfannsdettidsmässigt, attlåg felfolkomröstningen rent

arbeta förskulledehadepartierggbetonade attAndersson sagtattrösta om.
Dennaseptember.21deneventuellt Javidfolkomröstning ettnyen

frånUngdomarnainformationstillfället.från förstadetkommerinformation
NyköpingitidsperiodunderdetanledningmeddärNyköping att sammaavvar

djupförvartillpositivauttryckte deUngdomarna ettförstudie.pågick att varen
förlämplig kommunskullekommun ettNyköpingsmenadedeoch att vara en

Studsvikdär finnsberggrund,bradetför detta ärdjupförvar. Argument attvar
skulle kunnadjupförvarocksåmenadebra hamn. Definns ettoch där atten

tvåberättade defrån NyköpingEfter bidragetturistattraktion.ytterligarevara en
tidenunderfortskredsamhälletifrån hurStorumanungdomarna processenom

Storuman1995. Ii Storumangenomfördesfolkomröstningtill denfram som
varandraillatyckabörjadegamlaså känslor vännervarit hetadethade att om

malåbornauppmanadefrågan. Ungdomarnaåsikter i den härolikahadedeom
oerhörtansåg det ärarbetstillfällen. Deeventuellatillenbart attinteatt se

menade motsätt-information. Debefintligall attdelförsökaviktigt taatt av
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ningarna har dämpats i Storuman det fortfarande känslig fråga,ärattmen en
inte vad har hänt. De trodde ocksåpratar närliggandeman attom som

kommuner kommer det blir Ja den 21 september. Repre-att ettreagera om
från Storuman kunde endast vid detsentanterna första informations-närvara

tillfället.
Efter föredragningarna bådeinbjöds informatörer åhörareoch till diskus-

sioner. Baserat vad uttrycktes under framgick tydligtmötet majori-som att
de närvarande positiva till platsundersökning.teten En de aktiva iav var en av

Ja-gruppen berättade åsikterhennes skilde frånsig de övriga iatt gruppen.
henneEnligt de flesta övriga i fråganJa-gruppen kortsiktigtser ettur

arbetsmarknadspolitiskt perspektiv och de kan Nejröstaattmenar man senare.
ansåg fråganHon den här handlar nationellt ochatt ett röstarom ansvar om man

så skall ocksåJa beredd det kan bli djupförvar. Efterattman vara ett en
stunds diskussion efterfrågades det inte finns någon från Nej-representantom
sidan närvarande. En kvinna menade hon inte förär Opinions-att representant

hon kommer Nej till fortsattrösta undersökning.att att Hon ham-gruppen men
dånade i läge där hon blev försvara sigett och sina stånd-tvungen attensam

punkter de övriga deltagarnas, ibland någotgentemot aggressiva, argumen-
tering.

Vid det andra informationsmötet ställs flertal frågor i anslutning till före-ett
dragningarna. Under det här spelar frånmötet Gransknings-representanten

framträdande roll det förstaän En förklaringmötet. till dettagruppen en mer
kan Granskningsgruppen vid dettaatt möte representerades Carl Olofvara av
Sjölund, vilken också verkade kommunal samordnare, följaktligen hadesom

ocksåhan mycket kunskap kring frågorde hade med folkomröstningensom att
Han deltog exempelvis i flertalgöra. informationsresor till Forsmark ochett

Oskarshamn. När Kristina frånGillin dåSKB fick frågan inte transporternaom
farliga sig Sjölund omgåendeär och vittnade dessasreste säkerhet. Gillinsom

kring Skellefteå inteett vill skallattsvar var resonemang att transporter
den hamnen samtidigt de har till frånochgenom egna transportersom

Rönnskärsverken. Andra frågor åhörarskaran: "Vid eventuellt Ja. när sättsettur
det hela igång" Kristina Gillin svarade kommunen hamnar i väntelägeatt ett

kommunen har ställt vissa krav. Carl Olof Sjölund menade kommunenmen att
inte vill hamna i vakuum den vill det blirett platsundersökning.utan Hanatt en
redovisade vidare regeringen har vissa kriterier i urvaletatt kommunerav som
skall undersökas; det ska kommuner i och söder, kust- ochvara norr
inlandskommuner skall också representerade. Malå uppfyller två dessavara av
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vänteläget,underSKB,villkommunenvidaremenade attSjölundkriterier. att
enligtvilketplatsundersökning,införförberedelsermedfortsättadirekt ska en

ville hafråga: Tidigaresysselsättningstillfällen. En manSjölund skapar annan
hann inteellerkundeGillinändratdetvarfördelaljiøndersökniizgar, ärtvå

till och meddetsvaradeomedelbartdå Sjölundfrågan attdenriktigt svara
kankorrekt,det ärdetplatsundersökningar. Avbli svaret, mankunde omtre

detändraskandetfastställtinteundersökningar ärantalet utan omfundera om
ocksåpratadefråga. "TidigareYtterligarenödvändigt ommanenanses

Kristina Gillinsklartheltväl varithar inteplatsmzdersökrzing. Derinledande
meddeladå måste SKBdjupförvarvill hasamhälletintedetta att omvarsvar
medfortsatteistället. HonFinlandtillmåste det attskickaregeringen att

Gillinnågon metod.forskarinteSKBpåståendendetillbakavisa att omom
sigvisatintemetoden hardentransmutation,forskarpåpekade SKB varaatt om

SKB skallregeringen harmedi och attKBS-S-metoden sagtlika bra mensom
godkändKBS-3Så inteockså det. ärsåmetoderalternativa görforska i man
ansökanförrängodkändbliinte kanmetodenblevdettaännu Svaret enatt

in.lämnatshar
fördes underdiskussionerochfrågorexempelDetta togs somuppsomvar

dettaÖverhuvudtaget underaktivaåhörarna mötedet andra mötet. mervar
förklaring tillEnkvällen innan.ägdeförstamed detjämfört mötet rumsom

Enandraunder det mötet.åhörareflerdetnaturligtvisdetta annanär att var
närvarade detKOMVUX-eleverochgymnasie-detförklaring är somatt var

också varittorderöstberättigade ochdessaMajoritetenandra mermötet. varav
fråga.i dennaengageradeochinsatta

aktörerandraochdå etablerade ageratdeTillfällen5.8

arenasamma

LO-förbundenverkade närflertal aktörertillfälleEtt när arena varsammaett
den plats-informationsträff gällandetill:"...enmedlemmarinbjöd samtliga

Transportarbetar-Malå INBJUDAN.ske ieventuellt skaundersökning som
"motprestation" skullepå middag ochbjödFörbundetförbundet 970911. som

Malå kommun,aktörertalarna. Dessainbjudnadede lyssna varaangavs
förfannslokalenUtanförlnfraplan. representanterlänsstyrelsen, SKB samt

anländandetillflygbladdeladeDeoch Greenpeace.både Opinionsgruppen ut
Carlinformationsmötenandraflestavid deLiksomaktörer.och varmatgäster
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Olof Sjölund konferencier. Förste talare Valfrid Paulsson,scenen var
ordförande i Granskningssgruppen, gick till våldsam attack innehållet isom mot
flygbladen och framförallt Greenpeace och derasmot Länsstyrelsensargument.

Ingvar Jangvalds föredragningrepresentant belyste formella kontaktvägar
mellan berörda myndigheter, organisationer och bolag olika nivåer. Han
menade också Malå hade goda förutsättningaratt för platsundersökning, deten
fanns kompetent personal, nationellt geoarkiv,ett vid bergunder-man var van
sökningar. Avslutningsvis hävdade han också platsundersökning sannoliktatt en
skulle synergieffekter, såsom mineralprospektering. Från SKBge t.ex. närvara-
de flertal det från Äspö-ett personal både lokalkontoret ochpersoner, var
laboratoriet. SKB:s Claes Thegerstrâim ungefär informationgav samma som

vid andra tillfällen. Stellan Lundberg,getts Iiçfmplan, inledde föredragningen
där han poängterade lnfraplans studie mycketatt är bred och skall kunna
användas det blir Ja eller Nej.oavsett Han fortsatte medett berättaom att om
lnfraplans uppdrag och verksamhet där det bl.a. gjorts kartläggning Malåsen av
företag och den infrastruktur Malå, de har också gjort kart-som omger en
läggning vilka utvecklingsmöjligheter finns Malå.förom Därefter redo-som
visade Malås ungdomar, Maria Jonsson, delprojekten harav fokuseratett som
Malås ungdom. Avslutningsvis Hans Jäderström bild vad skullegav en av som
hända i Malå det blir Ja den Zl september. Hanett menade detom skulleatt
skapas arbetstillfällen, det kommunala skulle gälla, det skulle blivetot en
ytterligare folkomröstning SKB skulle vilja gå vidare och detalj-om göra en
undersökning folkomröstningen enbartsamt att omfattade platsundersök-en

Efterning. föredragningen uppkom frågor karaktär vid övrigaav samma som
tillfällen, exempelvis kring Finnsvetorätten. det möjlighet Nej isägaatt ett

skedesenare
Vi hade också tillfälle följa Hans Jäderström ochatt Maria Jonsson denär var
Rökâi och informerade lnfraplans verksamhet. På det deltogom mötet

ytterligare medarbetare från Infraplan, Stig Söderberg fören övrigt ocksåsom
medlem och kontaktperson för Ja-gruppen. Vidvar det mötet närvarade 16

fårvilket betecknas andel i förhållandepersoner till hurstor mångasom en-
bor Rökåi och jämför med hur mångasom "utomstående"om man som

vid Opinionsgruppensnärvarat informationsmöten och i förhållandeäven till
övriga informationstillfällen anordnade Carl Olof Sjölund.t.ex. Det kanav
delvis förklaras med skeddemötet initiativ Rökåbornaatt och delvis medav

JäderströmHans känd,är ochatt troligtvis uppskattad, personlighet i trakten.en
tredjeEn förklaring kan det bjöds kaffeatt och smörgås. Föredrag-vara
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informationsträff. ILO-förbundensviddenRökå liknadeiningen gavssom
ärintressantdiskussioner, notera attattblevdetfrågor ochdelRökå ställdes en

utsträck-någonkärnavfallsfrågan i störrebehandladeintediskussionerdessa
detill det här;positiva"de juärefter mötetnärvarande attdening. En angavav

så trevlig.juhan Hansför äringetdetJa, gärska blidetvill ju ett menatt
kaffe."drickaochså därträffastrevligtdet juOch är att

inaktörytterligarefolkomröstningen arenan.föreMåndagen steg en
Miljöför-arrangeradeOpinionsgruppenochStudiefrämjandetmedTillsammans
i avfalls-sidavälja"AttrubrikenmedföredragJordens Vännerbundet ett

hurnågotintekommerFöredraget att svarsades gefrågan". l att:annonsen
genomtänktfattatillhjälp ettförsöka attställetibör rösta vara enutanman

åhörare 25många ca.förhållandevisdrog97-09-13. MötetNVbeslut
GreenpeaceOpinionsgruppen,för Ja-gruppen,personer representantersamt

Dennis Paulinför Jordens vännerRepresentanterpartier.politiska varolikaoch
juridiskaområden, detbehandladeföredragning trePontvik. DerasKlausoch

något stöd,MalåLagendärvidlagde drogområdet slutsatsen gervar:som-
slåss om. Det0rd vienbartlageneftersomsjälvklart är somdet massaenär

därde drogSlutsatsenekonomiska.detpenetreradeområdet de somandra var
hakommunendåligtLite attalternativ väg.saknas"Det är avensomvar

behandladeområdet detredjeutveckling." DetalternativSKBdettakrävt omav
tekniskt ellerdock integranskades ettprojektetvetenskapliga,det urvar

vadbehandlade ärföredragningenperspektivnaturveten-skapligt somutan
i detta ämnemed. Slutsatsenbidra attkanvetenskapenvadoch varvetenskap

Föredragningenär.dethurdet börhur...säger inte utanvetenskapen: vara
dock inte sägaskangenomförd. Det attvälmycketochintressantvar

hurföruttryckfrånavstodfrån Jordens vänner att mangerepresentanterna
föredragetråd helanågra explicitade inteVisserligen menskulle rösta. gav

myndigheterbådemisstroendeochosäkerhetsaspekter motgenomsyrades av
enskilde med-denhär kommermenadeFöredragshållarna attoch experter.

belysandein. Ettställningstagandenmoraliskaochetiskaborgarens egna
mikrobeslutsprossenkringdiskuteraravslutningsvisdedettaexempel närär

folkomröstningeninförbeslutsprocessindividuellaMalå-medborgarenshär:
till innanställning röstar.måstefrågorfyrafram talyfter mandär de mansom

deställningstagandetdetkunde rättabåde och NejJa menmenadeDe att vara
ställningstaganden röstar:närmfaktiskt gör manatt manmenar
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Är svårtdetta val Ja Nejett
framtidaDen generationen Viktigt viktigt

Jobb viktigt Viktigt
jagVem för olycka Jag Andraanser ansvara en

RÖSTA NEJ Tack JA Tack

inte någon åhörarnaDet protesterade den kategoriska framställ-motvar av som
ningen. Det kan visserligen bero den stämde med deras ställnings-att egna
taganden troligt det berodde detär frammest att attmen steg en man som

få någrabad 0rd. Det Lennart Gustavssonsäga frånär Asphult iatt Varbergs
kommun. Enligt hade bevåghan till Malå för hjälpautsago egetegen rest att
Opinionsgruppen i dess kamp denna sista vecka. Han talade med upprörd

hur SKB försökte lura malåbornastämma ta skiten" han uttryckteattom son1
deladedet. Han flygblad fyraäven sidor där skeendet i Varberg, jobb,ut ett

säkerhet, demokrati, kärnfrågan och omröstning Lennarts Gustavssonstas upp.
ankomst uppmärksammades också media.av

Under helg genomförde personerfrån Storuman och Sorsele kupp dåen en
hissadede protestflagga flaggstångeni står Malå.iupp en torgetsom

Dessutom delade de flygblad i samtliga postlådor. Budskapet i flygbladetut
återspeglade stark myndighets- och expertmisartro: De har maktenen som
missbrukar Påden. 1600-talet tvingade kyrkan till underkastelse,samerna
tvåhundra år använde sig spriten,träpatronerna fagrasenare av nu ger man
löften och vinklar information för få sin vilja fram.att

Arbetsgruppen för granskning SKB:s förstudie inbjöd Professor emeritusav
Roland hållaPush för föredag bentonitlera och forskningenatt kringett om
densamma. flertaletSom andra tillfällen det Carl Olof Sjölund höllvar som
inledningsanförandet. Därefter följde föredragning Push. Föredrageten av
behandlade bentonitlera och dess användning vid djupförvar. låg sålundaFokus

tekniska och naturvetenskapliga aspekter, framställningen mycketmen var
förståeliggenomförd ochväl för lekmän.

informationsmöteEtt riktade sig till pensionärerna Malåi kommun.annat
till det MalåArrangörer Malåmötet SPF och PRO. Frågeställningen införvar

få"Ska SKB fortsätta medmötet platsundersökning Som de flestavar en
andra det Carl Olofmöten Sjölund inledde och hälsade allamötetvar som

flertalvälkomna. Ett informatörer inbjudna: Valfrid frånPaulsson Gransk-var
ningsgruppen; Ingemar frånJangdahl länsstyrelsen i Västerbottens län som



152

IngelaMaria Jonsson,Lundberg,Stellanroll;myndigheternasförredogjorde
från SKB. DenLeijonBengtfrån InfraplanJäderströmHans samtSvahn och

vid andrainformatörrespektivedenliknadeinformation getts avsomgavssom
något ralje-stundvisframställningenfrån andraskillnad mötentillfällen, till var

fråge-följdedärefterochbjöds detföredragningarnaEfter mat enrande.
hadedetgick efteråhörarnade flesta matenattstund. ärIntressant attnoteraatt

serverats.
tvåbjudit införstudie hade ävengranskning SKB:sförArbetsgruppen av

berättade skulleförkärnavfallsprogrammetfinskaför det att omrepresentanter
byggde iFramställningenFinland.kärnavfallsfrågan imedde arbetarhur
inte alltidfrågeställningar ochnaturvetenskapligatekniska ochhuvudsak var

också främstbehandladeuppstodfrågorlekman. Defölja förlätt att somen
ochbeslutsprocessenhelafrågor kringdet ställdes ävenaspekterdessa men

frågeställningar.juridiskakring
Malåbor".Malåbor,debatt "Förtillinbjöd Ja-gruppenaugusti24Den av

från ochJa-gruppenpolitikerlokalaInbjudna debattörer representantersamtvar
få chansenviKommerangivna attfrån Opinionsgruppen. Det atttemat var

kundeInför97-08-22. mötetdetaljundersökning" NVeventuellförerösta en
Greenpeacefarhågor och hurmänniskor uttryckahörai samhället attomman

agerandeförväntadederasgarderingEnskulle mötet. mot varagera
enbartmalåborna detochförenbartdebattenrubriceringen att varatt var

två delar däruppdelat iMötetsig i lokalen.malåbor hade rätt yttraatt varsom
partierför politiskaföreträdaremellandebattbestodinledande delenden av

Socialdemokraterna,samlingspartiet,ModerataRepresenteradenivå.lokal var
Miljöpartiet.ochFolkpartietKristdemokraterna,Centerpartiet,Vänsterpartiet,

okänd anledninghadedenna debattockså inbjudna tillSamepartiet men avvar
utarbetade Ja-frågeställningarfrån fyraavstå. utgickDebattenvalt avatt

Ditt partikring: Kommeroch diskuteraskulle besvaravilka partiernagruppen,
detaljundersökning föreventuellfolkomröstning inför ettförarbetaatt enen ny

folkom-i höstensblirMalå det JaiMalå Vad händerdjupförvar i ettom
i höstensMalå det blir JaVad händer iutvecklingsperspektiv ettröstning om

tillräckligadet finnsutvecklingsperspektiv Anser Dufolkomröstning att
kommerdjupförvarMalå tillfrån kommunNejframtidaförgarantier ettettatt

förstudie hardu, sedan SKB:salla parter Anserrespekteras genom-nuatt av
deltaMalå kommundetgranskats,förts och rätt attatt avvar

iavgörandedenbetraktaskanfråga kanske mestDen samman-somsom
folkomröstningförarbetaDitt partiKommerden förstahanget att en nyvar



inför eventuell detaljundersökning för djupförvar Malå.i Intressanten ett att
de motståndarnastarkaste tillnotera platsundersökning,att Lennartvar en av en

Gustafsson tvekade iv, hur partiet skulle ställa sig vidsvaret eventuelltettom
Efter påtryckningarJa. från övriga debattörer, framförallt från Arne Hellsten

m, svarade han dock partiet skulle arbeta för andra folkomröstning.att Deten
också för frågor från åhörarna.öppet Efter den politiska debatten ochvar

frågestunden blev det dags för debatt mellan Ja-gruppen och Opinionsgruppen.
De och diskussioner fördes liknande denargument fördes i andrasom var som
sammanhang. Ja-gruppen argumenterade framförallt arbetsmarknads-ettur
politiskt och ekonomiskt/produktionsinriktat perspektiv. Opinionsgruppen argu-
inenterade riskperspektiv, och med hållningkritiskett till beslutsprocessenur en

fråga.i denna
sistaDet innan folkomröstningenmötet debatt den 20 september. Ivar en

Norra Västerbotten 97-09-19NV annonserades "Slutaccord" ochom en
utfrågning inför folkomröstningen. De skulle utfrågas Rolf Anderssonsom var
s, Arne Hellsten m, Lennart Gustavsson v, Claes Thegerström SKB,
Stellan Lundberg Infraplan lokala för Ja- ochsamt Nej-sidan.representanter

frågeställningMötets Vad gäller folkomröstningen. Liksom några andravar
tillfällen uppstod viss förvirring stod för iarrangör mötet,om vem som som

ÅterigenProjektledningerz stå arrangör. det Carlannonsen angavs Olofsom var
Sjölund hälsade välkommen och inledde Representanterna frånmötet.som Nej-

valdesidan dock inte medverka i debatten medatt motiveringen de ansågatt att:
Ju valdagennärmare vi kommit harsämre stämningen blivit i kommunen"
Flygblad lästes och delades inför mötet. En intressant iakttagelsesom utupp

Stellan Lundbergs klara deklaration platsundersökning skullevar att en vara
förpositivt kommunen. I övrigt de framfördes från respektiveargumentvar som

företrädare liknande dem framförts tidigare.som

5.9 Synpunkter kampanjverksamheten

En reflektion kan kring kampanjverksamhetengöra dess avsaknadärman av
hårda ord stridigheter.och De flesta aktörer höll låg under hela perioden,tonen

denunder sista veckan skärptes något, inte mycket. En tolkningtonen men som
kan malåbornagöras är tänkte det fanns tidatt efter den 21att september.en
En tolkning kan frågadennagöras är känslomässigt inteannan attsom rent
berörde malåborna i den utsträckning den kanske borde gjort. Kanske vaknade
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tolkningytterligareEnsista dagen.denellerminuteni sistaförrände inte
till1993novemberfrån septem-långdragnadenmöjlig ärär att processen,som

i folkom-sigpåtröttnadeMalåmänniskorna i attgjorde engagera1997,ber att
informa-vid26enbartdeltogmedborgarstudien procentröstningsfrågan. Enligt

tiden föreUnderN358.månadseptemberochaugustiundertionsmöten
Äveninformationsmöte.någotviddeltagitde351997augusti attprocentangav

utsträckningi högrevid informationsmötenaugusti deltogföremänniskorom
periodenden sägasunderhellerinteså detkanseptemberochaugustiunderän

detta kantolkningåhörare. Enintresseradeuppslutningbred avfunnitsha aven
ochskulledehur röstasig förbestämttidigt hademycketmänniskorattvara

tolkning stämmerinformation. Dennaytterligareansåg behövasigdärmed inte
de31medborgarstudien där attfrån procentresultatenmed angavövrigtför

sammanhanget äri attåret.första Intressantdetunder att noterabestämde sig
kommitdet harerbjuditsharförtäringgratisdevid närdet somär arrangemang

åhörare.flest
både Ja-gruppenmedjämförtfleranvände sig argumentOpiniorurgruppen av

perioden ochhelaunderdeupprepade argumentDessutomoch SKB. samma
riskfokusering förmed-oerhördadennariskraster,ladesallaöver ettargument

för miljönriskeravfallet,medriskermedriskerbudskaplade transporter,ett om
flerarrangeradede mötenövrigaockså aktiv änGruppen grupper,var mero.s.v.

