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I.

UTREDNINGSUPPDRAGET OCH ARBETETS UPPUftNlNG

Enligt direktiven har utredningens arbete inriktats på
två huvuduppgifter, nämligen dels hur beredskapen för
kärnkraftsolyckor fungerat inom SKIs och SSIs ansvarsområden inklusive den informationsverksamhet som har förevarit, dels om det med hänsyn till vad som framkommit
under utredningen finns anledning att föreslå förbättringar i beredskapen. Utredningen har också känt sig
oförhindrad att väcka forslag till andra förbättringar
som har samband med beredskapen.
Då beredskapen mot kärnkraftsolyckor är uppbyggd på central, regional och kommunal nivå omfattar utredningen
även verksamhet hos centrala myndigheter som lantbruksstyrelsen, livsmedelsverket, socialstyrelsen och försvarets forskningsanstalt samt regionala och lokala myndigheter som länsstyrelse, landsting och polis och kommun.
Statens räddningsverk, som tillkom den 1 juli i år och
«
som fått en viktig roll i kärnkraftsberedskapen har behandlats i ett särskilt avsnitt.
Enligt direktiven hade utredningen att lämna en delrapport senast den 15 oktober 1986.
Vid detta datum avlämnade utredningen en delrapport benämnd "Beredskap efter Tjernobyl, Utvärderingsrapport".
Utredningen begränsade sin utvärdering i huvudsak till
de två första månaderna efter Tjernobyl-haveriet.
Under utredningen har informationen från myndigheten om
Tjernobyl-olyckan och dess konsekvenser ägnats särskild
uppmärksamhet. Ämnet visade sig kräva omfattande utred-
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ninq och granskning orh kunde därför inte
delrapporten den 15 oktober.
Föreliggande rapport som avser att vara slutrapport i
saken omfattar två huvudavsnitt. Det ena avsnittet avser
uppföljning av delrapporten, där bl a ansvarsfördelningen mellan räddningsverket, strålskyddsinstitutet och
kärnkraftinspektionen vid beredskapen mot radiologiska
olyckor behandlas. I detta avsnitt granskas också konsekvenserna av det radioaktiva nedfallet för den befolkning som har höga halter av cesium i sin basföda.
I det andra avsnittet uppehåller sig utredningen vid informationen från myndigheterna under aktuell tid.
Flera olika källor och forskningsrapporter utgör underlag för den redovisning och den slutsats som dras i
denna rapport.
Under sommaren och tidig höst 1986 genomförde utredningen - som framgår av delrapporten - ett stort antal
intervjuer med tjänstemän på de centrala myndigheter och
länsstyrelser som varit närmast berörda av effekterna
från Tjernobyl-olyckan. Sammanlagt
genomfördes ett
hundratal sådana intervjuer. Samtliga intervjuer inspelades på band och har sedan skrivits ut på maskin.
I juni 1986

begärde utredningen att centrala myndighe-

ter som berörts av Tjernobyl-olyckan, länsstyrelser och
landsting skulle till utredningen inkomma med redovisning av de erfarenheter från och övriga synpunkter på
hur de båda kärnenergimyndigheterna SKI och SSI hanterat
Tjernobyl-haveriet. Eventuella förslag till förbättringar mottogs också. Motsvarande skrivelse utgick även till
ett flertal intresseorganisationer med verksamhet i de
områden som skulle ha kunnat påverkas av Tjernobyl-haveriet. En förteckning

över de skrivelser

till utredningen återfinns i bilaga 1.

som

inkommit
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SSI vald» it t vidarebefordra 3in information till allmänheten genom att använda massmediernas kanaler. SSIs
ledning ställde upp i ett stort antal presskonferenser
och gav ofta i samband med dessa ut pressmeddelanden.
För att få ett svar på hur SSI nått ut med sin information via den valda vägen, har utredningen i egen regi
genomfört en studie av hur SSIs pressmeddelanden och
övriga centrala myndigheters pressmeddelanden återspeglas i ett visst antal utvalda tidningar, både med riksspridning och lokal spridning, under tidsperioden fram
till slutet av juni 1986. Studien har genomförts av
Aulis Gröndahl, Sveriges Radios Program- och publikforskningsavdelning. Studien finns publicerad som appendix 1 till slutrapporten.
Ett antal fristående utredningar har genomförts om hur
informationsverksamheten med anledning av Tjernobylolyckan genomförts. I styrelsens för psykologiskt försvar regi har åtta rapporter framtagits. En referenslista återfinns i bilaga 3. Rapporterna belyser hur händelseförloppet i samband med Tjernobyl-olyckan och dess
påverkan på Sverige speglats i etermedierna och vissa
lokaltidningar samt också till viss del hur de berörda
myndigheter genomfört sin information. Ytterligare ett
antal vetenskapliga rapporter har bildat underlag till
utredningen. Också dessa rapporter finns förtecknade i
referenslistan.
En av utredningens experter har genomfört en analys av
hur myndigheternas information rapporterats i etermedier
och dagspress. Arbetet har överlämnats till utredningen
och återfinns som appendix 2 i slutrapporten.
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II.