Även besöktesintederasflertaletprotestaktioner.och avarrangemangavom
ståndpunkter såOpinionsgruppensmedsympatiseraderedandeandra än som

lokalpressen.många aktionerna iåtergavs av
strategi medförändrade Ja-gruppenskampanjperiodenslutfasenUnder enav

förändring komansvarsaspekter. Dennaochbetoning säkerhets-starkare
Malå. Dessutomimänniskornagenomslag hosfåskulleför detfördock attsent

framaspekternaproduktionsinriktadeochekonomiskafortfarande delyftes som
vilkafunderingartillupphov argumentvilket iblandstarka omargument gav
överväganden.strategiskaanpassning tilloch vilkareella var ensomsom var

främstaansåg flesta Ja-gruppensde argumentmedborgarstudienEnligt att var
ellerfjärdedelar 75ekonomi. Trekommunalförbättradarbetstillfällen och en

alltföripåståendet debattendelvis ieller storinstämde helt attprocent
också detmenadearbetstillfällen. Ja-gruppenhandlade attutsträckning omom

ifallfolkomröstningandraså bliskulle detseptemberden 21bli Jaskulle ett en
för detförutsättertankedetaljundersökning. DennaMalå aktuellt för envar
troddefolkomröstninggenomföra andramöjligtdetförsta är attatt en -

tilltro till denockså människor harmalåborna på förutsätterdet Det att en
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svenska lagstiftningen i den bemärkelsen den lag gäller idag ocksåatt som
i framtiden.gäller ochI med ansågJa-gruppen folkomröstningen enbartatt att

gällde platsundersökning så framhöll de det inte relevant diskuteraatten attvar
eventuella efter platsundersökning. De undvek tala eventuellasteg att om
konsekvenser de ekonomiskt kortsiktiga,utöver och frågakan sig denman om

såstrategin klok. Några de vi talade bådemed, negativa och positiva,var av
ansåg de röstade såJa hade de någotinte till iatt sägaom attnog mer om
kärnavfallsfrågan. Frågan också vilket förtroendeär det gårargumentet att

Nej sedan särskilt myndighetsperspektiv.rösta sett ettger, ur
aktör inteEn infriade förväntningarna, eller farhågornamotsvaradesom var

Greenpeace. Innan deras ankomst båttalades och popkonsert de välnärom men
Malå förvånadesanlände till många tillbakadragna ochgenom gruppens

folkliga framtoning. för båtl stället Malån fanns där boj meden en en
kärnkraftsymbol ioch stället för popkonsert anordnades familjevänligen en
folkparkskväll. De genomförde någrainte spektakulära aktioner, strateginutan

inriktaverkade sig personlig kontakt symboler sprida sittmot samt att genom
budskap kärnkraftens och kärnavfallets farlighet.om

Under den här perioden siganvände SKB den öppna dörrens politikav
kontoret Malåi anställde lokal medarbetareatt vilken hadegenom man en

till uppgift frågor informationoch till eventuella besökare. Varjeatt svara ge
besök allvar, det de professionella informatörer. Förvånan-togs sättet var

de,de enligt inte fördeär statistikatt antal besökare.över Dettautsago, äregen
Ärförvånande med tanke deras i övrigt professionella framtoning. någotdet

informatörer sysslar såmed det kartläggning informationsmottagare.är av
beroddeKanske avsaknaden statistisk uppföljning kontoret såinteattav var

välbesökt önskvärt, eller ansågSKB noteravärtsom var attsom vara
SKB använde sig två varianter muntlig informationsförmedling: denav av

varianten belystes helt tekniska och naturvetenskapliga aspekter. Denena ur
andra varianten användes framförallt Kristina Gillin. vågadeHon ävenav
belysa och diskutera andra aspekter i debatten, ansvarsfrågor. Gillinst.ex.
informationsförmedling framfördes professionellt och med bra argumentations-

såteknik. Det det i argumenteringen liggerär inte baraatt argumentens
innehållsliga bäring det vikt på vilketär störstautan förssätt argumentenav
fram. det handlar mycket retorik. Retorik kan enligt Burke 1969 beskrivasom

tvåutifrån övertalning och identifiering. tvåDessatermer tillsammans-
Övertalningbeskriver de direkta kommunikativa aktiviteterna. kan frånalltvara

väl planerade marknadsföringsaktiviteter till enkla privata ansökningar där
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handlarIdentifieringövertalaskall kunnaansökan mermottagaren. omsjälva
Kristina Gillintalaren.sig medidentifierafå åhörarnaförsökertalaren attnär

Malåtill ochfå kommatrevligt dethurtillfällenflertalvid attbetonade varett
arbeta medMöjlighetenhon:sadeBland attverkligheten:i annatut

avbrott. Dessutomvälkommetförstudiekzønznzrtnematillinformation ettger
farhågorochframföranden,sinasig, i argumentanvände hon som gavsav

dessa.också och besvarabemötakunde honNaturligtvisdebatten.för iuttryck
GillinKristinaförsökteidentifieringomedveten,ellermedvetenGenom,

nödvändighetensäkerhet ochdjupförvarets attmalåbornaövertyga omom
nationelltmalåborna etttar ansvar.

konsult-rollfick allt störredebattenslutskedetiaktörEn varenavsom
deltagande iochföredragningarökademed derasochInâfraplarz. lföretaget

Ja-sidan. Detmed ärkopplasockså ochdekomdebatter att sammanmermer
i Ja-gruppen,styrelsemedlemmarnadåförvånandesåhellerkanske inte aven

förgrunds-projekt. EnlnfraplansförinomarbetadeSöderberg,Stig avramen
sympatier hosockså uttaladesinahadeJäderströmlnfraplan, Hansifigurerna

september.den 21imedlem Ja-gruppenhan blevJa-gruppen
informa-datorteket. direktaDenbakgrundenibefann sigaktörEn varsom

människor.fåtalnådde tillförsorgdatorteketstionsförmedlingen ettgenom
två små 8-10fråga kursgrupperidennabehandladesperioddennaUnder

tillfällen. Tillsamtliganärvarande vidinteallapersoner/ varmengrupp
informations-SKB:sdelmånga andra läste deltagarnaskillnad stormot aven

problematiken ochiockså insattadeltagarnatidigarematerial. Som nämnts var
fannsbesök.kampanjgruppernas Detfrågor underkritiskaflertalställde enett

positiva tillgrundenfrån datorteket ideltagarnakänsla under mötena att varav
verksamhetdatorteketsresultatdetplatsundersökning, ett avom varmenen

omöjligt,svårt, för inteställningstaganden sägatidigare är att etteller att ge
förestod datorteket, Hansdenpå. intressantriktigt Det är attatt notera somsvar

imedlem Ja-gruppen.samtidigtLarsson, var
kommunaletillställningarna denagerade flertaletaktörEn varavsom

varitinformationsmötenade flestaDels harOlof Sjölund.samordnaren Carl
harDels hanOlof Sjölund.Carlmed hjälp,initiativ, elleranordnade av

varit oklart idockhartillställningarna. Detvid flertaletinledareagerat avsom
denIbland har hantillfällena.vid de olikaharvilken roll han ageratagerat som

för Gransk-ibland har hansamordnaren,kommunale representantagerat som
Olofnågon roll. Carlibland ikanske har hanochningsgruppen agerat annan

förmedlatshardär detsammanhangmed i samtligafunnitsSjölund har ett
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budskap denJa 21 septemberrösta vilket funderingar dennesattom ger om
ståndpunkter sympatiserar med Ja-sidans, såoch falldet i har genomsyratom

informationden förmedlats Sjölunds försorg. Denna informationsom genom
varithar mycket teknisk och naturvetenskapligt inriktad och den har varit

likmycket den information SKB har gett.som
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Skolan och folkomröstningskampanjen

OrreboBirgitta

aktör inte ingickSkolan i den direkta kampanjverksamheten i denvar en som
bemärkelsen den inte direkt agiterade för ställningstagande den 21att ett
september. måstelängre perspektiv skolan ändock betecknasI ett som en

då våramycket viktig aktör den har för vårbarn och framtid. lett tungt ansvar
för frånLäroplan det obligatoriska skolväsendet 1994 kan följande:vi läsa

Skolan har uppgiften dels överföra vissa grundläggande värden och förmedlaatt
förberedakunskaper. dels eleverna för leva och verka i samhället. Skolan skallatt

förmedla de beständiga kunskaper den referensramutgörmer som gemensamma
ocksåalla i samhället behöver./.../Det nödvändigt eleverna utvecklar sinär att

förmåga förhållandenkritiskt granska fakta och och inse konsekvenseratt att av
alternativ."olika Lpo 94, 7

i styrdokument från Malå kommuns barn-Dessutom och utbildnings-anges
nämnd samverkan med olika delar samhället skall naturlig delatt en av vara en

Malåbarnomsorgens och skolans vardag Kommun Barn- och utbildnings-av
avdelning 1995-01-01 1998-12-31. Läroplanen dåliknande riktlinjeranger-

där den utbildningdet till eleverna i skolan skall högattmenas som ges vara av
kvalitet där samverkan med arbetsliv och närsamhälle förutsätts. Varje elev

fåskall tillräcklig kunskaps- och erfarenhetsbas så fårde inblick iatten sam-
hällsfrågor självaoch kan ställning till dem lbid., 15.ta

vårI undersökning ingick specialstudie hur skolan behandlar den hären av
samhällsfråganaktuella och hur undervisningen genomförs i relation till den-
Ett antagande de uppfattningar och värderingar förmedlasattsamma. var som

påverkartill barn och ungdomar deras framtida värdegrunden har skolanHär en
viktig roll: offentliga"Det skolväsendet vilar demokratins grund. ...Skolan
har viktig uppgift det gäller förmedla och hos eleverna förankranär deatten

vårt på.samhällslivvärden vilar lbid., 5 Ett antagandeannatsom som
gjordes del opinionsbildningen frånkan barn och ungdomaratt storvar en av

föräldrar och andra frågeställningartill Intressanta då:blir Hurvuxna. resonerar

Birgitta Orrebo doktorandoch forskningsassistentvidär Pedagogiska Umeåinstitutionen,
universitet.
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och barnomsorgs-lärarefråga Hurdennakringledningskolans resonerar
får defortbildningVilkenpersonal

rektorer,femskolchef ochledning,skolansintervjuadesInledningsvis en
nivåer barnomsorgs-olikalärareurvalintervjuades samtdärefter ett av

fannsintedetframkomledningskolansmedintervjuerna attpersonal. Vid
fråga. hadeDeförhållningssätt i dennaskolansförpolicyövergripandenågon

planeradeellerbedrevbarnomsorgspersonalenellerlärarnakännedomingen om
högstadielärarnadeförutomtill dettaanknytningi attnågra aktiviteter att angav

NOfortsättningsvisområdet benämnsnaturvetenskapligadetinom som
de bedrivitfråga harblev: Hurnaturligundervisningen. Enfrågan iintegrerade

frågeställning: Har hög-uppstodsammanhangetundervisningen l annanen
fortsättnings-området benämnssamhällsvetenskapligainom detstadielärarna
intervjuat sjuVi harsättså fall vilketfrågan, iochbehandlatSOvis som

6-9årskursernaSO iNO ellerinomantingen samtverksammalärare ärsom
observationer undergenomförtsdetharKOMVUX. Därutöverochgymnasiet

i NO.några undervisningspass
omfattar,tidsperiod uppdragetunder denhändedetStudien fokuserar som

policy ochbeskrivermånad. Framställningenseptemberaugusti ochunderdvs.
händelsedylik Hurförhålla vidsigskallkring hurdiskussioner enman

barnen/-Diskuteratskolanskyldigheter harVilkaobjektivitetskravethanteras
frågaÄr dennabehandlingi skolansengageradeföräldrarnaeleverna av

folkomröst-anslutning tilliundervisningges VilkenfortbildningVilken ges
fått infor-högstadieklassernaharNO-undervisningenförningen Inom ramen
ochMalå, SKB.kärnavfall i Ja-gruppenfrån Opinionsgruppenmation mot

infor-respektiveanslutning tillibeskrivsinformationsinsatser närmareDessa
merande aktör.

består dagbarn-daghem,utbildningsnämndens verksamhetochBarn- av
musikskola,restaurangskola,årskurs 6-9,årskurs 3-5,vårdare, barnskola,

Årskurs 6-9, KOMVUX ochfritidsgårdar.gymnasiefilialKOMVUX, samten
förlagdMalå. Verksamhetentillförlagd ärgymnasiefilialen tre orter:är

förutomområden. Ledningen,fyraorganiserad iAdak ochMalå, Rökå ärsamt
fortsätt-biträdande rektorfyra ochbestår skolchef, rektorernämnden, enav en

biträdande rektor.rektor ochskillnad mellaningenningsvis görs
nivåerutifrån de degjortsgrupperingredovisning harföljandeI svarenaven

biträdandeochsamtliga rektorerbestår skolchef,på: Skolans ledningarbetar av
SO-lärarehögstadiet utgörNO-lärare utgörrektor. en grupp.grupp.en

åldrarnaförstadierna, dvs.lägrelärare för debarnomsorgenPersonal inom samt
på:huvudsak HuriFramställningen fokuserarår,0-12 utgör resonerargrupp.en
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skolans ledning kring denna fråga Hur lärare och barnomsorgs-resonerar
personal Vilken fortbildning får de Vad lärarna inom detgör naturveten-
skapliga området

6.1 Finns någondet policy och har det någravarit
diskussioner

Enligt skolornas ledning så har politikerna inte några riktlinjer hurgett om
frågan skall behandlas. De har inte skolan behandla frågan, inteuppmanat att
heller har de till det De cheferuppmanat motsatta. är Malåsirepresentantersom
kommunövergripande samverkansgrupp service-, kommun-omsorg-, samt
skol- och barnomsorgschef beslöt policy inte deklarerasom atten gemensam
sitt ställningstagande offentligt. Det har känts viktigt också för rektorerna att

ledare inte med sitt ställningstagande offentligt.ut Det ingensom är som
explicit talat hur rektorerna ska känsla finns detom äragera, men atten som
förväntas hållerde låg profil,att det ligger i sakernasen atten menar natur -

ledare inte för sin åsikt i sådan fråga.härsom Det dockpropagerar man ären
inget har diskuterats, varken folkomröstningsfrågan ellersom eventuellen

policy har diskuterats inom rektorsgruppen.gemensam
Det har inte heller förekommit många diskussioner i personalrummet och det

har inte heller märkts någon polarisering bland skolan personal. för-Enav
klaring kan reaktionerna har varit mycketatt olika och harvara varitman
mycket försiktig i sina ställningstaganden. Ibland har det uppfattats som om
folkomröstningsfrågan fråga bland andra, dvs. den har konkurrerat medvar en
frågor arbetstider.t.ex.om

De tillfällen det förekommit diskussioner har de ofta uppstått då det kommit
erbjudanden information i form studieresor eller Annatom annat.av som
diskuteras vissa företeelserär eller händelser. Ett exempel det "märkes-är
klistringsrajden" ungdomarna utförde för få T-shirt Greenpeace.som att en av
Någon har det också suttit affischer dörrarna vilket dåmorgon kan ha
uppbringat mindre diskussion.en

Personalen har inte fått några direktiv eller rekommendationer från rektor
någoneller ledningsfunktionär. Skolans förhållningssätt vad gällerannan

undervisning för bam i de åldrarnalägre årskurs 1-6 har inte diskuterats under
formella former bland personalen. En lärare personalen skolaattanger en
diskuterade under informella former hur skolans förhållningssätt skulle Devara.

dåbestämde skolan skulle hålla låg profil, fråganatt ansågs känslig. Manen
ville inte skapa motsättningar, vilket lätt kunnat dåske lärarna hade observerat
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ochfrån hemmetkomtroligtvisåsikteruttryck förskolbarnmånga somatt gav
barnenbarnomsorgen:också inomgjortshadeobservationSammaföräldrarna.

i barnensfrån dehärstammadetroligtvisåsikter vuxnauttryck förofta somgav
närhet.

frågan. Oftaidiskussionerförekommitdetbarnomsorgspersonalen harlnom
händervadkringfunderingarochtankar t.ex. somganskavaritdet öppnahar

diskussionerIbland harNej.vidhänder omvadeller ettJablirdet ett somom
fall hardeliochventilerats öppetställningstagandet manpersonliga endet

intehar detdelivarandra,ställningstagande försitt grupperklargjort enenbart
alls.diskuterats

tillområdet kännersamhällsvetenskapliga attdetinomlärarehellerInte
ellerkonferensersåsomsammanhangformellanågraidiskuteratsfrågan har

SO-ämnetfördet inomnågra planerintefinns att ta ramendylikt. Det upp
frågadennahandtagitharNO-sidandet ärDe omunder hösten. att sommenar

också detlärare attnaturligt. Dennehar käntsdet menarlärareoch attangeren
behandla.skallSO-ämnetsamhällsfrågorviktigamånga andrafinns som

frågan augusti i detunder naturveten-diskuterasbörjadeNO-lärareEnligt en
detuppifråninitieratsintehade utanDiskussionerna varlärarlaget.skapliga

ellernågon debattvaritintedockharDetinitiativet.självalärarna togsom
liknande andradiskussionvaritharfrågan. Detimeningsmotsâittningarnågra en

NO-lärarlaget, ämnesrriässig karaktärfrågordvs. som maninomhar avman
NO-lårarna hurSO-lärarnameddiskuteratintehar omtillsammans.diskuterar

överenskommelsenågoninte hellerfinnsdetbehandlas,frågan skall omden här
de olikabrukarfrågan. Däremotden härbelysaförNO-lärarna atttaratt ansvar

verksamhet.varandrasvetskaphalärarlagen om

neutralitets-ochobjektivitets-tillsigställerHur6.2 man
kravet

viktigt ochmycketkäntshar attobjektivitetskravetLedningen att sommenar
SKBrektor närEndetta.uppmärksamma attmycketvaritharlärarna anger

"Jaha,reaktion:omedelbarså blevinformationskontorettillbjöd lärarna en
någraEnligtsidanandradenskalldåmotpolen Vem representeramen

fråganhanterar rättviktigt demycketkäntsför lärarnadet attharrektorer
allsidigklararinteförrädslaviss attfunnitshar enDet att av gesätt. manen

vänder sig tillinformationdet blirinformationneutraloch utan somen
påverkaförsökerlärarnadå tolkasskulle kunnakänslor. Detelevernas omsom



163

i någon riktningeleverna min tolkning. Ett problem det finns såärannat att
många olika frågan.aspekter i Det finns inget entydigt vad är rättsvar som

vadoch fel.ärsom
Ärrektor funderar kringEn vad neutralt och vad inteär neutralt.ärsom som

positiv till platsundersökning och djupförvar kärnbränsle ianväntman en av
Malå dåkommun, det lätt tyckerär den information får frånatt attman man

ochSKB SKI saklig, objektiv och neutral.är Denne det kan finnasattmenar en
detfara i och alltför okritiskt till sig den information dessa instanseratt tarman

lämnar ut.
Flertalet lärare objektiviteten och neutraliteten viktigaatt äranger men

kompliceradeganska aspekter. sakEn upplevs svårt hantera detärattsom vara
faktum del elever röstberättigade, dvs. de gårär den kommunalaatt en som
vuxenutbildningen. Det mycket viktigt lärareär fundera överattsom om man

så informationen lämnas integör rätt blir för vinklad. måste för-Manatt som
frågeområdensöka belysa från olika aspekter och perspektiv. Det balans-är en

gång mellan vad betraktas undervisning och vad kan uppfattassom som som
påverkan. Naturligtvis det lärares rättighet kunnaär berätta detattsom en

personliga ställningstagandet samtidigt måstenaturligtvis klargörasom man-
åsikter.respekterar andras får inteMan lärare det finnsatt sägaman attsom

åsikt.enbart ocksårätt En lärare faktiskt har interättatten attmenar man som
frågan.den här Man kan den bedömningen det finnsgörata attupp annat som

viktigare. Samma lärare lägger till i fråganär och med så aktuelläratt att pass
så kan elevernas bli och därmed förbättra förutsättningarnastörreengagemang

bättreför läroprocess.en

Skolan6.3 och folkomröstningen

Ledningen skolans uppdrag fostra barnen iär demokratisk anda ochatt attanger
skolansdet skyldighetär neutral sakligoch information, måstedvs.att ge man

hållalärare försöka sina värderingar för sig själv. En rektor reflekterar översom
svårt,det kan kroppsspråket signaler vad och huratt t.ex.vara ger om man

känner kringoch tänker viss fråga. En rektor skolan skaatten annan menar
försöka medveten vad händer i samhället och föra det i skolanvara om som
och diskussion det sker. Denne dock det i den härta trorupp atten om som
frågan har det inte skett och orsak till detta kan det för känsligäratten vara en
fråga. Ledningen enig i det denär det bg behandlas någotatt sätt.attmenar
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diskussion ioch förasdetmiljö börmedarbetarExempelvis tas ennär uppman
och barn.frågan med eleverhärden

ocksåmedtalatpersonalen vi attpedagogiskaövrigaNågra den menarav
också led-måste,fråganbehandlabehöverintekanske utanskolan somman

mycketoch hurgällerdetåldersgruppvilkentillhänsynningen tamenar,
förstå.åldersgrupp kani dennabarnen

folkom-behandlaskyldighetskolansvisserligendet attSO-lärarnaEnligt är
avvägningsfråga: Hursamtidigtdet ärröstningsfrågan de att enmenarmen

skyldighetfråga skolansmed dennasambandbehandlas Iskall denmycket om
fakta.undervisningen baserasockså viktenpoängterades attav

självklarhetdetde äri det attenigamycket attNO-lärarna är att enmenar
Deneller sätt.händelsedylik annatförsöka belysamåste ettskolan en

faktabelysa ämnetsförsökaNO-lärare ärharskyldighet urattsomman
områdetiundervisningförsökt atom-det göraperspektiv. Det är genomman

bjuda inkontor,SKB:sbesök attsamtkärnfysik,och genomgenom
lärarenuttrycker det ärlärareEnoch Ja-gruppen. attOpinionsgruppen som

kunskapfakta,frågan. kanDethanteraverktygelevernaskyldig att varaatt ge
Verktygenkritsik granskning.möjlighet tilldemvärderingareller engersom

bra försaker det ärbedöma sättochhjälpa elevernaskall sortera somatt
eller överensstämmaför lärarennödvändigtvis brabehöver intedetdem, vara

värderingar.dennesmed

folkomröstningenelevernaochbarnenDiskuterar6.4

fickfolkomröstningenelever diskuterarochfrågade barnNär enomom
folkomröstningsfrågan,diskuterarinteelevernanågradel skilda attmenarsvar;

många barnensockså uppfattatshardet Dethävdarandra avmotsatta. som om
dede höråsikter detfärgasfunderingar ochfrågeställningar, vuxna,som avav

har diskuterat.föräldrarnaframförallt detoch
deårskurs irriteradenio överiockså del eleverna är attDet att avenanges

Detframtid det handlardå ändå deras ärdetfår med och ärröstainte om.vara
platsundersökningeventuellnegativa tilleleverframförallt de är somensom

att ökade i ochintressetfolkomröstningsfrågan. noteradesDetkringdiskuterar
Malå.tillankomstmed Greenpeace

något dennaredan kanockså det de eleverupplevs ärDet att omsomsom
i andra kommunerpolitikerfråga ställtsfrågor.fråga ställer En är omsomsom

villrådighetockså viss överuttryckerNågra eleverhär.godkänt dethar vemen
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de egentligen skall och viss maktlöshet dåtro de inte har tillräckligaen
kunskaper för kunna ställa kritiska frågoratt eller för kunna föratt argumentera
eller eventuell platsundersökning.mot en

Det ledningen har uppmärksammat barnen haftär sigsom de T-shirtsatt
fått frånde Greenpeace det klistrades delsamt att märken i skolan iupp en

samband med detta.

Är6.5 föräldrarna engagerade i skolans behandling av
folkomröstningsfrågan

deIngen vi talat med har kontaktats någon förälder ellerav uppfattat detav att
någon någraeller föräldrarär har sig i hur skolan behandlar denengageratsom

frågan.här Frågan har inte heller kommit till diskussion, varken underupp
föräldramöten eller någravid andra tillfällen.

6.6 Fortbildning och personalinformation

Enligt Lpo 94 det rektorär för lärarnas kompetensutveckling. delsom ansvarar
fall fortbildningsinsatser förekommit bör skolans ledning därför känna till detta.

informationDen fåttvi fortbildning och information kommer framföralltom
från rektorerna. Det har inte framkommit några motsägande uppgifter från övrig
personal.

Som tidigare nämnts har det inte funnits någon medveten policy eller fast-
ställd plan för fortbildning frågani lärarna de har försöktutan säger till sigatt ta
den information funnits. Det har varit till varje lärare fortbildasom sigattupp

området.inom
finnsDet två fortbildningsinsatsertyper gjorts och omfattatav som som mer

enskild lärare.än Den formen studieresor,är denen första bestårena av en resa
gjordes vårterminensefter slut. En lärare besökte dåsom Oskarshamn,grupp

Forsmark, Statens Kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut/
Karolinska institutet. Majoriteten högstadielärare inom SO och NOvar men

några andra lärareäven deltog. Besöket i Oskarshamn upplevdes mycketsom
värdefullt kunskapsrikt.och Det kändes inte informationen sådansom om var

från SKB försökte påverkaatt representanterna och övertala informationenutan
uppfattades neutral och baserad på fakta. Den andra bestodsom iresan
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Skellefteå och deliSigynM/Shåll. Det när enstudiebesök närmare varvar
åka påerbjuditspersonalenhar attdit. Dessutomgjorde dagsturerpersonalenav

till intresseradeerbjödSKBOskarshamnochForsmarktillstudieresorde som
deltagit i dessa.initiativ,också några lärarennalåbor. egetDet är som,

skriftligochbestår muntligfortbildningsinsatserandra formenDen avav
tillhandahållits denharinformationenMalå. muntligai Den genominformation

personal tillskolansbjudit inharHanförsorg.samordnarenskommunale
informe-SKB.och Deför SKIföreträdaremedkvällstidinformationsträffar

deersättningfickPersonalenstrålning.medriskernadå bl.a. om varrade om
många deltog.detFrån barnomsorgeninformationen.vidnärvarande somvar

har varitledningenochovillig deltavaritpersonalgång delNågon har atten
skettdockdeltagandethardetdit. Förbeordra dem mestaattatttvungen

fort-det hararbetstid, dvs.dock gjorts settsharbasis. Detfrivillig som
personalen fåttkvällstid harskettfall dessai deoch mötenbildning

detta.förersättning
SKB hardenframföralltåsyftasinformationen ärskriftligaDen somsom

materialet.skriftligadetintresserade har lästvarithartillhandahållit. De som
gjort det.många hardock inte hurLedningen vet som

i deninformation till lärarna,fortbildning, ellergällerkraft vaddrivandeEn
uppfattasharvarit. Detsamordnarenkommunalefrågan denharhär som om

information handentill sigskolan skallintensivt medarbetatdenne har taatt
skallskolanledningenuttryckligen tahan har attsamordnat, även uppmanat

Och skauttrycker:rektorEnkontor.och besöka SKB:si akttillfället man vara
initiativpådet har gjortsså det gjortsså detzlppriktighelt är att somsom

naturligtganskablir isamordnaren. juDetkommunaledenoch oftaSKB via
så länge. Det harOlof Sjölundmed Carlhar jobbat tillsammansmedoch viatt

personalenförskolanviss kritikriktatsdet harockså uppfattats attmotsom om
svårighet ipåpekas samtidigtfrekvent. DetkontorSKB:s attbesöktinte enmer

detskolan,objektivitetskravet ärnaturligtvis attförutomsammanhanget är,
undervisning.då oftast hardagtid deundersvårt frikoppla lärarnamycket att

till-vidinformationsbusshade SKBockså tidigare ettDet paratt enangavs
utanför skolan.stodfällen som

Undervisning6.7

undervis-förekommit ivadnågra detaljkunskaperinteLedningen har somom
vadordalag de talarövergripandedet iningssammanhang är om somutan mer
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Tidigareskett. har det förekommit eleverna har sig itränat argumentations-att
teknik under lektionerna i svenska. delEn elever har också skrivit uppsatser
med anknytning till det här Då åkteSKBämnet. med sin informationsbussrunt

det någravid tillfällen inslag i undervisningen eleverna skulleettvar göraatt ett
besök i bussen. Därutöver ledningen medvetenär undervisning harattom
förekommit och förekommer inom det naturvetenskapliga ämnet.

Enligt majoriteten den pedagogiska personalen så har inga bettav attgrupper
få komma in skolan och information till eleverna. En rektor berättar dockge

företrädare för SKB och SSI har informerat någraiatt undervisningsgrupper vid
tillfällen under de två läsåren. Sammaett rektor sådetsenaste härpar attmenar

i efterhand kan verka lite ensidigt låta företrädare för enbart perspektivatt ett ge
information.

detNär gäller barnen i åldrarnade lägre så behandlas frågor kring kärn-
avfallet och barnen självanär ställer frågor kring folkomröstningen.om Perso-
nalen inom barnomsorgen arbetar ofta det utgårde frånsättet vadatt ärsom
aktuellt, de sedan det i naturliga sammanhang utifråntar och barnensupp
frågor. Folkomröstningen har dock inte behandlats under något separat tema
eller behandlats systematiskt. Några enskilda lärare/förskollärare/barnskötare
har behandlat frågan, det har inte varit inslag i undervisningen ochett stortmen
det har inte fåttheller genomslag i flera barngrupper. Till exempel anger en

frågorlärare kring folkomröstningenatt har berörts, det har handlatmen mer om
folkomröstningen i sig och inte tekniska eller naturvetenskapliga frågor.om

barnomsorgenInom frågan har diskuterats med barnenatt deanger man när
själva har tagit det.upp

Det naturvetenskapliga området har, enligt SO-lärarna, eller mindremer
tagit över belysningen den här frågan i undervisningshänseende. Inom SO-av
undervisningen fråganhar diskuterats ibland det har inte förekommitmen som

speciellt arbetsområde och inte heller någoniett utsträckning.större Tillfällen
då det har hänt frågan kommit i sambandatt medär arbetsområdenattupp som
har anknytning till frågeställningen har behandlats exempelvis Vårt samhälle:

Geografi, Råvaror, Energi och Industri i Norden. Frågan har också aktualise--
ibland frågesportervid eller liknande aktiviteter.rats

Enligt SO-lärare blev gymnasieeleverna i första årskursen tillfrågadeen i
början höstterminen de ville ägna veckor kärnavfallsfråganav ettom par men
det ville de inte. En SO-lärare folkomröstningsfrågan har diskuteratsattmenar

långunder tid och många frågan,är den hartrötta blivit detfirznsutnött:nu
inget tillföra. Denne ocksånytt att det inte finns någotnu attmenar

arbetsområde inom SO-ämnet direkt fokuserar dylika frågeställningar.som
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åtta,årskursnågot ibehandlasSverigeexempelvis hurInslag styrssom
folkomröstning.fenomenetgällerdetsamma

informationsinsatserochUndervisnings-6.8

studiebesökgjordedenniondeklass närfölja medmöjlighetfickVi att en
besökteoch Ja-gruppenOpinionsgruppenockså medVi närkontor.SKBzs var

förtvå informationsmötenInfraplanarrangeradeklass. Dessutomsamma
lämnadede olikainformationMalå. Deniungdomarochskolelever grupperna

vid andraframfördededeinformation ochfrån den argumentsig inteskilde
talade inför.deåldersgrupperdeanpassad förhellerintetillfällen. Den var

förklarade innanfrågor. lärarefå Klassensmycketnio ställdeårskursiEleverna
tystlåten klass.följdeviklassdenundervisningstillfällen justdessa att var en

så dekommunLyckseleifrån Kristinebergdel elevernaDessutom avvar en
föräldrar fickeller derassjälvadå varken deså berördasigkändekanske inte

frågordel ochställdesKOMVUX-elevermedInfraplansUnder möten enrösta.
åhörarnatill dettaförklaring ärmöjligdiskussioner. En attdelblevdet varen

specifikFöri debatten.engageradesålundaröstberättigade och mermer
underdiskuterades,och vadbudskapaktörernasde olikainformation sesomom

genomfördasålundabaserasbeskrivningFöljandeoch 5.7.5.3, 5.4avsnitt
inom detbedrivitsundervisningden naturveten-handlarintervjuer och somom

ämnesområdet.skapliga
arbetsområdefinnsnaturvetenskapligade ämnena separatför ettInom ramen

svårare ochdeOmrådet tillhörkärnfysik.och ettheter meravatom-som
huvudsak lärarstyrt ämne.iochteoretisktmycket är ettkomplicerade. Det är

möjligt,detfrihetsgrader ärsåelevernadockförsöker storaMan somge
årskursiOmrådet valbartsjälva.information ärsöka visseleverna attuppmanas

eleverdet deOftastdet.läst ärelever harallaintedetnio, dvs. somär som
naturvetenskapligt ellernågotinomgymnasiestudiersinafortsättaämnar

såfråganansågsårarbetsområde. Iväljer dettatekniskt passvarasomprogram
obligatoriumbliarbetsområdet skullebeslötså ettlärarnaoch viktigaktuell att

faktakun-ämnesmässigatillsyftarUndervisningenkurs.för valbar attistället ge
definierarsjälvaoch lärarnaläromedlendå detblirFaktakunskaperskaper. som

faktavaddiskutera ärgår alltiddetNaturligtvisfakta. men enatt somsom
vaddvs.har visat,hittillsforskningenvadför lärarnautgångspunkt ärviktig

belagt.vetenskapligtårsom
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Egentligen ligger arbetsområdet lite längre fram terminen, detmen
tidigarelades då förväntade sig inför folkomröstningenman att skulleprocessen
skapa intresse kring ämnet. Rent teoretiskt harmera undervisningen varit
likadan tidigare, har utgått från det stårsom i läroböckema.man Det harsom
handlat exempelvis isotoper, strålningensatomer;om skadeverkan eleverna-skall alltså strålningvad ochär den finnsveta hela tidenatt överallt omkring

becquerel; i kärnkraftverk;oss; atombomber.ettprocessen Det har också
genomförts några laboratorieexperiment.

Därutöver har undervisningen i år bestått de praktiska inslag: studie-av en
besök SKB:s kontor, studiebesök hos eller besök Opinionsgruppen ochav
Ja-gruppen; videobandsett radioaktiv strålning.t.ex. En lärareom attanger
skolan skall försöka använda sig SKB:s skriftliga material, troligtvisav men
hinner inte detta före den 21 september. Enman studiebesökatt ettannan menar
på SKB:s kontor tillräcklig information. Greenpeace har integer varit tillfrågad

sin frågan.att ipresentera En lärareom Greenpeacesyn bjudsattmenar om
skulle det bli två Nej-grupper och bara Ja-grupp, SKB räknas då inteen som en
opinionsbildare då det de enbart redogör föratt metoden.menas

Undervisningen genomförs naturvetenskapligett perspektiv, den samhälle-ur
liga belysningen Opinionsgruppenrepresenteras och Ja-gruppen. De tekniskaav
aspekterna kring slutförvar Malåi behandlasett inte heller, förutom vid de
tillfällen Opinionsgruppen och. .Ia-gruppen inbjudna.som är dåDet före-är som
trädarna för dessa och behandlar dylika frågor;tar detgrupper sker alltsåupp
inte initiativ lärarna kommer frågeställningarnaav så behandlarmen upp

det.man
undervisningenI behandlas radioaktivitet och liknande frågor generelltettur

perspektiv. Man har inte behandlat frågor kring eventuellt djupförvarett eller
platsundersökning. En orsak till detta det mycket svårtärattanges vara att
föreställa sig vad det egentligen innebär, förutom borra och förvara i berget.att

harMan inte heller berört frågan vilka effekter djupförvar i Malå skulleom ett
kunna bli. Man storleksmässigt kommerattmenar eventuell djupförvars-en
anläggning några fotbollsplaner,att motsvara dvs. påverkas inte sånaturen
mycket förutom ochvägar byggnader. En lärare frågan vadattanger om om

kan eventuellt kan hända vid djupförvarsom såväcks blirett ingetsvaret att
kommer hända, samtidigt måsteatt medveten någotmen alltidman attvara om
klan hända. En istid kommer, ingen vad det innebär.ny vet

Lärarna sig ha för korrigeraettanser eventuellaatt faktafelansvar iblandsom
framförs Exempel på felaktigheterargument.som förts fram ochsom som
lärarna sedan försöker korrigera är: transportbehållaren får punktering och då
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viktigtdetdockSkellefteå. är attDet poängteras atthalvaIllåSle utrymme:man
åsikter.varandrasoch förför varandrarespektharman

synpunkterAvslutande6.9

funnitsinteVarför har det.srunmanhang.sådant härrollVad .skolans iär en
behandlasfråga skulledennahurkringdiskussionformellnågon ellerpolicy

ledningskolansinledningsvis: HurfrågeställningarIntressanta resonerarvar
får de ochfortbildningVilkenpersonalenfråga Hurkring denna resonerar

områdetnaturvetenskapligadetinomvad lärarnaföljd, görensom
verksamhetenövergripanderektorsdet attbetonas ärläroplanenI ansvaratt

försärskilt ärrektor harmålen. Delar attriksgiltigafokuserar de ansvarsom
och i olikaundervisningenikunskapsområden integrerasämnesövergripande

Undervisningen skallkunskapsområde.sådantMiljöämnen. ettvaraanges
uppfattafår möjlighet störreelevernaockså upplagd: attattvara

94, 17.kunskapsområden helhet Lposom en
plan förexplicitpolicy ellerborde haantyderLäroplanen att enenman

någon planhariisvårare motiverafrilgeställningar, detdylika är attatt man
fortbildning ochför lärarnasövergripandeVidare, deteller policy. ansvaret

fråga borde kunnadennarektorer. Iskolanskompetensutveckling ligger man
fortbildning.idéerstrategier ochförvänta sig gemensamom en

betraktasSkall dessainformationsinsatser.förekommit vissaändockharDet
fort-i lärarnasinslagbetraktasskall deellerinformationsinsatser somsom

kunskaper,fakta,förmedlingendastinformationMedbildning avmenas
sker förutbildningdenfortbildningoch med atterfarenheter sommenasm.m.

befattningaktuella för denskallfärdigheterochanställdes kunskaperden vara
fortbildnings-informationfrån begreppet ärTill skillnadinnehar.individen

Omarbetsuppgifterna.arbetet ochalltså tillstarkt knutetbegreppet man
samtlig personaltillfortbildninginformationsinsatsernagjordabetraktar de som

frågadennaledningenidé hosändå underliggandefannsså kanske det atten
inom andraverksamheten ämnes-pedagogiska ävenbehandlats i denborde

naturvetenskapliga.områden detän
här studienutgångspunkt för denbehandlad EnHazjfrågarz blivit allsidigt

iinledningsvisbeskrevsmålformuleringar. Somvarit läroplanenshar menas
högskolan skalltill eleverna iutbildningdenläroplanen att vara avgessom

Varje elevförutsätts.och närsamhällemed arbetslivsamverkankvalitet där
får inblickså ideerfarenhetsbasfå kunskaps- ochtillräckligskall atten
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samhällsfrågor och själva kan ställning till dem lbid., 15. dåDet liggerta nära
till hands fundera inte SKBzs,över Ja-gruppensatt och Opinionsgruppensom
information och borde ha behandlats flerargument perspektiv detänur
naturvetenskapliga Exempelvis borde Opinionsgruppens osäkerhets- och risk-
fokusering ha behandlats brett perspektiv. bådaDe lokalaettur grupperna
talade vår plikt vårtoch och båda berör förtroendetom föransvar grupperna

föroch statsmakten de det utifrånexperter gör skilda värdegrunder varpåmen-
deras uppfattningar skiljer sig frånmarkant varandra. fåFör någorlundaatt en
förståelse för dylika företeelser måste det diskuteras och behandlas fleraur
perspektiv.

Enligt läroplanen det också viktigtär i skolans alla anläggaatt ämnen vissa
perspektiv. Förutom historiskt. internationellt ochett etisktett perspektivett

det viktigt anläggaäratt miljöperspektiv: Genomattmenas ett miljöper-ett
fårspektiv de möjligheter både för den miljö deatt själva direkt kanta ansvar

påverka och skaffa sig personligt förhållningssättatt tillett övergripande och
globala miljöfrågor. Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och
vårt levasätt och arbeta kan föratt hållbarskapa utveckling."attanpassas
lbid., 7. Förvisso har NO-lärarna gjort bra arbete med sin undervisning.ett De
har tillgodosett från olika Opinionsgrupperatt fåttharrepresentanter sin bildge

dehur folkomröstningsfrågan. har ocksåDe tagit tillfälletav ser integreraatt
högaktuell samhällsfråga i undervisningen. I sammanhanget bör docken noteras

ochi med fråga behandlas inomatt de naturvetenskapligaatt blir detämnenaen
naturligt främst granska denatt naturvetenskapligt och teknisktett perspek-ur

funderingtiv. Den uppstår Borde inte den fråganär: här också belysassom ur
samhällsvetenskapligt perspektivett Vad innebär eventuell platsunder-en

sökning för Malå och dess invånare Vad innebär djupförvar Vad innebärett
kommunalt veto Varför genomförs folkomröstning,ett och varfören genom-

förs folkomröstning på kommunal nivå Det finns flertal frågeställningaren ett
anknyter till andra ämnen deän naturvetenskapliga. Exempelvis bordesom man

i matematiken kunnat iträna räkna becquerel, strålningatt och tid. Inom
samhällsvetenskapen skulle politiska frågor och demokratifrågor kunna väckas.

läroplanenl också skolan skall efter elevernaatt sträva har kun-menas att -
skap demokratins principer och utvecklar sin förmåga arbetaom iatt
demokratiska former." lbid. 13 Det knappastär överdrift hävdaatten att
skolan här gåtthar miste unik möjlighet väcka intresse ochattom en

för politik och demokrati. Skolan har också gåttengagemang miste om
möjligheten i brett perspektiv, integreraatt, ett aktuell händelse ien
närsamhället med den verksamhet pågår inom skolan. Något beskrivssom som
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utbildningsnämndensochför barn-plattformendel i den gemensammaenvara
verksamhet.

föregått folkomröst-ochalla deochFolkomröstningen turer processer som
Skolantemaarbete.ämnesområde förperfekt gemensamtbordeningen ettvara

finnaskanperspektiv. Detdessadiskutera ettmöjlighetgått mistehar attom en
initiativförutombehandlatsinte hardennatillförklaringarflertal att process
skolansförklaringmöjlig ärEn attoch NO-gruppen.lärarefrån enstaka

kampanjgruppernasochmedborgarnas,avspeglar kommunens,förhållningssätt
ochlågmäldmycketvillDet ton ettförhållningssätt i debatten. sägaoch enton

förhållningssätt.avvaktande
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Hur tänkte malåborna intervjustudieen-

JohanssonOlof

7.1 Malåborna och kärnkraften

Malå kommun kan beskrivas unik del Sverige, Malå ocksåärsom en av men en
speciell del Sverige det kommer tillnär attityder relateradeav är till vårsom
huvudfråga, "förvaring kärnbränsle".använt l detta kapitel kommerav en
analys genomföras de intervjusvaratt i den studie viav som gavs som genom-
förde direkt efter folkomröstningen. Studien utgörs slumpmässigt urvalettav
draget de 2.997 malåbor berättigade delta folkomröstningen.ur isom attvar
Vårt urval omfattade 20 eller 550 malåbor ochprocent dessa komca. 358 attav
intervjuas under undersökningsperioden, augusti och september. Det naturliga
bortfallet dvs. felaktiga adresser, möjliga nå under undersökningsperiodenatt
för intervju dödsfall uppgick till 70samt atten Det innebär vårpersoner.
svarsfrekvens blev 75 för det justerade urvaletprocent 480 Vårtom personer.
urval malåbor bra tvärsnitt Malåsav röstberättigademot ett vårasvarar ochav
resultat kan generaliseras till gälla förhållandena i Malå kommunatt i september
1997. Svarsbortfallet enskilda frågor har intervjumetoden kunnatgenom

nivåhållas mycket låg eller försumbaren
Vi bad vårunder intervju de tillfrågade skulleatt sin års1980ge syn

folkomröstning kärnkraften i Sverige. På grundval folkomröstningenom av
beslöt riksdagen kärnkraften skulleatt avvecklas till år 2010. frågadeVi vårt
urval befolkningen Vilken inställning har Du tillav avvecklingen Endast 7

vill kärnkraftenprocent omedelbartstoppa eller före år 2010. En majoritet om
60 vill avveckla den långsammareprocent årtill 2010än eller fortsätta att
använda kärnkraften. Dessa siffror stämmer väl överens med tidigare studier
Hedberg 1994 och 1997

Hela 93 malåborna detprocent radioaktiva avfallet frånatt Sverigesav anser
kärnkraftverk bör förvaras inom Sverige. Dessa siffror till och någotär med
högre Ävenmätningar frånän juni 1996 SIFO 1997. frågannär gäller avfallets

Olof Johansson docentochär verksamvid Statsvetenskapligainstitutionen,Umeåuniversitet.
2Intervjuareharförutomförfattarnai dennaSOU,varit forskningsassistenternaAnnaDavis,Anna
Fogelberg,CarinaHedlund,Anna-MariaHolmgrenochTomasJohansson.
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"Om detPå fråganallmänhet.svenskar ipositivamarläibtrrna änplacering är mer
i Dinfinnsavfallhögaktivtförvaringförplatsenden bästabedöms avatt

kommuni Dinavfall förvarasdå svararkan Du egenkommun, attacceptera
1997.SIFOlägreriksvärdeMotsvarande ärJa.69 procent

tillbefolkningbildallmänsålundafrågorna somav enDe tre engerovan
viljasigochkärnkraft taanvändningtillpositivdelövervägande anserär av

jämförelsen ochskärpersedanNärkärnbränslet.amiåindztdetföransvar
osäkerhet. Vivifinneravfallshanteringen störrekringteknikenbörjar närma oss

tillsäkert sättavfallet kan ettIiögaktivztdet transporterasdufrågade "Tror att
Malåbornadet.du inteellerförvarasskallslutligendär det trorden plats

58riksvärdemotsvarande är procent.frågan..latill 54svarade procent
vi intetroddeeller atttilltveksamma46 transporterResterande procent var

kringsäkerhetenAttsäkertavfallet sätt.ettklaraskulle transporteraattav
problemnågot störreupplevskärnbränsletanvändadet ettsomtransporterna av

Kälarne underOlyckan isaker.många olikakan beroövriga riketiMalåi än
mycket välspårade kangiftigmedjärnvägsvagndärl997 urgasensommaren

föreslagitsÄven förbättringardefaktumdetsiffror. avdessaförklara att som
ganska begrän-säkert sättför klaravägstztndardeit ett vartransporternaatt

uppståibland kanvägförhållandentill demalåborna väl kännersade och somatt
fram-allmännaaktuelladen vägensuppfattningarharvintertid samt om

påverkathakankomlighet svaren.
intervjuade Hardenhuruvidagällatillpreciserasfrågeställningen attNär

kärnkraftverkfrån iavfalletförvarakansäkert sättfått intrycket ettatt
bild.framkommerdet"inte kanSverige elleri annanluerggrundett enatt

kan detvi intesvarande säkraalla är att59hälften ellerDrygt procent av
Desäkertavfallet sätt. trorförvaravi kantill ifall ett sotntveksammaeller

eller 37respondenternatredjedel procent.drygttekniken utgör aven
grundhotgenerellafrågarochigenblickenLyfter avom mer
Hedberg,svenskarnamajoritetkärnkraft finneranvändningen att avenav

riskernabedömermalåborna, intemajoritetlikväl19971994 och avsom en
ochmellan l 4detagitvinedan hartabellen svaratIalltför ut somstora.som

10.riskmycketochrisk lmycket litenskala mellan storIO-gradigen
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7.1Tabell rad olikaEn risker har diskuterats i samband med kärnkraften. Hur
bedömer Du risken för:stor äratt

Mycket liten risk
%

Fler cancerfall och andra sjukdomar som
följd vi använder kärnkraftattav 75

kärnkraftenAtt miljöskador mark,storager
luft och vatten 66

En olycka medstörre radioaktivt utsläpp
i svensk kärnkraftverkett 59

det utbrändaAtt kärnavfallet upphov till ärftligager
skador kommande generationer 52

Sabotage/terroraktivitet vid transporter
förvaringeller kärnavfallet i Sverige 44av

ProcentandelAnm: uppgivit varje svarsalternativsom

framgårDet tydligt tabellen frågan gällernär användningenatt kärnkraftav av
finns tilltro till riskerna småstor ellerär underatt kontroll.en Tveksamheten

såökar fort ordet kärnavfall finns i påståendet. Sålunda endast 44tror procent
risken liten för sabotageär och/elleratt terroraktivitet riktad ochmot transporter

förvaring kärnavfall. Detta förhållande åskådliggörs ocksåav det faktum attav
hela 75 små risker till ökadprocent tror förekomst eller andraav cancer
sjukdomar vi använder kärnkraft, medanatt endastp.g.a. 52 procent tror att
det mycketär liten risk det utbrända kärnavfalleten att ska upphov tillge
ärftliga skador.

För ytterligare utredaatt karnavfallet har ställt frågorantalsynen ett
alla kan relateras till Malå. Frågorna har ställts både föresom och efter folkom-

röstningen. Frågorna konstrueradeär forskargrupp under ledningav en av
professor Olle Findahl vid institutionen för Medier och kommunikation vid
Umeå universitet. De data mättillfället benämntrepresenterar föreärsom som

hämtade från derasär studie.
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kärnavfallsfrågan.tillrelateradefrågortillinställningBefolkningens7.2Tabell
anslutningiZlseptember näraefter denochbåde föreställdaFrågorna är

folkomröstningen.till

Instämmer
allsdelvis intehelt vet

56 52712Föreriskfrittheltkärnavfallslziger ärEtt
56 13310Efter

6422527FöreskadaskullekärnavfallslagerEtt
2472229Efterturismen

kärn-tillingetVi har sägaatt om
4342834våra Föreavfallsfrågan avgörs över
3402928Efterhuvuden

l373329Förekommerkärnavfallslager attEtt ge
36 23032Efterunderi kommunenjobbmycket

lång tid

1223047södra FöreikvarkärnavfalletLåt stanna
29 125Efter 45producerasdär detSverige

4173049handlat FörehardebattenmycketFör av
3222057Efterför liteocharbetstillfällen omom

avfalletkringsäkerheten

RadprocentAnm:

fallenflestai defolkomröstningenefter ärochföreiSkillnaderna svarsmönster
uppfattningföruttryckbefolkningen att etthälftenförsumbara. Drygt engerav

befolkningenhälftenoch knappt trorriskfritt attheltintekärnavfallslager är av
heltinstämmer60kärnavfallslager. Attskadas procentskulleturismen ett ca.av

någotvåra huvuden ärkärnavfallsfrågan avgörs överpåståendetdelvis ieller att
efter folk-genomfördesintervjuergäller devadförvånande speciellt som

sinamedvidareSKBomöjliggjort fördåhade attUtslagetomröstningen.
mycket tydligt.slår igenomöverhetenmaktlöshetKänslanstudier. motav
från problemetavståndstagandebättrekanskeellermaktlöshetKänslan ettav

låtinställningencentrum-periferiuttrycktatydligtockså deniframkommer
befolkningenhela 77producerasdet procentdäravfallet avstanna som

något eftervisserligen omröst-sjunkerAndelenomröstningen.föreomfattar
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ningen, efter folkomröstningenäven har två tredjedelarnära befolk-men av
ningen, 70 denna uppfattning.procent,

Tycker Du det kommunala skall kunnaatt användas den kommunvetot av
regeringen väljer plats för slutförvar, det villut kommunensom ett sägasom

kan nej till förvarsäga det utbrända kärnbränslet inom kommunens gränserav
frågorde vi ställde. Här visar det sig 62envar annan av att procent attanser

kommunen skall ha denna Att kommunenrätt. inte skulle kunna använda iveto
avfallsfrågan stöds 31 medan 7 saknar uppfattningprocent frågan.iav procent

befolkningenAv 60 kärnavfallslagertror kommerprocent att ettca. att ge
många jobb under lång tid i Malå. Trots detta instämmer, helt eller delvis,en
den andelenstörsta befolkningen påståendeti debatten i för liten gradav att
handlat säkerheten kring avfallet och för mycket kring jobben.om

tabellenAv framgår vidare 80 befolkningen i Malåatt tyckerprocent av att
liteför debatten handlat säkerheten. Resultatet får stödav tvåom av svaren

andra frågor. frågadeVi de intervjuade kände till hur mycketom använt
kärnavfall skulle århand 2010. Hela 85tas svaradesom ochom procent vet
endast 10 Ävensiffrarätt nämligenprocent 8.000 det gälldeangav närton.
frågan kärnkraftens vårandel elproduktion de flestaom osäkra. Drygtav var
hälften eller 56 svarade medan fjärdedelprocent svaradevet nämligenrätt,en

50 procent.ca.
kapitletI våravi förresultat skillnadertestar i medsvarsmönster avseende
vårahur intervjupersoner deras ålder,röstat, kön och socialgrupp. För det

avsnitt redovisats finner vi genomgående de förväntade skillnadernasom iovan
relation till hur respondenterna Sålundaröstat. finns skillnader vilka innebär att
de Ja intarröstat kärnkraftsvänlig attityd ellersom riskeren mer tror att av
olika slag inte såär de Nej.röstat Vi finner alltsåstora skillnader isom som
uppfattning längs den beskrivna linjen för avveckla kärnkraften, kärnavfalletatt
går förvara säkert, förvaring,att cancerfall, miljöskador,acceptera ärftliga
skador till följd kärnkraften, sabotage anläggningar ochav mot Dettransporter.
framgår också tydligt de Nej interöstat fleratt jobb, vill oftare låtatrorsom
avfallet i södra Sverige där detstanna producerats, tycker debatten handlat för
mycket arbetstillfällen vilket något förvånande,är klart oftareom samt, Ja-än

fråganröstarna våra huvuden.att avgörs över Detta skall imenar ljusetses av
de intervjuades kände till resultatetatt folkomröstningen och visstesom av att

resultatet SKB:s vidare planer för Malåstoppat kommun. Misstron centralamot
maktorgan såledesär stor

Vad gäller socialgruppstillhörighet företagareär så liten vigruppen attegna
inte analyserar denna. Vi nöjer med uppdelning olika arbetstagareoss en av
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yrkesutbildadeeller inteyrkesutbildadeskiljer inteViregler.SCB:senligt
främsthärförVåra motiv är atttjänstemän.och lägrehögrehellerzirbetarc,

finnersegregerad. VisocialtstarktMalå intekommun ärliteturvalet är samt att
arbetarnatekniktilltro ängenomgående redovisar störretjänstemännen enatt
riskerna.spekulationengällerdetkaraktärlikartad näråsikter omhar avmen

skapandetbedömningar,andraskador. För t.ex.cancerfall, ärftliga avflert.ex.
positiva.tjänstemännenigenturismen, äreffekterocharbetstillfällen mer

kärnavfallsfrågan avgörstjänstemännenockså oftareklart än attArbetarna anser
huvuden.derasöver

olikagällerdetgenomgående tendens närfrågor visardessaSvaren en
småfinnsfrån Detdeavvikerårs ålder55åldersgrupper. De över yngre.

deframkommerDockvi attåldersklasser använt.tvåmellan deskillnader yngre
mellan 35lösningartekniska änårs ålder oftastunder 35 gruppernatror mer

sannolikhetenstörre ärårs ålder. äldre årJu54och deoch 54 över gruppen
kärnavfallsfrågan.tillståndpunktkritiskavvaktande ellerintaratt enman

årkärnkraften tillavvecklavillså många kvinnor mändubbeltNästan som
också tvek-Kvinnorna ärmän.kvinnor 172010, 36 merprocentmotprocent

64säkertavfall sätt,kärnkraftensförvaravi kan etttillmännenän omsamma
kvinnorbenägnaMän än accepteraatt55 ärmännens procent.motprocent mer

förvarförplatsenden bästakan ettdeni kommunenförvaring varaansesomen
ochmellanskillnad mänmarkantmycketanvända kiirnbränslet. Endetav

Hela 68kärnkraftsavfallet.användadetgällerkvinnor transporter avsynen
utförasde kankvinnorna38endast atttrormännen procent avprocent menav

frågaockså deniframkommertekniktilltroMänssäkert störresätt. somett
67 männeni Sverige,kärnkraftsolyckasannolikheten för procentberör aven

harkvinnornamedan 50olycka,förliten riskdet procentär avatttror enen
Iniljöskador,cancerfall,uppkomstentillInställningenuppfattning. avsamma

även närDetföljersabotage mönster.skadorärftliga upprepassamt samma
mångaturismen,skadariskfritt, skulleavfallslagerfrågan gäller är geettom
i dessaKvinnornaSverige. äri södraförvarasavfallet börhuruvidajobb eller

följaktligen ioch intarteknikenifrågasättande än männenfrågor gentemotmer
kvinnors ochSkillnaderna mellan mänshållning.avvisandefallflertalet en

kunna förklaras störretorde helt männenshänseendei dettauppfattningar av
tekniktilltro.
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Malåbornas7.2 aktörerna, informationen ochsyn
trovärdigheten

rad myndigheter, politiskaEn partier och organisationer har deltagit i debatten
platsundersökning Malåi kommun. I tabellen nedan redovisas antalen ettom

aktörer. Vi har rangordnat dem efter graden vet svar, dvs. i vilkenav
utsträckning medborgarna kunnat bedöma vilket förtroende de harsom som
för aktören.

Tabell 7.3 förtroende innevånarnaHur har Malåi till följande aktörerstort när
det gäller information kärnkraftsavfall och djupförvarom

Mycket Ganska Ganska Mycket Vet
litet litetstort stort

Moderaterna 2 19 26 23 30
Vänsterpartiet 2 29 26 15 28
Socialdemokraterna 4 25 28 2617

strålskyddsinstitutStatensSSI 16 38 18 6 22
StatensSKI kärnkraftinspektion 17 35 21 5 22
kommunaleDen samordnaren 1l 30 24 17 18

Granskningsgruppen 10 45 23 12 10
Greenpeace 267 23 37 7

politiskaDen kommunledningen 5 32 37 21 4
Ja-gruppen 6 30 39 19 6
Opinionsgruppen, Nej-gruppen 8 30 32 27 3
SKB Svensk kärnbränslehantcring AB 18 44 25 17 3

Radprocent.Anm:

förhållandenTre framträder mycket tydligt i tabellen. Malåborna osäkra påär
förtroendesitt för de politiska partierna. ocksåDe osäkra sitt förtroendeär

för SSI och SKI den kommunale samordnaren. Samtidigtsamt 50änanger mer
ellermycket ganska förtroende för fyra aktörer SKB 62procent stort procent,-

Granskningsgruppen 55 SSI 54 SKI 52 Värtprocent, procent samt procent. att
de fyra har SKBär förtroende tvåochstörst andra aktörernotera att medattav

förtroende statliga myndigheterär SSI och SKI medan endast harstort lokalen
prägel, Granskningsgruppen. Samtliga kampanjgrupper, de politiska partierna,
den politiska kommunledningen och den kommunale samordnaren har änmer
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mycket litetellerganska litetharangivit debefolkningen40 attprocent av
kärn-informationför sinförtroendelitetmycketför.förtroende Ett om

politiskadenbefolkningen60har hosdjupförvarkraftsavfall och procent avca.
OpinionsgruppenJa-gruppen,kampanjaktörerna,dekommunledningen och tre

och Greenpeace.
svår sakligochsakligtfrågan upplevs attresultatettolkning ärEn att somav

demlämnasendast kankärnavfalletinformationtrovärdigoch somavom
ocksådetEventuellt kanområdet.inomsakkunskapformellbesitter stor

tilltillgängligtfunnits störstainformationsmaterialdetförklaras att somav
givetvistolkningtredje ärfrån och SSI. EnSKB, SKI attkommitdelen

utfallet.påverkatockså haroch dettaaktörerför vissaförtroende saknas att
ochOpinionsgruppenförförtroendehar än männenKvinnorna större
ochrelativt liten, 5kvinnorochmellan är procentSkillnaden mänGreenpeace.

det gällerMenpartierna.och de politiska närobefintlig för Ja-gruppenden är
förtroende klartganskaellermycketuppvisarövriga aktörer männen stortstort

lOdifferensenoftare kvinnor, är procent.än ca.
förtroende för defallenallra flestaåldersgruppen har i de störstDen yngsta

Någraförtroendet.åldersgruppen har det lägstaäldstaoch denolika aktörerna
vunnitförhållandet aktörergäller. Deomvändadär detfinns dockundantag som

Samlingspartiet ochModerataSocialdemokraterna,förtroendeäldresde är
procentenheter. Inga10härSkillnaderna i ävenOpinionsgruppen. ärprocent ca.

och Greenpeace.Vänsterpartiet, Ja-gruppenförskillnader förekommermätbara
förtroende förganskamycket ellerhartjänstemänAndelen stortsom

SKI, SKB,SSI,Samlingspartiet, Ja-gruppen,ModerataGranskningsgruppen,
20kommunledningenpolitiska äroch densamordnarenden kommunale ca.

liggerFörtroendetarbetarna.andel blandmotsvarandestörre änprocent
Andelen arbetaretabellennivåer aktörerna,förnarturligtvis olika ovan.se

klartoch Greenpeace större änför Opinionsgruppen ärförtroendeharsom
bland tjänstemännen.motsvarande andel

fås mellan deför aktörernaförtroendeskillnaderna i upplevtkraftigasteDe
förGenerellt gällerNej.de mönsterochJa röstatröstat somsammasomsom

Fördelningenmycket starkare.arbetareochmellan tjänstemänrelationen men
nedan:framgår sammanställningenförtroendeeller ganskamycket stort avav
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Tabell 7.4 Hur förtroende har destort Jaröstat respektive Nej vid folkomröst-som
ningen Malåi till följande aktörer det gäller informationomnär kärn-
kraftsavfall och djupförvar Andel mycket eller ganskasvarat stortsom

förtroende.stort

Ja-röstande Nej-röstande

SKB Svensk kärnbränslehantering AB 94 35
SKI Statens kärnkraftinspektion 71 37
Granskningsgruppen 65 28

kommunaleDen samordnaren 65 21
SSI Statens strålskyddsinstitut 64 36

politiskaDen kommunledningen 63 16
J 61gruppena- 17
Socialdemokraterna 45 15
Moderaterna 39 7
Vänsterpartiet 27 36
Opinionsgruppen, Nej-gruppen 7 65
Greenpeace 5 50

KolumnprocentAnm: för varje aktör.

Ja-aktörIngen lyckas tredjedelän Nej-röstarnas förtroende.mer ca. en av
Anmärkningsvärt också Opinionsgruppenär och Greenpeaceatt endast når upp

65till respektive 50 förtroendeprocents bland Nej-röstarna.procents Det
framträder tydlig bild misstroende kring fråganhela hos deen röstatav som
Nej. De inte sina främsta förespråkare.tror Ja-röstarna däremot uppvisarens

förtroende på 60 procentsnivån eller högreett för hela 5 olika Ja-aktörer och för
statligade myndigheterna SKI och SSI.

Ja-röstarna har förtroendeäven större för partierna Nej-röstarna.än
Vänsterpartiets siffrorgoda enligt de intervjuadeär egentligen förrösten

GustafssonLennart personligen har förtroendekapital hos mångaett stortsom
malåbor. Partiernas låga förtroendenivåer får inte sammanväxlas med partiernas
valresultat skall de svarandes uppfattningutan partiernases som om som
informationsförmedlare i relation till folkomröstningsfrågan. Det lågarelativt
förtroendet kan tolkas många olika allmänsätt; misstro politiker,moten en
uppfattning frågan tekniskt svårär ochatt politikerna saknar relevantom att
kunskap och/eller följd partiernas ovilja ställning och sinaatten taav uppmana
väljare stödja det eller andra alternativet.att Politisk tydlighet tordeena ettvara
måste för dessa förtroendesiffror nå högre nivåer.att att
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Malå har fleraiplatsundersökningoch debattennyhetsfönnedlingenI enom
deltagit.mediaolika

bevak-mediasMalå deltagitibefolkningenutsträckning harvilken7.5 I avTabell
massmedia-följandeförmedborgarnaharförtroendeoch hurning stort

djupförvarochkärnkraftsavfallinformationdet gällerktörer när om

dF ö t e0 e nr r
Mycket VetGanskaGanskaMycketTagit
litetlitetdel stortstort

10929584333VästerbottenNorra
16726483Ledarsidan
6827574Nyhetssidan

l4933403Debattsidan
72035344lnsändarna

10264 195324Nordnytt
2460 186184BothniaTV
8623585296i riks-TVNyheter

101742 274207riks-TViDebatter

RadprocentAnm:

kurirenVästerbottensoch55endastFolkblad lästesVästerbottens personerav
bakgrundendenViintervjuade. har358de10 motendast sompersoner avav

tidningar.från analysera dessaavstått att
malåborna60upplevermediasamtligaNyhetsförmedlingen i procent avca.

mediainslag därsamtligaMedanförtroende för.ganskaellermycketsig ha stort
gällerDetfår värden.lägreförekommeroftaomdömenvärderandevanligtvis

Tidning. FörVästerbottensledarsidan i Norraochinsändaresåväl debatter som
torde tillochrelativt högandelendebattsidanoch försistnämnda ärden vet

tidningen.material idennaläserintervjuade intededel beroviss typatt av
TV-utbudet.deltagitdeutsträckningnågoti änäldre harDe större avyngre

deTV-medietförtroende förnågot änocksåuppvisar störreDe yngre, menett
tagit delutsträckningi likaåldersgrupper harsmå. Allaskillnaderna storär av

åldersgrupp läservarje90dvs.Västerbottentidningen Norra procent avca.
år har detunder 35åldersgruppen, dedentidningen. Intressant är yngstaatt

år. Gruppenoch 54mellan 35följt läsareför tidningenförtroendetstörsta av
ellermycketuppvisar36förtroendet,år klart lägsta storthar det54 procentöver

för densifframotsvarandemedanför tidningenförtroende yngstaganska stort
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49 Variationernaär i förtroendet för olika tidningsmaterialprocent.gruppen är
små i relation till de svarandes ålder. Dock kan de äldre klartsägas äratt mer
kritiska till insändarmaterial de åldersgrupperna.än denAv äldstayngre

uppvisar 37 mycket eller förtroende för insändarna.procent stortgruppen stort
siffraMotsvarande för den 49äryngsta procent.gruppen

Arbetare och tjänstemän bådauppvisar höga förtal hur många läsersom
tidningen Norra Västerbotten, 91 respektive 98 Arbetarna uppvisarprocent. ett
något förtroende förstörre tidningen, 46 respektive 34 Drygt hälftenprocent. av
tjänstemännen uttrycker litet eller mycket litet förtroende för insändarna.ett
Motsvarande siffra för arbetarna 43 fårär Nyhetssidorna högtprocent.

bådaförtroende hela 60 arbetarna och 52procentav grupperna procentav av
tjänstemännen sig ha förtroendesäger för nyhetssidorna i Norra Västerbottens
Tidning. Stort förtroende har bägge också för Nord Nytt. Förtroen-grupperna
denivåerna 66 för arbetarnaär och 60 för tjänstemännen.procent procent
Förtroendet för Riks-TVS frånrapportering Malå och folkomröstningen ligger

lO lägre i bägge för regional-TV.procent änca. grupperna
harDet till framförts kritik vid intervjuer tidningen Norraoss mot

Västerbottens skildra kampanjen.sätt Det enda stöd vi fannatt för detta i
mediaanalysen mediautrymmet för Nej-artiklaratt större änvar utrymmetvar
för Ja-artiklar andelarna monologartiklar behandlade Nej-sidansamt att som var

defler än behandlade Ja-sidan. sålundaNej-sidan fick möjlighetstörresom en
Ja-sidan framföra sinaän och kommenteraatt olika händelser,argument att se

kapitel Malåborna läser de ellerJa Nejröstat Norra Västerbottensoavsett om
Tidning förtroendet för tidningen helhet hosär destörstmen röstatsom som

49Nej, mycket eller förtroende,procent motsvarande siffra förstort stortanger
de röstat Ja 33är Dessa siffror också tydligt det kommersom procent. närsyns

förtroendettill för insändarsidorna där skillnaden innebär Nejsidan haratt
betydligt förtroendestörre Ja-sidan. Mycket litetän eller ganska litet förtroende
upplevs 55 Ja-sidan medan motsvarande siffra förprocent Nej-sidan 42av ärav
procent.

Kvinnor har allmänt förtroendestörre för Norra Västerbottensett Tidning och
för TV-Botnia än männen. I övrigt finns inga skillnader mellan ochmän
kvinnor relaterade till förtroendeär för media.som
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omkringaktörer/grupperfrån följandeinformationtagit deldu7.6 NärTabell av
varit:informationendå huvudsakidufolkomröstningen har attansett

ståndpunkt/issförmedsaklig argumentsaklig enargument.utan men
sakligalltidoch inteövertalandedvs.pläderandeeller

Plädering VetSaklig Argument

1142263TVRiksnyheter
5142754SKB
893350VästerbottenNorra

17152741informationGranskningsgruppens
12262834informationMalå kommuns
291l26 34RiksTVDebatter
587Övriga 16 19tidningar
1553211linformationGreenpeace
7533010informationNej-gruppens
747388informationJLi-gruppens

60 1121Tidning 8VästerbottensiInsändare Norra

Radprocent.Anm:

informationriksnyheter, SKB:smalåborna bedömer TV:sMinst 50 procent av
Granskningsgruppensframställda.sakligtnyheterVästerbottensoch Norra som

tredjedelmedansaklig,40drygtbedömsinformation procent avensomav
Motpolensaklig.informationkommuninnevånarna betraktar kommunens son.

härochinformationpläderandegivetvisinformation topparsaklig ärmot
olika opinimsgruppernaföljd deVästerbotteninsändarna i Norra tätt somav

pläderande ihuvudsakimalåborna upplevs50samtliga procent somavav ca.
informationskampanj.sin

närstående kärnkrafts-organisationervaritfrämst hardetBilden attav
starkare.sig alltinformationtrovärdiggivit växermediaindustrin samt som

malåbornasenligtlokala planet hardetinformationsakligKunskaper och
information varitargumenterandepläderande ochmedanbristvaravarit ensvar

tillgänglig.mycket mer
OpinionsgruppenJa-gruppen,opinionsbildande aktörernaaktivaDe tre -

huvudsakNej-sidan ibåde ochframställs Ja-Greenpeace somsamt av-
informationsförmedling. SKB ochi sinargumenterandeochpläderande

argufnenterande medansakligtupplevs Ja-röstarnaGranskningsgruppen somav
och argumenterande.pläderandeaktöreruppleverNej-sidan somsamma
bådaframställsinsändareVästerbottensNorraTidningen grupperna somav
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pläderande och argumenterande. Både Ja och Nej-röstarna upplever media i
form tidningen Norra Västerbottens nyhetsförtnedling riksnyheternaav samt
och debatter TV i huvudsak sakliga och argumenterande.som

När analys medgörs avseende de svarande kansamma kategoriserasom
arbetare eller tjänstemän framkommer i huvudsaksom inommönstersamma

bägge strykan varierar något tendensen densamma.grupperna, Sålundaärmen
upplevs följande aktörer i huvudsak sakligt argumenterande; SKB,som
Granskningsgruppen, nyheterna i tidningen Norra Västerbotten riksnyhetersamt
och debatter i TV. Pläderande argumentation förekommer enligt bägge

hos insändare i Norra Västerbottens Tidning, Greenpeace,grupperna Opinions-
och Ja-gruppen medan bilden för Malå kommungruppen mycketär oklar. Här

finns lika kommunenstora sakligtärattgrupper argumenterandesom anser som
och upplever kommunens informationgrupper pläderandesom som argumenta-

tion. Det finns inga skillnader mellan arbetare och tjänstemän i bedömningen av
kommunen. Bilden kommun inte klart tagit ställning i sin informa-av en som
tionskampanj framkommer mycket tydligt. Kommunen sålundahar i sin infor-
mationskampanj lyckats sprida osäkerhet bland medborgarna sin avsikt ochom

lyckatsinte med lämna informationatt endast upplevts sakligtsom som
argumenterande upplever informationenutan sakligtgruppen pläde-som som
rande likaär Det enskildastor. största alternativet deär uppleversom
kommunens information argumenterande. Detta mönstersom även närupprepas
kontroll sker för de ålder.svarandes Skillnaderna mellan åldersgrupperolika är
försumbar.

Ålder uppvisar indelningenmönster i arbetare och tjänstemänsamma som
och de enda markanta åldersskillnaderna finns deär svarandeattsom yngre

destoär större denär andel upplever informationen frånav gruppen som
Opinionsgruppen och Greenpeace pläderande. Detsamma gäller inte för Ja-som

där upplever åldersgruppen 35 till år54 oftastgruppen informationen varitatt
pläderande skillnaderna små. Till sist ålderärmen det förväntade resultatetger

äldre de svarande destoatt är större andelenär upplever TV-medietsom som
sakligt, 52 för den äldstaprocent och 42 för dengruppen procent yngsta
gruppen.

Det finns genomgående trend innebär andelenen mänattsom attsom anger
SKB, Granskningsgruppen och Malå kommun sakligaär i sin information är ca.
10 procentenheter större än motsvarande andel för kvinnorna. Dessutom gäller

andelen Opinionsgruppen,att män Greenpeaceatt och insändaresom anser i
Norra Västerbottens Tidning pläderandeär 15är procentenheter större änca.
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för Ja-gruppengällerSamma mönster menkvinnorna.andel förmotsvarande
6endasthäroch kvinnor procent.ärmellanskillnaden män

frågadennainformationhuvudsakligafått DinVarifrån har Du omTabell 7.7

49morgontidningenVia
47Via SKB
26Via Nej-gruppen
24Via TV
24Via Ja-gruppen
22bekantaochmedsamtal vännerVia
22kanalerandraVia
21Via kommunen
18Via Greenpeace
16informationutsändVia
9radioVia
4Oskarshamnsresan
2familjenVia

källa.varjeangivitProcentandelAnm: som

uppgivit 3genomsnittiintervjuade hardeangivits ochkanaler harolikaFemton
och SKB:sVästerbottensNorratidningen storaframstår igenalternativ. Här

93majoritetmycket procentinformationsspridare. En storbetydelse omsom
utsträckningtillräckligiinformationsigskaffahar kunnatde omtycker att
eller 71fjärdedelarställning Tre procentfolkomröstningsfrågan kunnaför taatt

gällde defolkomröstningen närdetkunskapertillräckligade hadetycker omatt
6medanha äransåg sig 23 procentOtillräckliga kunskaper procentröstade.

kunskaper.sinaosäkra
tendens dockålder. ärEnrelaterade tillfå ivariationerAnalysen svarenger

andelhögreoch harsitt sökandeivarit aktivareharde svaratt personernayngre
sökande utanförinnebärsådanaspecielltkällorna och ettför de flesta som

små.också Andelenoch tjänstemän ärarbetaremellanSkillnadernahemmet.
informationformellolika formergällerdetnågot närtjänstemän störreär av

SKB:sgranskningsgruppenochfrån samtkommuneninformationutsändt.ex.
information.

könde svarandesförhållande till äri attsäkerställda tendensenendaDen
andelarnainformation ärutsändde tagit deloftarekvinnor menatt avuppger

föroch 12kvinnorna männen.förlåga 2l procentprocent
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heller fråganInte analyseradesnär röstande framkom några dramatiskamot
skillnader mellan Ja- och Nej-röstare. Men den genomgående tendensen är även
här den Nej-röstarnaatt aktivare i sitt informationssökande.ärgruppenena - -

visarDet sig andelen Nej-röstare någotär informations-att större närgenom
ökningen kräver aktivitet, besöka informationskontor.t.ex. Exempelatt etten

sådan information information frånär Ja-gruppen, Opinionsgruppen och
Greenpeace det gäller utsänd information.även Den enda informations-men
källa där Ja-röstarnas andel klartär Nej-röstarnasstörre gällerän information
från SKB, 54 Ja-röstare 44 Nej-röstare.procent Den bildmot procent sotn gavs

kapiteli 4 argumentsstrukturei och också visas i detta kapitelom som senare
verifieras här tydligt i Nej-röstarna aktivare iär sitt sökandeatt efter
information för nå kunskap i den aktuella frågan.att

Malåborna7.3 och folkomröstningen

Resultatet folkomröstningen innebar Nej-sidan segrade med 54av att procent av
46rösterna förrösterna Ja-sidan.mot I antal innebarprocent detrösterav att av

2.581 röstande har 267 fler för Nejröstat än Ja. Valdeltagandetettpersoner ett
högt för folkomröstningar, 87 Den valdagenvar medprocent. gemensamma

kyrkofullmäktigevalet innebar också många fler brukligt deltogän i dettaatt
lokala val. Valkampanjen kan beskrivas både kort och intensiv ocksåsom men

utdragen och lugn. En våra frågor försöker fånga detta.som av
Vid vilken tidpunkt bestämde sig väljarna för ellerJa Nej frågarösta Enatt

med denna innebörd ställdes till de intervjuade. Svaren sammanfattas i tabell
7.8.
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folkomröstningeniskulle röstaför hur DuDigbestämde DuTabell 7.8 När

%

31förstudiebeslutadekommunfullmäktigeDå om
4i Storumanfolkomröstningenmedsambandl

70%2presenteradesDå förstudien
2framladesDå granskningsgruppcns rapport

311997föreexakt när,Vct men

11%l lmånadaugustiföre1997.Under men

9augustiUnder
0augustiMalåborg den 23idebattenEfter

19%3septemberUnder
7före valetveckanSista

Kolumnprocent.Anm:

valkampanjernaändrashade kunnatvalresultatetframgår klart omDet att
de tagitHela 19åsikter. attmedborgarnas procentpåverka uppgerlyckats

tidigare.långt Deklaruppfattningdock sinMånga hadeattgttsti.underställning
70helaföre 1997redan utgör procent.sigbestämtsom

bestämdede 70blandfinns procentJa-röstareNågot Nej-röstare än somfler
veckan föresigbestämdeför de 7gäller procent1997. Desammaföresig som

sig sistabestämdeJa-röstarnaoch 5Nej-röstarna procent9valet, avprocent av
demförgälldeförhållandetomvändaDetfolkomröstningen. somföreveckan

små mellandockskillnadernaaugusti, ärsig under grupperna.bestämde
svarandedetill ärrelateradematerialeti ärskillnaderfinns vissa omDet som

sig förebestämtoftaregenerelltharTjänstemän setttjänstemän.ellerarbetare
små.tjänstemänoch ärmellan arbetareskillnaderövriga1997augusti

fullmäktigesvidredanbestämde sigålderårs54Andelen över sotnpersoner
för desiffraMotsvarandehela 56Nejskulle är procent.de röstabeslut att

andelenför den äroch42års ålder yngsta54mellan 35 och är procent gruppen
åldersgruppendendetockså klart är yngstaVi kan som28 attprocent. se

den10Helaseptember. yngstaochaugusti procentsig underbestämmer av
dehar 471997Underveckan. procentsistabestämde sig avåldersgruppen

år sig.bestämtunder 35
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Något fler män kvinnorän bestämde sig redan 1993 hur de skulle rösta.
Samtidigt något fler kvinnormän än fortfarande införvar sista veckan osäkra

hur deöver skulle 9rösta, ochmän 4procent kvinnor bestämde sigprocent sista
veckan. Hela 93 kvinnorna hade bestämtprocent sig före september månadav
1997. Motsvarande andel för männen 88 Kampanjen undervar procent.
september hade sålunda relativt liten påverka ochen att visas härgrupp som
nedan så de flesta mycket säkra i sina uppfattningar.var

En våra frågor "Kan Du någonannan informationav ellervar: händelseange
under slutkampen i augusti och september har förstärkt respektivesom
försvagat alternativt förändrat Ditt ställningstagande i folkomröstningen" De
intervjuades visar befintliga åsikterattsvar eventuellt har förstärkts men
definitivt inte försvagats eller förändrats. Sammanställningen nedan visar detta
tydligt

Svar förstärkt: Ja: 30 %, Nej: 68 %, Vet 2 %
Svar försvagat: Ja: 2 0/0. Nej: 95 %, Vet cj: 3 %
Svar förändrat: Ja: 4%, Nej: 94 %. Vet 2 %

Något fler kvinnor fåttän har sinmän uppfattning förstärkt. Detta gäller även
inom kategorierna tjänstemän, Ja-röstare och under års55 ålder.personer

På fråganWKan Du identifiera någon speciell personlig upplevelse,person,
händelse eller information låg bakom Ditt ställningstagandesom detär 53

sigsäger kunnaprocent detta,görasom medan 39 sigsäger ha fattatprocent
beslutet påverkan.utan Endastyttre 10 samtliga intervjuadeprocent menadeav

rennäringen ochatt uppfattning hade påverkat ställningstagandet.samernas
En majoritet, 53 de intervjuade ansågprocent frågadenav folkom-att som

röstningen gällde inte bra fråga föra till folket förvar atten ställnings-ut ett
tagande. Att det riktigt genomföra folkomröstningattvar frågani ansåg 44en

medan 3procent osäkra hur de skulleprocent ställa sig.var
frågadeVi också våra intervjupersoner vad de hade uppfattat folk-som

omröstningens huvudfråga jfr tabell 7.9. Vad hade de tagit ställning till denär
röstade Endast sakfrågan eller vidare perspektivett Drygt hälften med-av
borgarna sig ha tagit ställning endast till sakfrågananser medan knappt 40

sigsäger ha haftprocent vidare perspektivett och 5 procentca. anger en
kombination baserad olika riskbedömningar.
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fåABkärnbränslehanteringSka svenskFolkomröstningsfrågan lyder:7.9Tabell
Malå kommunikärnbränsledjupförvarplats för använtfortsätta söka av

röstatfrågan Dutolkathar Du närHur

TotaltNej-röstareJa-röstare

562592sakfråganEndast
39704perspektivEtt större

554Annat

KolumnprocentAnm:

uteslutandeharNej-röstarna. Ja-röstarnaochmellan Ja-Skillnaderna är stora
Nejdemajoritet röstatsakfrågan medansjälvafokuserat angerstor somaven

bedömningdelsperspektivet innebär attperspektiv. Det större avstörre enett
platsenlämpligadenbefinnasfaktiskt skulle kunnaMalå mestkommun vara

innehåller detdelsförvaringsanläggning,få lokaliseringsålundaoch enaven
generellkärnavfallethanterandeframtidariskbedömning för samt enett aven
vill hainteuppfattninggrundläggandeochriskbedömning att manomen

kommunaloch bättrearbetstillfällenMalå deti kommunavfallet även gerom
intervjuerna.vidhar framkommitekonomi. Detta

ålder eller detillfråga relateradedennaskillnader ifinns ingaDet om
mellan defördeladejämntarbetarnaeller kvinnor. Däremot ärsvarande mänär

detvå tredjedelartilltjänstemännen atttvå huvudalternativen medan uppger
perspektiv.sakfrågan tredjedel störreochendast ettsett angeren

ifolkomröstningensågdeintervjunockså ifrågadeVi som enomsenare
aspekterinternationellanationella ochhadefråga denhuvudsak lokal eller om

Malås be-många sammankomstervidframhölltabell 7.10. Greenpeacejfr
exempel.internationellttydelse som

huvud-folkomröstningen idueller nej,du7.10 OavsettTabell röstat attanserom
respektiveockså nationellfråganMalås harframtid ellersak gäller en

internationell aspekt

TotaltNej-röstareJa-röstare
2728 22MalåEndast
433651Nationell aspekt
l0147Internationell aspekt
202814Olika aspekter

KolumnprocentAnm:
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visar dåsigDet 56även sig ställning sakfråganbara tillatt procent ansett taom
så upplevde endast 27 frågan kommunal och gällde Malå.procent att rentvar

sågDen andelen fråganstörsta nationell fråga medan 10 sågprocentsom en ca.
frågan internationell fråga. En blandning olika aspekter 20som en av anges av

tillfrågade.deprocent av
Det endast små skillnaderär mellan och kvinnors Lippfattningar.mäns Den

enda säkerställda skillnaden andelen kvinnorär flera olikaatt som anger
aspekter 10är andelenstörre än flera olikamän aspekter.procentca. som anger
Samma generella gäller vidmönster uppdelning materialet i olikaen av
ålderskategorier. Den variation där förekommer årsunderär 35attsom personer
ålder i flertal relativt deär andra bland dem angivit flera olikagrupper som
aspekter är representerade bland dem detsamt svagt ärattsom anger en
Nationell fråga.

Variationen mellan arbetare och tjänstemän andelen arbetareär att som ser
frågan lokal fråga Malåför kommun motsvarandeär större andelänsom en
tjänstemän de flertali bland de fråganärattmen senare som ser som en
nationell fråga. De röstade ocksåJa i flertal blandär desom som anger en
Nationell aspekt medan de röstade Nej i flertal bland deär flerasom som anger
olika aspekter och endast lokal fråga för malåborna.en

En försiktig slutsats de redovisade resultaten kan betoningenav attovan vara
frågan gällde Malå kommun och arbetstillfällen frånatt kampanjsynpunkt
misstag Ja-sidan. De har oftaett Jaröstat nationell aspektvar av angettsom en

motiv för sitt ställningstagande.som
våraAv intervjuade 54 de Nej och 37röstat deprocent attuppgav procent att
Ja. Jämfört med detröstat verkliga resultatet i folkomröstningen alltsåhar i

vårt material alltför liten andel Ja-röstare. Men utgårvi ifrån deen attom som
villinte hur de till delen såröstat Ja-anhängare, ändåstörsta är äruppge

fördelningen bra i relation till valutslaget.
vilken1 utsträckning har Malåborna aktivt deltagit i infiormations- och

kampanjmöten för försöka skaffa sig information kärnavfallsfråganiatt om
Det visar sig se tabell 7.ll under tiden före augusti 1997 hade 36att

befolkningen besökt informations- ellerprocent opinionsmöten. Underav
augusti och september besökte 26 befolkningen informationsmöten.procent av

flesta dessa ingårDe också i de 36 tidigare gjort besök. Vidprocentav som en
korstabulering visar det sig de varit aktiva bådavid tillfällenaatt personer som

18 samtligautgör varit aktiva. Det innebärprocent mindre hälftenänav attsom
eller 42 befolkningen sig ha besökt någotprocent informationsmöte.av anser
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informations-deltagande igällerdetNej-röstarnaochsig närfördelar Ja-Hur
opinionsmöten.och

opinionsmötenoch/ellernågra informationsdeltagit i7.11 Har DuTabell

TotaltNej-röstareJa-röstare

2622Iseptemberaugusti ochUnder
3637båraugusti iföreUnder tiden

något kontor.besöktangivit deProcentandelAnm: attsom

föreopinionsmötenellerinformationsbesökteNej-röstareAndelen ochJa- som
nivå under delåg kvarAndelen Ja-röstarelika1997augusti stor. sammavar

kan dettaEventuellti antal.minskademånaderna medan Nej-röstarnatvå sista
föruttryck vidframgång Ja-sidankänslatill denförklaring gavsomavvara en

förmån. EnJa-sidanstillhadeopinionentrodde svängtkampanjens slut. De att
felaktig.visade sigförhoppning varasom

ålder äldstadentillfinns relaterad ärenda variationDen att gruppensom
under slutspurten. Enaugusti ochbåde föreinågot frekventdeltagit mötenmer

andelenvisartjänstemani arbetare ochmaterialetindelningenkontroll för attav
10andelen arbetare,alltid varit änvid dessa störretjänstemän möten ca.

också deltagit i ochhar mötenaNågot fler kvinnor månskillnad. änprocents
1997.augustiföreunderdetta gäller främst mötena

låtitväljarnautsträckningockså gällt i vilkenUndersökningen har exponera
återgivna 7.12.i tabellNågra resultatinformationsinsatser.för olika ärsig
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Tabell 7.12 Har Du besökt Ja- eller Nej-gruppernas, Greenpeace eller SKB:s kontor

.Ia Nej

Ja-gmppen, Under augusti-september 20 80
Tidigare augusti 1997än 7 93

Nej-gruppen, Under augusti-september 22 78
Under tiden före augusti 1997 10 90

SKB:s kontor. Under augusti-september 22 78
Under tiden före augusti 1997 37 63

Greenpeace, Under augusti-september 17 83

Radprocent.Anm:

SKB har haft de klart flesta besöken sitt kontor före augusti 1997.
Kontoret lyckades då få 37 malåborna besöka kontoret.procent Detatt ärav

klartden högsta siffra något kontoren får. Kopplas detta ihop med densom av
bild förtroende fårSKB i andra sammanhang kan det inte uteslutasav som att

informationsspridningSKB:s haft betydelse för valutgången. Intressantstor var
dock den oniedvetenhet SKB uppvisade vid våra intervjuer kontoret. Desom

intekunde beskriva vilka kommer in och hur många besök de hade dagsom per
eller vilka de vanligaste frågorna och hur de svarade dessa. Därför detärvar
svårt uttala sig den direkta effektenatt besöken och huruvida SKBom av
verkligen utnyttjat sin möjlighet sprida positiv saklig informationatt dvs.-
spelat rollen aktör.som en

När vi kontrollerar materialet för andelen och kvinnormän besöktsom
kontoren finner vi något oftaremän kvinnor besökeratt än kontoren;
skillnaderna varierar mellan 5 och 8 procentenheter. Den enda säkerställda
skillnaden mellan andel arbetare och andel tjänstemän besökt kontoren ärsom

andelen tjänstemän före augusti besökt SKB:satt kontor dubbeltär nästansom
så andelen arbetare, 46stor 28 detsom När gällerprocent gentemot procent.

åldersgruppersolika besök kontoren skillnaderna småär mellan tvåde
medan den äldstayngsta har den klartgrupperna sämstagruppen

besöksfrekvensen. I relation till hur finnsröstat förväntatettpersonerna men
intressant Ja-röstarnamönster: i majoritet blandär de besökt Ja-kontoretsom
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Nej-röstama imedan ärslutspurten,både augusti och underföreoch SKB
Greenpeace.ochkontorbesökt Opinionsgruppensbland demajoritet som
något kontorenbesöktedemånga individerundersökt hurVi har avsomav

tidigare.kontornågotockså hade besöktaugusti-september annatunder som
varithadebesökare ävenJa-kontoretsfjärdedelsigvisadeDet att avca. en

besökareför Opinionsgruppensgälldekontor och det attävenOpiniongruppens
relationen mellansiffror gällerSammafjärdedel besökt Ja-gruppen.ungefär en
50 Ja-hadetvå andra kontor. Däremot procentbesökare och dessaSKB:s avca.

kontor.också besökt SKB:sbesökarerespektive Opinionsgruppensgruppens
månadseptemberaugusti ochendastgällaföranalysNär görs attsamma

besökt kontor ävende70mellan 50 ochsig ettvisar det procentatt somav
befolkningen20deinnebärkontor. Det procentbesökt att avannatett ca.av

så deldenågot enskilda kontoren utgördede besökt storangivit enatt avsom
antalet besöktotalaräknarNärkontor.besöksunderlaget ett annatav

vilketkontor,fleravårt besökt ellerurval37framkommer ettprocentatt av
under augustinågot kontorbesöktebefolkningen inte63betyder procentatt av

september.och
sigsjälva iutsträckning väljarnaundersökt i vilken engageratVi har även

tabell l 3.kampanjarbetet

folkomröstningen ellernågot införsjälv varit aktiv7.13 Har Du sättTabell
frågatidigare i denna

folkomröstningeninförJa,
tidigarefolkomröstningen ochinförJa, även

tidigareendastJa,
9Nej

KolumnprocentAnm.:

relation tillaktiva itillfrågade de varitdeEndast 9 attprocent uppgerav
arbetatnågon opinionsgrupperfolkomröstningsfrågan. i deMedlem somav

medlemmarvarit. dessafrågan femtedel eller l8 Avhar knapptmed procenten
något fler a-medlemmarNej, dvs. vi har Joch 40har 60 Jaröstatprocent procent

Nej-medlemmar.i materialet vi harän
frågadenvi sökt belysadebatten upplevts harhar DettaHur att genom som

redovisas i tabell 7.14.
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Tabell 7.14 Anser Du det har förekommit debatt kring folkomröst-öppenatt en
ningsfrågan

Ja Nej Vet

Mellan familjemedlemmar 86 12 2
Mellan och bekantavänner 83 16nära 1
Mellan medborgarna i Malå 77 18 5
Mellan arbetskamrater jobbet 73 16 1l
Mellan 63 32 5grannar
Mellan de politiska partierna 44 26 30

de politiska partiernaInom 31 15 54

RadprocentAnm:

Debatten kring folkomröstningen har varit privat. Främst har debatterat ochman
diskuterat med dem känner. Malåborna har inte upplevt den offentligaattman
debatten, partierna ståborde för, har varit speciellt framträdande. Andelensom

mycket hög för partiernas del.är Möjligen kan detta förvet svar accepteras
inreden debatten inte vad gäller debatten mellan partierna. harDen intemen

upplevts tydlig medborgarna.som av
Andelen kvinnor debatt har förekommitöppen mellanattsom anser en

och inom familjen är motsvarandestörre än andel l detmännen.grannar av
falletförsta l 1 procentenheters skillnad och i det 6 skillnad. Deprocentssenare

iJaröstat utsträckningstörre de Nej debattenän röstat varitsom attanser som
både mellan och inomöppen partierna. Ja-röstarna det mellanattanser

arbetskamrater förts debatt. ocksåöppen Det tjänstemännen, skillnadengören
arbetarna 10är Ju äldre denmot svarande destoärprocent. större ärca. som

sannolikheten han eller hon det förekommer debattatt inomöppenattanser en
mellanoch partier mellan Mönstret tydligt och desamt är andelgrannar. ungas

lägst.ärav svaren
debattEn ofta nämndes vissa insatta ansågsoch påverkathasom av personer

malåborna den debatt förekommit i Storuman i samband derasvar som
folkomröstning 1995. Våra data stödjer endast till viss del denna uppfattning.
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förnågon betydelsehaftiFolkomröstningen 1995 Storuman7.15 duTabell Tror att
MalåbornaMalå och

36%nej-sidanstärktJa.
3%bråket debattendämpatharStorumanJa,

påverkat 38%Nej, inte Storumanatttror
23%Vet

KolumnprocentAnm:

harrfolkomröstningen i Storumanintesig40Drygt säger atttroprocent
Menden dämpat debatten.endastnågon riktningpåverkat i speciell attutan em

Nej-sidan. SomstärktStoruman-debatten väntattandellikanästan attstor anser
oftare:Ja-röstarnarelaterade till huruppfattningar röstat.dessa ärär anserman

stöd för Nej-sidan.,variti StorumanfolkomröstningenNej-röstarna ettän att
troligen inte:omröstningendenoftare Ja-röstarnaoch Nej-röstarna än attanser

utsträckning tjänstemännen, 453inågon Arbetarnahaft betydelse. änstörretror
någon betydelse..haftStoruman-händelserna inte harrespektive 33 attprocent,

åldermed och kön.samvarierar inteStorumanomröstningenDiskussionen kring
förrGreenpeace intressefråga mycket diskuterats ärEn somannan

framgåri kapitelMalå. tidigare redovisningen 5denfolkomröstningen i Av attt
Malå ochtillinför ankomstenGreenpeaceförväntningarna stora atttvar
blev ingetolika aktioner. dessa änväntade sig Avbefolkningen annat em

ochibland felplacerade skyltarskyltkampanj meddörrknackningskampanj, em
försökenallafallet fick Greenpeaceklistermärkeskampanj. detI sättsenare

tröjori utbyte Greenpeacebarnmärkengottgöra atttmotsattsatt genomupp av
Våra intervjupersonerrde ställena.klistermärkenaförsöka bort utsattamestta

betydelse.uppfattning Greenpeacei sinsplittraderätt omvar

Malå påverkathar opinioneniTabell 7.16 GreenpeaceHur Du närvarotror att

64nej-sidan/opinionsgruppenhar stärktDen
4stärkt ja-sidanDen har

någon 17inte haft betydelseDen har
många Malåbor 46irriteratDen har

åsiktej/har ingen bestämd 7Vet
12Annat svar

varje svarsalternativ.Procentandel angivitAnm: som
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Den vanligast förekommande uppfattningen Greenpeace stärkt Nej-sidan.är att
Det främst Ja-röstare, 73 Nej-röstarnas Något55procent motanser procent.
mindre hälften malåbornaän Greenpeace malåbornafrämst irriteratattav anser

Övrigaoch här Ja-röstarna i majoritet,även 54är 41procent gentemot procent.
svarsalternativ förhållandevis små.är Annat omfattar 12 procent.svar, som
innebär främst kombinerat olika saker och inte avgivit direktatt man svar som
kunde inordnas vårai kategorier. För samtliga svarsalternativ finns ett svagt
traditionellt för arbetare och tjänstemänmönster innebär tjänstemännenattsom

Greenpeace haft betydelse vad arbetarnastörre än Huruvida denatttror tror.
svarande eller kvinna har ingen betydelse iär bedömningen Greenpeace.man av

malåbon7.4 Vad tycker egentligen

tiden våraVid för intervjuer valresultatet känt valde dåoch ställaattvar
frågor vi hoppades skulle frikoppla från själva röstningsprocedurensom svaren

deoch känslor och där frågornaVi inleddeanvänts. medargument som
Oavsett Du eller nej,... " vadröstat olika förhållandenDuom anser om
Våra första frågor gällde olika kunskapsaspekter, medan block gälldeett senare

bedömningsgrundervilka de svarande haft för sina ställningstaganden.som

Tabell 7.17 Oavsett a ellerDu ne", vilkaröstat vheter Du finns detiom J J ev. sva anser
redovisats för hur förvar utbränt kärnbränsle skallettprogram som av

kunna Malåförläggas till kommun

Transporterna 47
Djupförvarsmetodcn 28
Sabotage l 1
Möjligheten återta det utbrända kärnbränslet l latt
Grundvatten blir radioaktivt l lsom
Övervakningen 8

Anm: Procentandel angivit varje svarsalternativ.som

Intressant här lyfts framär även den del iatt transporterna programmetsom som
Vi har kommenterat detta tidigare och dessa resultatsvagast. stärkeranses vara

diskussionen olyckor och uppfattningar vägstandarden otillräcklig.ärattom om
Själva djupförvarsmetoden drygt fjärdedel de svarande, medananges av en av

l0 fyra andra orsaker nämligen; sabotage, möjlighetenprocentca. anger att



I98

radioaktivt ochblirgrundvattenkärnbränslet,återta det använda som
anläggningenförriskeranläggningen. Intressant ärövervakningen att yttreav

sabotagerisken.ochövervakningendvs.befolkningen20 procent avanges av
65hotinnefattaralternativde procentinnebärDet yttre av ca.tre angesatt som

ocksåvisassvarandeför devarit viktigfrågeställningenbefolkningen. Attav
frågan.tilllämnat kommentarerintervjuade hardehela 26 procentatt avgenom

osäkerhetsin ochvisarlånga utläggningar däroftaDessa är oroupppersonerna
drygtofarligtskulleii sigdjupförvaretavseenden. trori olika Att stort vara

de svarande.hälften av
64svaghet är procent47deAv transporternaprocent som enuppgersom

hela 88djupförvarsmetoden äroch de 47Nej-röstare procent uppgersomav
upplevsfrämstdjupförvarsmetodeninnebärNej-röstare. Det ettsomattprocent

tillockså tveksammaklartNej.dem De ärproblem röstat meryngresomav
oftareåldersgrupperna. Arbetarna ände äldredjupförvzirsmetoden än anger

djupförvarsmetod.ochalternativenvanligastedetjänstemännen transporter
denoch tjänstemännen störstautgörför kvinnorna. MännengällerDetsamma

återta detmöjlighetensvaghetuttryckerdem ärandelen attatt ensomav
kärnbrâinslet.utbrända

riskerna mednej, Duellerfrågade vidare DuVi "Oavsett röstat atttrorom
försum-Malå skulle heltkärnbränsle i kommundjupförvztr använt varaett av

och 38 NejMalåT. svarade 48 Jamedborgarna i Härbara för procentprocent
uppfattning.osäkra i sinmedan 14 procent var

de 38och70svarade Ja-röstarnade 48 Ja utgörAv procentprocent avsom
Polariseringen mellanNej-röstarna 87svarade Nej utgör procent.procent som

vidgällersålunda tydlig. Sammamycketoch Nej-röstarna mönsterJa- är en
framhållertjänstemän. Tjänstemännenmaterialet i arbetare ochuppdelning av

så fallet,intearbetarnariskerna försumbara medan äroftare är attatt anser
ålders ellerIngabägge fallen 20mellan iskillnaderna är procent.ca.grupperna

finns i materialet.könsrelaterade skillnader
omkring upplevsteknikensjälva kärnavfallet ellerEftersom runt som
hypotetisktbefolkningen kanproblematisk majoritet attanta annatav en av

malåborna röstningstillfället. Vividvarit styrande förkunskaperän som var
ocksåupplevdesjälva omröstningenobservatörer vidnärvarande ensom

stannadeplikt. inteMänniskor korn och gjorde sin Deovanlig valdag.mycket
vanligt deneller pratade med sin bekantaoch diskuterade valet ärkvar som

år. hellrefjärde De tittadei septembervaldagen tredje söndagenallmänna vart
folkomröstningslokalenblickar. Valet de gjort isökte sina bekantasän varner

exit poll,Vi planerat s.k.och det ville inte hadeprivat görprata enom.man
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insåg sågfråga de kom vallokalen hur de Vivdvs. röstat. närutsom ur
avstå frånmedborgarnas beteenden vi skulle denna del studien. Detatt varav

många utifrån eventuellttroligen hade riskvärdering vilken deröstatsom en
svårthade motivera i sakliga termer.att

bedömde de röstande själva kunskaper eller värderingar spelatI-lur störstom
frågaroll vid ställningstagandet Vi ställde den i tabell 7.18.som anges

utifrånTabell 7.18 huvudsakOavsett Du eller nej, har Du iröstat röstatom en
frågeställningen utifrånvärdering eller kunskaper Dig haDuav anser om

frågan

Kunskap 32
Värderingar 51
Både Kunskaper och värderingar 17

Anm: Kolumnprocent

utifrånderas ställningstagande enbart kunskap omfattarDe ärattsom anger en
tredjedel Sålunda tvåde svarande. har tredjedelar angivit värderingar harattav
spelat avgörande roll för ställningstagande.deras Ser till hur de olikaen man

finner oftarekvinnor värderingarröstat än mänattgrupperna man anger som
grund åldersgrupperför sitt ställningstagande, skiljer sigmedan olika inte i
sin bedömning. oftare deDe Ja Nej kunskaper.röstat än röstatsom anger som
Andelen de ofta värderingar bas för röstandet över-av senare som anger som
stiger klart ocksåandel. oftareJa-röstarnas Arbetarna tjänstemännenänanger
värderingar. Tjänstemännen bådei flertal bland de kunskaper ochär som svarar
värderingar.

Vilka de vanligaste Ja- och Nej-sidorna använderargumentenanses vara som
.enligt våra intervjupersoner
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vanligasteeller nej, kan de7.19 DuTabell Oavsett Du röstat argumentenangeom
för respektive Nej-sidanJa-

Nej-argumentJa-argument

Övrigt 44Arbetstillfällen 84
Övrigt Risker 4223

Miljön 17ekonomi 22Kommunens
16Processenoch säkerhet 7Ansvar
12Transporter

Procentandel angivit visstAnm: argument.ettsom

främst upplevdesSammanställningen visar klart Ja-sidanatt som enovan
Malå förbättringförorganisation för arbetstillfällen till kommun samt en av

sammanställningenövrigt redovisas ikommunens ekonomi. Alternativet som
tendens,för Nej-sidan uppvisar intressantomfattar 23 Bildenprocent. en

framstårmångfald deras enskildanämligen Inget argumentargument. somav av
Mångfaldenarbetstillfällen.lika betydelsefullt eller tydligt Ja-sidans isom

också utifrån mediaanalysen ochför Nej-sidan har visatsargument ovan
framstår analyserar dessa data lyckad kampanjmetod.tydligt Denär som en

har funnitNej inte tagit sig olikaharröstat argumentett utan personersom
Många olika bildat starkeller harsitt sina vävargument. argument en av

motstånd, intervjuernaJa-sidans betoning enda vidmedan ett argumentav
något kundeibland framställts alltför kortsiktigt och relativt lättsom som man

ifrågasätta. nationelltJa-sidan förde in i debattenDe argument sent ettson1 om
vårahär bara 7 intervjupersoner.procentansvar upprepas av av

Övrigt olika Samman-Under rubriken redovisas mängd argument.en
utifrån våraställningen försök beskriva argumentflorannedan är ett att

intervjuer.

Övriga Jet-argument

utvecklingsmöjligheterLokala

Malåplatsundersökning tillfälle tillEn och utvecklingsmöjlig-ger resurser nya
heter.

MalåEn platsundersökning kunskaper kan nyttigt för andrager om som vara
verksamheter själva djupförvaret Sidoeffekter.än
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Fortsatt undersökning 20-25 lokala arbetstillfällen skatteinkomster.ochger

Fortsatta undersökningar chans till geologiskt Malå.i Geolo-ett centrumger
gisk kompetens finns redan orten.

ställaAtt undersökning för djupförvar framåtandavisar ochettupp
placerar Malå kartan kan leda till arbeten.som nya

Överlevnadsperspektiv för inlandet. SKB:s fårundersökningar hit män-nya
niskor med idéer.nya

En platsundersökning fler ungdomar möjligheter återvända till Malå.attger

infrastrukturen flyg och järnvägvägar. förbättras.

Kvalificerad verksamhet kring platsundersökning kan bidra till etten eget
gymnasium Malå.i

Säkerhet och tillit till experter

En grundlig platsundersökning ökar kunskapen metoder för djupförvar ochom
kommer alla till del. Därefter kan lokaliseringsbeslut fattas.ett

Vi litar de har i Sverige de kan hantera det användaexperter att
kärnbränslet säkert En platsundersökningsätt. bidrar till ökaett att
kunskapen området.

Folkomröstning platsundersökning inte till diupförvarJaom -

Vi inte ställning till djupförvar enbarttar för fortsattaröstarutannu
undersökningar.

Fortsatta undersökningar klarhet i djupförvar något Malå.förärger om

Övriga Nej-argument-

Folkomröstningen handlar inte platsundersökning tillåtavi skautanom en om
dumpning" mänsklighetens dödliga gift kärnkraftens högaktivamesten av -

avfall.

Platsundersökningen aldrig lämplighetenprövar i förvara kårnkraftsavfall iatt
urberget KBS-3-metoden. Andra alternativ inte.prövas
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Kärnkraften ochfolkomröstning.avfallsfrågan lokalifel hanteraDet är att en
hanterasfråga ska rättinternationellochnationelldess avfall är somen

nivå.

arbetsmark-mycketförhandlarfolkomröstningeninförDebatten om
viktigaste och detSåkerhetsfrågorna detutvecklingsfrågor. ärochnadspolitik

platsundersökning.eventuellinförska diskuteratsenda ensom

Forskningsfrågorna förväntas lösasför fort.Lokaliseringsfrågan drivs
Forskningsfrågorna bör besvaraslokaliseringen.medefterhand, parallellt

aktuell.lokaliseringsfrågaii blirinnan

djupförvaridefinitivtplatsundcrsökning ettmotEn är steg somett processen
svårt för kommunenplatsundersökning detgår tillbaka. görEn attinte att ta

undersökas.två i Sverige kommerplatsereftersom endastsig attdra ur

KBS-3djupförvar.metod föralternativ tillendastSKB ettpresenterar
önskarlämplighet ochmetodenskritisk tillOpinionsgruppenmetoden. är

Tillsvidare börkanställningpresenterade innanmetoderfler alternativa tas.
iavfallet förvaras CLAB.

svårig-harspektakulärt ochdåligt. harför SKBFörtroendet SKB uppträttär
uppgift.renodla sinheter att

handlarplatsundersökning. Detsöks undervadhar inte klarlagtSKB ensom -
borrningänom mer

Nej-argumentenNej-argumentenmellan och ärmärkbar skillnad Ja-En att
oftare uttrycksled medan Ja-argumentenflera olikaoftare är sammansatta av

Nej-sidans kampanjförhållande kan tolkasenskilda Detta attsatser. somsom
svår-ochkomplexfolkomröstningsproblematikenbeskrivabättre lyckats som

förhållanden.speciellaskjutit in sigkampanjtolkad, medan Ja-sidans

Malåborna framtidenoch7.5

malåborna helt nöjda med hurinteunder analysenhar framkommit ärDet att
folkomröstningsfrågan. Förtroendet förpolitiska partier ideras lokala uppträtt

informa-lågt förtroendet förfrån ochpartierna relativtinformation ävenvar
förtroendenivåMalå lågt. Gäller dennafrån även närtionen kommun var

frågan allmäntformuleras
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Tabell 7.20 Hur tycker Du kommunens styrande politiker sköter sinatt grupp av
uppgift

Mycket bra 38
Ganska bra 23

dåligtbraVarken eller 9
dåligtMycket 30

KolumnprocentAnm:

På nivå malåbornaallmän verkar nöjda med sina styrande. Hela 61en vara
de svarande nöjda med sina politiker. siffrorär Detta höga jämförtprocent ärav

med andra studier förtroende för politiker. Endast 30 uttryckerprocent attom
kommunens politiker sköter sin dåligt.uppgift mycket Kontrolleras dessa upp-
gifter för röstande visar det sig dem det 49Jaröstat äratt procentav som som
tycker politikerna sköter sin uppgift mycket bra eller ganska bra sättatt ett
medan Nej-röstarna det bara 30 har denna uppfattning.är Detprocentav som

ålderminsta stödet i relation till hos de svarande har politikerna ibland
medelålders människor, års ålder35 till 54 där endast 27 deprocent attuppger
tycker politikerna sköter sin uppgift bra Hos de stödet försätt.att ärett yngre

fördaden politiken 42 åldersgruppenoch hos den äldsta det 49ärprocent
Analysen relaterad till uppdelning i arbetare tjänstemänoch respek-procent. en

tive och kvinnor uppvisarmän ingen samvariation med de svarandes upp-
fattning det politiska styret.om

Vi också frågan:ställde "Vilket parti tycker Du bäst idag det lokalaom
planet i Malå". Här visar det sig Vänsterpartiet det populäraste partietäratt
och 28 våra intervjupersoner följt Socialdemokraternaprocentanges av av av
25 siffrorVänsterpartiets igen enligt de svarande förtroende-ärprocent. en
markering för nämligen Lennart Gustafsson varit mycketen person som en
framträdande politiker lång Malåunder tid i och haft dominerande roll ien

Övrigadebatten kring folkomröstningen. får lågapartier värden med undantag
för Folkpartiet fåroch Moderaterna 6 respektive 5 vilketprocent,som svarar

deras storlek i förra valet. tredjedelEn de svarande vill intemot av uppge
partitillhörighet. Vi har dessa siffror frågan: Anser Du Digprövat mot vara en
övertygad anhängare Ditt lokala parti. Vi har i materialet 52 procentav som

sig övertygade anhängare sitt parti medan övrigasäger 48 ärprocentvara av
tveksamma.mer

Analysen visar Vänsterpartiets höga siffror inte konstitueratsatt över-av
tygade anhängare det partiets uppträdande i folkomröstningenärutan att som
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Gustafssonintervjuerna Lennartvidframkommereffekt. Det att anses varagett
politiker.trovärdig och bramycketen

ekonomin skulle kommafråga hurockså allmänVi ställde attomen
Sverigesåret. allmänSvaren visarkommandeförändras under det troen

oförändradMalåi och iökade problemekonomi stort egentro enenmen
ekonomi.

åretdet kommandeförändras underekonomin kommer7.21 DuTabell Hur atttror

OförändradFörbättras Försämras svar

21512 7Din ekonomiegen
56 3ekonomi 37Din 4kommuns

8 733svenska ekonomin 52Den

RadprocentAnm:

ålder svarandeeller definns skillnader med avseendeDet inga ärom
något bedömningdämpadKvinnorarbetare eller tjänstemän. gör aven mer

familjen, medani kommunen och inomekonomins utveckling den männenegna
för Sverige.positiv utveckling De Jaoftare kvinnorna röstatän tror somen

harkraftigt, 78 denMalå ekonomi ska försämraskommuns procenttror att
Nej finns majoritet, 53bland demuppfattningen, medan röstat procent,ensom

BådeMalå förändras. Ja- ochkommuns ekonomi inte kommer atttror attsom
Malå Framförallt förförsämrad ekonomi för kommun.Nej-röstarna tror en

denför Nej-röstarna, kan ha intlueratsJa-röstarna, även svaret avmen
många kändeMalå utvecklingpessimism kommuns ekonomiska närsomom

valresultatet blev känt.

gångMalåborna och de tekniska aspekterna till7.6 en

informa-ovanstående tveksamma till denVi har i det redovisat människor äratt
fått informationtion samtidigt majoritet sig ha tillräckligde givits, sägersom en

människor tänker denna formför kunna ställning. För hurutrönaatt ta att om av
några frågor.svår informationtekniskt har vi ställt ytterligare
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Tabell 7.22 Den information givits risker och möjligheter med djupför-som ettom
kärnbränsle i Malåanvänt kommun redovisar ofta tekniska beräk-var av

ningar och antaganden komplicerade.är Hur Du Dugör närsom
bedömer denna information

Litar forskare och tekniker 50
Litar min kunskap och mina erfarenheter 9egen egna

tillLitar min intuition 23egen
Kombinationer 28

RadprocentAnm:

Hälften de verkar lita på forskare och tekniker medansvarat denav andrasom
hälften alltid faller tillbaka sina erfarenheter eller sin intuition. Näregna
detta kontrolleras för hur människor har framkommer klartröstat Ja-att av

litarröstarna 71 forskare och tekniker medan endastprocent 29 procent av
Nej-röstarna detta. Bland Nej-röstarnagör litar 36 sin intuitionprocent egen
något endast 7 dem anförJaprocent röstat grund försom sinav som som
bedömning det aktuella informationsmaterialet. Detta stöds ocksåav attav
tjänstemännen oftare arbetarna litar påän forskare och tekniker medan arbetarna
oftare litar sin intuition vad tjänstemännenän vid bedömningengör av
informationsmaterialet.

finnsDet ingen variation beror den svarande ellerär kvinna.som om man
Däremot finns tendens äldre den svarande desto sannolikareatt deten är

han eller hon litar forskare och tekniker,att 57, 49, respektive 39 ärprocent
siffrorna för de åldersgruppernaolika med den äldsta siffror först.gruppens

Det visar sig också våra intervjupersoner har starkatt problemettro atten
med avfallet inte akut. Enär överväldigande majoritet Sverige bådeattmenar

kort långoch sikt bör kunna hantera och förvara kärnkraftens avfall ett
säkert sätt.



206

kärnkraf-förvaraochkunna hanterai kommer7.23 SverigeTabell Tror Du attatt
Kolumnprocentavfall säkert sättetttens

årendekort sikt 50närmaste
82Ja

Nej l l
Vet 7

och miljöför människorså farligtPå lång länge avfalletsikt är
76Ja

Nej 9
Vct 15

sålundaDetmyckettvå uppfattningarna ärmellan deSambandet är stort.
skall för-och förvarkvalitén hanteringmycket tror attpersoner som

problemet sikt.lösningförväntar sigsämras utan avenman snarare
kärnkraftenshanteringenkan klaravi71Nej-röstarnaAv attprocent avanser

på 64något långför siktAndelen sjunkeravfall kort sikt. stannarmen
och tjänste-Arbetarerespektive 86värden 95Ja-röstarnas är procent.procent,

kärnavfalletoch förvaraockså sikt kan hanterasäkra kortmän är att
för kort sikt och för8679 respektiveandelarsäkert Deras ärsatt. procentett

arbetarna och 82något,lång 71sikt sjunker här värdenaäven procent avmen
lång sikt.problemen kommer lösas äventjänstemännen attattprocent trorav

ålder svarande.eller hos derelaterade till könfinns inga tendenserDet
framtideni kanfrågade teknikerna och forskarnaVi Tror Duäven att

i alla fallofarligt ellerkärnavfallet blirfinna lösningkomma gör attatt somen
blikärnavfallet kommerhanterbztrtTK Hela 90 attprocent tror att mermer

ofarligt.kanske inte kan blii framtiden dethanterbart även om
Hurfolkomröstningsfrågan. frågade:ViformuleradeAvslutningsvis om

högaktiva avfall iförvar för kärnkraftensDig till placeringställer Du ettav
ansågs sig mycketMalå tredjedel eller 39kommun Drygt procent varaen

Malåavfall ikärnkraftens högaktivapositiv till förvaringeller ganska aven
och den osäkrauppfattning 43kommun. uttryckteDe motsatt procentvarsom

utgjorde resterande 18 procent.gruppen
respektiveför Nej.7.24 redovisas svarsfördelningen de Jal tabell röstatsom
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Tabell 7.24 Hur ställer Du Dig till placering förvar för kärnkraftens högaktivaettav
Malåavfall i kommun

J Nej-röstare Totalta-röstare

Mycket positiv 30 l 14
Ganska positiv 51 3 25
Varken positiv eller negativ 13 19 18
Ganska negativ 4 32 18
Mycket negativ 2 45 25

KolumnprocentAnm:

framgårDet tydligt tabellen det bland väljarna fanns osäkerhetattav en om
inställningen till förvar hos dem Jaröstat bland demett ävensom men som

Nej. Dennaröstat borde ha påverkbarvarit under kampanjens slutskede.grupp
Men vi har visat fåmycket ändrade ståndpunkt under tvådeattovan personer
sista kampanjmånaderna.

stårövrigtl sig från tidigare. någotmönstret Männen teknikvänligareär och
överrepresenterade bland dem sig mycket ellersäger ganska positivasom vara
till förvar i Malå kommun, medan kvinnornaett överrepresenterade blandär
dem sig negativasäger till anläggning. Den osäkra inne-som vara en gruppen
håller mångalika kvinnor finns tvåDet resultatmän. intressanta iärsom som
förhållande till ålder. Det den åldersgruppenäldstaär överrepresenteradeärsom
bland de mycket negativa och i varken positiva eller negativa finnsgruppen en

ålderstrendklar innebär 24 den har avgivitatt procent yngstasom av gruppen
detta medan 18 den mellersta och 13 denprocentsvar, procentav gruppen av
äldsta har Vi finner slutligensätt. andelen arbetaresvaratgruppen attsamma

något blandär destörre negativa till anläggningär och andelenattsom en
tjänstemän något blandär större de positiva till anläggning iär relationsom en
till respektive andel materialet. Dessutom fjärdedelär nästan ellergrupps av en
23 tjänstemännen varken positiva ellerprocent negativa till förvarav ett av
kärnkraftens högaktiva avfall Malåi kommun.

frågaDen osökt infinner sig Kunde riktad kampanj frånär: Ja-sidansom en
de 268 hade behövtsröster för vända resultatet förutsattgett Nej-attsom att

behållitsidan alla sina röster". Hade lyckats 135 från Nej-sidanröstertaman
hade resultatet blivit segeren
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atomtipparvill farliga1997 GreenpeaceVästerbotten14/8Norra stoppa

granskarGreenpeace14/8 1997 VemVäxterbottetzNorra

MiljöorganisationerSmrådsorgan kärnavfall kraft1997Västerbotten14/8Norra tuppenom -
välkomna"

sametåg. kärnuvfall"ej till16/8 l 997 lart beskedvisVästerbottenNorra

folkomröstning1997 Unga vill haVästerbottensKuriren14/8 ny

Två folkomröstning1997 vill haFolkblad 14/8Vzisterbotterzs treav

Malå råd till förundersökninghar inte säjanejVästerbottensFolkblad 16/8 1997 att

slutförvar1997 DemonstreradeVäixterbottensFolkblad l 6/8 mot
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Norra Vzisterbottcett16/8 1997 Nej till káirnavfall

.SvenskaDagbladet 17/8 1997 Finsk industri vill ha femte kärnkraftverkett

SvenskaDagbladet 17/8 1997 Svenskt för atomsáikerheti östansvar

VästerbottensF0lkblad18/8 1997Världens blickar riktas kluvct Malåmot ett

Norra Västerbotten18/8 1997 Musikfest kåirnavfall i Malåmot

Norra Vcilvrerborten18/8 1997 Han vill dra sitt strå till stacken

VästerbottensKuriren 19/8 1997 Olof Söderberg SKB:s PR-man-

Norra Västerbotten19/8 1997 Greenpeaceetablerar Malåsig i

Norra Västerbotten19/8 1997 Borra i berget inte farligtär

VästerbottenNorra 19/8 1997 Sakfel SKB:s verksamhetom

VästerbottensFolkblad 20/8 1997 Greenpeace Malå,i stigeftemperaturen

VästerbottenNorra 20/8 Malåröstningen1997 viktig för världen

Norra Västerbotten21/8 1997 frånBort Norrland SKB

VästerbottensFolkblad 21/8 1997 Nejsägare sluta med skrämselpropagandaer-

Norra Västerbotten22/8 1997 Dåligt Greenpeace",malåbornza mot uppsattarasar
klistermärken"

VästerbottenNorra 22/8 1997 Klent interesse Malåi för finskt slutförvar

VästerbottenNorra 22/8 1997 Oeniga kommunpolitiker Malåi

VästerbottenNorra 23/8 1997 Rovdrift Norrlands tillgångar

Norra Västerbotten23/8 1997 Inte baraoskyldiga borrhål Malåi

Norra Västerbotten23/8 1997 mångaVi är NEJ ...tillsäger fortsatt platsunder-som en
Malåsökning i vi hade rådbara med bild Opinionsgruppen kärnavfall Malåimoten

annons

Norra Västerbotten25/8 1997 Malås framtid medeller SKButan-

Norra Västerbotten25/8 1997 Ja eller nej till SKB den 21 september
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Matlåval25/8 997 kunskapVáitlerbrøtlezz lNorra om

till SKBVi/Ivlerløurren25/8 /997 SvarNnrru

inlandNorrlandsMalåpolitiker inför modcratstamma:Viix/erløutiezz26/8 /997Norra cn
skyddadverkstad

slulförvzirsäkrare997 ForskningVirirlerlzntrø/r26/8Nurru ger

Liittsfilda zirgumcntV{i.ILl&#39;/tJIIcII26/8 /997Nnrru

Mångamalâungdomzir: villblandVi.sIerIIrvI1 27/8 /997 Undersökning eget,Norra starta
main."

Malåsinte framtidViixlerbrllczi 27/8 1997 ValetNnrru avgör

MalåValvlcrlnølle/i27/8 1997 StockholmareNorra om

trotsåldernVäster/.mltu/I27/8 1997 Greenpeacekvar iNorra

malåbor SKB-undersökningensägerja tillValvterboneuir 27/8 1997 FörnuftigaKuriren

Malå informationVrixlerlørzlrerr29/8 viktig1997 Nej iNorra stoppar

MalåsVI.IeI&#39;/7UII&#39;II30/8 1997 utvecklingNorra Ja-röst gynnar

Ware/hanar: 30/8 Greenpeace1997 Absurt uttandeNorra om

Malå demokratinVi.rtcrl20treri.vKuriren 30/8 l 997 Valet i sammanbrottförett

VäsrcrløotterixKuriren 30/8 I 997 Ska Norrland bli sopstationT

arbetstillfällenVzixterbortcrz1/9 1997 Alternativ energiNorra ger

ÄndamålcnVii.v1erl0tten2/9 medlenNorra /997 helgar

Váiirterhutteu2/9 1997 Snåilla, nejlNorra säg

SåVzisterbøtten2/9 1997 platsundersökningNorra görsen

Vzi.sterlrtrerz2/9 1997 SKB har beskrivit kravenNorra

Malå tvåVzisterlørøtterzsFolkblad 2/9 1997 Folkomröstningen i kan bli
MalåsVäisrerborten3/9 l 997 Beror utveckling SKB"Nm-m

fråganNorra Västerbotten3/9 l 997 Skjut avfallsförvaringlom
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VästerbottensFolkblad 4/9 1997 Många frågor kärnavfall. Miljöminister prisadeom
miljöarbetet vid sitt Umeåbesöki

Norra Västerbotten4/9 1997 Hemlig lagringsplatsbäst

VästerbottenNorra 5/9 1997 Fram med fakta, Leijon

VästerbottensFolkblad 5/9 1997 Ungdomarna skall börja kärnfrågansig iengagera

Västerbotten6/9 MalåungdomarNorra 1997 får råd inför folkomröstningen."Gå egener
känsla

Norra Västerbotten6/9 Malåvalet1997 demokratinssammanbrott

VästerbottenNorra 8/9 1997 Aktivister slog till Malå,i hissadeprotestflaggtorget

Norra Västerbotten8/9 1997 Genomskådadbluff

Norra Västerbotten8/9 1997 Malå för teknikutvecklingcentrum

Norra Västerbotten8/9 1997 frånSvar Greenpeace

Norra Västerbotten8/9 1997 frånSvar SKB

Norra Västerbotten8/9 1997 Låt avfallet vila

Norra Västerbotten Låt8/9 1997 avgöraexperter

VästerbottenNorra 8/9 1997 Be ursäktom

VästerbottenNorra 8/9 1997 Skithålet redangjort

VästerbottensFolkblad 8/9 1997 Ja-röst Malåpositivt förär

Norra Västerbotten9/9 1997 Inte bara Malåfrågaen

Norra Västerbotten9/9 1997 Därför jag jaröstar

DagensNyheter 10/9 1997 Forsmark lämplig slutförvar

10/9Norra Västerbotten 1997 Satsa andraalternativ för Malå

10/9Norra Västerbotten 1997 Avslöjande Malåborgdebatt

10/9Norra Västerbotten 1997 Pengar till ja- och nej-sidorna,

Norra Västerbotten10/9 1997 Malåbo med framtidstro
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slutförvarlämpligt förkan10/9 1997 ForsmarkFolkbladVäisterlzotte/Ls vara

Barsebäckutredsvid1997CancerriskenFolkblad 10/9Västerbottens

ForsmarkSlutförvar i10/9 1997VästerbottensKuriren

inför publikMalå rösträkningafton i1997 DramatiskVästerbotten11/9Norru -

avfallsbeslutetmed11/9 1997 Fel dröjaVästerbottenNorra att

lakejer1997 Vi inte SKB:sVäxtørbottert11/9 ärNorra

få soffliggarnavill fart12/9 1997 Ja-sidanVästerbottensFolkblad

Frågor inför omröstningen12/9 1997VästerbottenNorra

myglandet...12/9 1997 Insatt iVästerbottenNorra

Skrämselpropaganda12/9 1997VästerbottenNorra

1997 Avfallsbunker i cement12/9VästerbottenNorra

Malå: avbryt processenFolkblad 12/9 1997 Enda iVästerbottens rätta

soffliggarnzlfart12/9 1997 Ja-sidan villVästerbottensFolkblad

bluffl12/9 1997 Syna SKBZSVästerbottensKuriren

Malås vetorättLindh vill inte besked12/9 1997Västerbottens AnnaKuriren omge oss

Malåvisar för13/9 1997 GruvnäringenVästerbotten vägenNorra

sifferexercis meningslös13/9 1997 LösrycktVästerbottenNorra är

Malåborna13/9 1997 En möjlighet förVzisterbottenNorra

1997 bergrumVästerbotten:13/9 Laga iNorra

På13/9 l 997 slutförvarTVästerbottenNorra väg mot

hopblandningVäsrterbottetz13/9 1997 MagsmrkNorra

13/9 1997 Ser herrarnainga nackdelarVzisterbottetzNorra

13/9 1997 TänkViixterbotten 0mNorm
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1V0rraVästerbotterz13/9 1997 tillJa undersökning
:SKBNorra Väsrerbotterz13/9 1997 har delat mjukisdjurut

Norra Väster-barret:13/9 1997 Säkra kärnreaktorer

Norra Vøisterbotterz13/9 1997 Låt Herrösta

1V0rrz1Väsrerbrøtterz13/9 1997 Tänk barnen

Norra Vätlvter/otlerz13/9 1997 Fel till och nejom pengar

ViitvtørborlerzsFolkblad 13/9 1997 Orimliga dosuppgifterga

Norra Västerbotten15/9 1997 Folkomröstningen

Norra Väslerløorterz15/9 1997 NV plats i Oskarshamn.Här lagras i dagatomsopor

Norra Västerbotten15/9 1997 Mer kunskap inte fel"är SamenLeif skulle välkomnaen-platsundersökningi Malå

Norra Västerbotten15/9 1997 De lever i skuggan kärnkraftenav

Norra Viixrerborzezz15/9 1997 Malåbor i Oskarshamn"Vi känner inte mutadeoss

Norra Västerbotten15/9 1997 Malåsame jagar säkerplats

Norra Väster/zoner:15/9 1997 EU bestämmer slutförvar i Malåom

VästerbottensKuriren I 5/9 1997 March atomavfali Malåimot

Norm Vizlvterbottezz16/9 1997 Vi slänger rälsenframför atotnsopornaoss

Norra Västerbotten16/9 1997 stårDet här kampanj för"grupperna

Norra Västerborten16/9 Malåbor1997 får inte poströsta

Norra Västerbotten16/9 1997 Jordens Vänner Malåsär vänner

Norra Västerbotten16/9 1997 Satsa metoder oskadlkiggörakärnavfalletattnya

Norra Väisterborterz16/9 1997 Varför såbråttom SKB

Norra Väwerbarterz16/9 1997 Bränsiebehållarnasstyrka

Norra Vöisterbotterz16/9 1997 Valet Malåi inget val metodav
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för sabotage"Risken störstaorosmoln"inget /17/9 1997 AtomsoporViLvtøer/;øttenNorra
hotet

direktplatsenolyckscenurio, spärrarVästerbotten17/9 1997 EttNorra av

debattendelta imil förkörde 130199717/9 LennartVästerbotten attNorra

folkomröstningandralöfte1997Väirterbottett17/9 IngetNorra enom

inför valetMångmiljonrullning17/9 1997VäsverbottertNorra

lvlulåb0rna1997 Fel läggaVästerbottenl 7/9Norra ansvaret

Malådebattmärklig7/9 1997 EnVästerbottenINorra

Låt luras1997 inteVästerbottenl 7/9Norra er
Låt röstaVöilvterbotten17/9 1997Norra ungaoss

Är såMalåfrågun stor997Västerbottenl 7/9 lNorra

kärnfrågunlöser17/9 1997Västerbotten ExperterNorra

rockfest17/9 1997 GreenpeaceViisterbottetzNorra

MalåförSKB-undersökning vinst1997Folkblad l 7/9Västerbottens stor

söndag1997 S-jaFolkblad 17/9Västerbottens

iMalå kommun/ Het slutspurtKärnfrågan delar väntar99718/9 lVästerbottensKuriren som
Malå

nejSorselehoppasvi18/9 1997 IVästerbottensKuriren ett

utredareMalå, svår fråga. Neutralför18/9 Djupförvar iFolkblad 1997Västerbottens en
före folkomröstningplatsundcrsökningskakommatycker

folkotnröstingenFolkblad 18/9 1997 OsäkerVästerbottens

Malåin18/9 1997 VadVästerbottetzsFolkblad röstarmanom

jobb18/9 1997 handlarVästerbottensFolkblad Det änom mer

bokstäver18/9 1997 Använd mindreVästerbottensFolkblad

1997 med sinneVästerbottensFolkblad 18/9 Ja öppet

Malå18/9 1997 handlar inte baraVästerbottensFolkblad Det om
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Vä.s1erl7ottei1.iFolkblad 18/9 1997 Tänk efter före

Vzi.rterborlcn.sFolkblad 18/9 1997 Inte avgörande

Valyterbrzr/eirsFolkblad 18/9 1997 Ja chanstill uppsvingen-

Váixlcrborlcn.rFolkblad 18/9 Låt1997 inte duperascr

Wix/erløorlensFolkblad 18/9 1997 Ju förjobb

ViisrzlrløozterzsFolkblad 18/9 1997 Vem granskarGreenpeacefl

Norra Västerbotten18/9 1997 Lagtext bryter folkets och kommunens Regeringenrätt. avgör
lagringsplats

Norra Västerbotten18/9 1997 Varför skaavfallet hit det ofarligtärom

Norra Väsrer-lzorre/i18/9 Malåpolitikerl 997 och kostnader

VäxIcrborIe/INorra 18/9 1997 Tänk i MalåossLmgu

l/ixrcrbrzrrcriNorra 18/9 1997 SKB zirbelarendastmed folket stöd

Växter/JormaNorra 18/9 1997 Miljöteknik möjlig framtidsvåig lvlalfii

Vi.IeIl7oIIeI1.s&#39;Folkblad 19/9 1997 Jämnt Malåsval framtidavgör

Viixtelbzllezi.v PâFolkblad 19/9 1997 söndag Malåkun SKB i historiavara

V11.TeI1II-,&#39;II.&#39;Folkblad 19/9 1997 Utredning kritiseras

VäxterbotrcizsFolkblad 19/9 1997 MalåExtrapoliser till

ValrrerbortensFolkblad 19/9 1997Demonstration i dag

Wilrrvrlørøtte/zkFolkblad 19/9 1997 Jansidanbergsåikra seger

ViixterbotrezisFolkblad 19/9 1997 Nej-sidan målfotodet blirtror

VizlrlerbonerzsFolkblad 19/9 1997 Konstigt det räknas skit i Varberg, inte iatt som men
Malå

VfisrerbollerisFolkblad 19/9 1997 Szttsa miljöteknik

Norra Västerbotten 199719/9 Två tvåfamiljer, åsikter Malå deladkommunnumeracn
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fåjobbhandlar vi ska19/9 1997 JA, detViilrlerløotrezz -/Vørra om

finnsfarligastedetViisterbottcrz19/9 1997 - NEJ,Norra utomsopor som

insändztrrekord1997 Alla tidersVästerbotten19/9Norra

villovägar19/9 1997 MiljödebattVästerbottenNorra

informationsbladHäftig kritik granskningsgruppens19/9 1997ViixlcrlønlrenNorra mot

Malåtillflytta19/9 1997 Fp vill Borgmästarenl"i.lcl1illlcll;Val-ru

Kronofogden vulskylt19/9 1997Vzi.vIerImtrenNorra tog

Mulåföretagkan draghjälpVals-terlzotzcn19/9 1997 SKBNurru ge

avfall till Västerbotten1997 Fakta inteVäxter/milen 19/9Norra

något Tjernobyl.bli Intcplatsundersökningkan aldrig19/9 1997 EnViixterlmttenNorra nytt
septemberJaden21djupförvar heller. Vi annonsröstarett

iindå inteMalå leder. Sistaordetslutförvur, Nejsidan19/9 1997NyheterDagens röstarom
inför ödesvaletfolkomröstningsrcsultatet/ Deladelägersagtom

MztlåbornetMulåbornu kåirnavfullet/ hur1997 sitt tröttnatDagbladet 19/9.Svenivkzl säger om
uvfallsdebutten.

nedkâirnnvletllet1997 vill inteDagbladet 19/9 Greenpeace.Sveluku gräva

ltlrendct&#39;Statens kåirnkruftsinspektionSvenskaDugb/zulel 19/9 1997 tiir

avstårsluldebutt20/9 1997 NcjnsidatnVti.slcrlzrøllcrz.rKuriren

efter plzttsundersökning1997 FolkomriâstningVäsrerlzrzlterzsKuriren 20/9 aven

Gå20/9 1997 och röstaVáitrlcr/:røllenxFolkblad

20/9 Nej-grupp nej till debattFolkblad 1997Viisrerbutleni säger

1997 Regeringskansliet bekräftadeVästerbotten20/9 annonsNorra

izitilli röstadeViisterbolteli 20/9 1997 Vi har sakNorra gemensamt morgon enen -
Malåplzxtsundcrsökningi annons

Mulåföretugare för utveckling och framtidstro. ViJAVzisvcr/m/tan20/9 1997Norra röstar -
industrisvenskforskning och Annonstror
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ValsterbuttettNorra 20/9 1997 Nej-sidan hoppar sluldebattav

VästerbottenNorra 20/9 1997 Avsätt alla radioaktiva politiker

VästerbottenNorra 20/9 1997 Vi har inte bråttom

Norra Västerbotten20/9 1997 Synd Jet-gruppenom

Norra Västerbotten20/9 Malåfrågan1997 storär

Norra Västerbotten20/9 1997Blank klokaströst är

Norra Västerbotten20/9 1997 Självklart jal

Norra Vasterbotten20/9 1997 Verka för folkomröstningny
Norra Västerbotten22/9 1997 NEJ-SIDAN VANN 1407nej Malål l40ja i /Nej-sidzin-segerjublar

Norra Västerbotten22/9 1997 ...0ch det jämn till vallokalernaströmvar en

VästerbottenNorra 22/9 /997 Neutralt frånbudskap högtalarbilcn, Gå och rösta

MALÅVästerbottensFolkblad 22/9 1997 SA NEJ / 55 NEJ till kämavfall Malå,iprocentsa
Ja-sidan skandaloch nej sidanluratspratar allom

VästerbottensFolkblad 22/9 1997 Soffliggare sällsyntai Malå

VästerbottensKuriren 22/9 1997 Malåbor nejsägar

VästerbottensKuriren 22/9 1997 Låg profil valdagen

Norra Västerbotten22/9 1997 Ett nej förpliktarsom

ödesfrågaDagensNyheter22/9 1997 fick många Slulförvar för kärnbränslerösta, splittraratt
kommunen

VästerbottensFolkblad 23/9 1997 Dagen efter kvällen före Bittra känslorhosja-sidan
efterdagen

VästerbottensFolkblad 23/9 1997 SKB ochstänger tackar för sig

VästerbottensFolkblad 23/9 1997 Blir det kommunalt veto

VästerbottensFolkblad 23/9 1997 Malå vidareslretar

VästerbottensKuriren 23/9 åter1997 Vi ettruta
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framåtblickar23/9 1997 NejVøi.sterlultcii.vKuriren

ändå deladintebygd23/9 1997 KluvenViisvterl7røllelrsKuriren
Malåbeslut i23/9 1997 KloktKurirenVi.Iør10IIeii.v

besvikenefter i Adak "Jagdagen är23/9 1997Vii.Ir17IIe&#39;Il Ja-såigareNnrru

går vidarelivct23/9 1997 l AdakVii.1I&#39;17U1L&#39;IINurru

kommuner23791997 SKB hoppasViilvtu-lzolrwzNurru nya

avgjortja-kzimpzlnjkan haKommunensretadeväljarna.23/9 1997 LltskicknyheterDagens
slutförvarinfolkomröstningenom

inneharDagens /997 Oskarshamnarnzi vanan

Malå, taktikSKB byteri24/9 1997 Efter förlustenViistcrbolreiiNorra

Malå blivit ledande1997 kundeVästerbotten24/9Norra

slutförvartillförsöker hittaFolkblad 24/9 1997 SKB vägarViisterbur/eiii nya

Nlalå, endarakagjorde det24/9 1997 HejaVi.sIer1uIIctI1.Kuriren

fortsattameningslöstValresultatet detFolkblad 25/9 1997V{i.rer12utIøii.v gör

Ulf avnäringslivet" hopparmeningsfullt arbetaiViistellmtluit 25/9 1997 InteNorra

fås för pengarVästerbotten25/9 1997 Allt inteNorra

25/9 1997 Ologisk miljökampVäster/milenNorra

Malå förlorare25/9 1997 SKBVäslerlmttensKuriren vann -

Malå framtidnyajobb25/9 1997 EndastVästerbottenNorra enger
Väslerbottenx för demokratinFolkblad 26/9 1997 Seger

MalåUmeå föreFblkblad 26/9 1997 börViistcrlzottciis

gubbarnaMalåungdomzir vill fart27/9 1997V1.S1Lr111(:IlNorra sätta

framtidenFolkblad 30/9 1997 GällerVästerlmitciix

ska viMalå vill ja- och nejlgrupperna"Nu30/9 1997 kommunenVästerbotten:Norra ena
vidare
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Västerbotten30/9 spår.Norra 1997 I folkomröstningcns tvåYtterligare avhopp Malåi

Västerbotten.Norra 30/9 1997 Kungabesök löser allt
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