UPPFÖLJNING AV DELRAPPORTEN
FAKTADEL

1.

YTTRANDEN OM SKIs OCH SSIs
ANLEDNING AV TJERNOBYL-OLYCKAN

VERKSAMHET

MED

I utredningens delrapport "Beredskap efter Tjernobyl"
från oktober 1986 redovisades en sammanställning av de
ytranden om SKIs, SSIs och andra centrala myndigheters
verksamhet med anledning av Tjernobyl-olyckan som ett
stort antal myndigheter och organisationer lämnat till
utredningen. En förteckning av de yttranden och skrivelser som inlämnats till utredningen finns i bilaga 1 . I
sammanställningen ingick inte Rikspolisstyrelsens (RPS)
och länsstyrelsens i Skaraborgs län yttranden. Dessa
yttranden redovisas nedan med samma disposition som an4

vändes i delrapporten.
Yttrande från rikspolisstyrelsen (RPS)
RPS anför att polisens roll i kärnkraftens skydds- och
beredskapsverksamhet är omfattande och kräver stora resurser av de polismyndigheter som är berörda. Länsstyrelserna i kärnkraftslänen har vid upprättande av beredskaps- och utrymningsplanerna samrått med berörda polismyndigheter .
De uppgifter polisen har att lösa i beredskapsorganisationen vid kärnkraftsolyckor är i huvudsak följande:
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avspärr ninq av vägar
trafikreglering (när- och fjärrtrafikreglering)
varning/larmning av allmänheten {komplettering
annan larmning)
utrymning
utdelning av jodtabletter (enligt annan källa)
eftersökning/genomsökning av utrymt område
registrering av utrymning.

till

För att lösa dessa uppgifter krävs en omfattande planering, baserad på bl a föraskrifter och råd. Förslag till
sådana råd har utarbetats av RPS. RPS betonar särskilt
riktlinjer för utrymningsplanering.
Handlingsberedskapen utanför inre beredskapszonen när
det gäller utrymning måste enligt RPS mer syfta till
olika tänkbara åtgärder än till att rutinmässigt fastställa och inöva bestämda handlingsmönster. Denna handlingsberedskap måste även omfatta svårutrymda objekt
även en bit utanför inre beredskapszonen, t ex sjukhus,
fångvårdsanstalter, processindustrier o dyl. Särskilt
vad avser sjukhus och andra institutioner som kan bedömas vara svårutrymda måste en handlingsberedskap innebära att problem och alternativa lösningar diskuteras och
dokumenteras mellan' polischef/utrymningsledare, räddningsansvarig och landsting/sjukhusledning.
RPS anser att trafikreglering kräver planering över
stora områden - inte endast inom den inre beredskapszonen.
Med hänsyn till den roll polisen har i beredskapen vid
kärnkraftsolyckor anser RPS att det är väsentligt att
polisen representeras i såväl centrala, regionala som
lokala samrådsorgan.
Enligt RPS är det också önskvärt att berörd polischef
ges möjlighet att delta i de lokala säkerhetsnämndernas
sammanträden.
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RPS anf»r att för en efteKtiv samverkan under en räddningsinsats är det väsentligt att företrädare for kommunal service, landsting, sjöoperativ verksamhet, transportföretag och informationsverksamhet knyts till polischefens/utrymningsledares

stab. Så har också

skett i

vissa kärnkraftslän. Det bör emellertid komma till stånd
en enhetlig stabsrepresentation i samtliga berörda län.
RPS föreslår

att

larm

av

polismyndighet

alltid

sker

direkt från kärnkraftverket. Även andra händelser vid
verket (t ex strållarm) bör på ett tidigt stadium meddelas till polismyndighet.
RPS

redovisar

ett antal

väsentliga

önskvärda

utrust-

ningsfrågor :
fast uppkopplad trådförbindelse mellan länsstyrelsens
räddningsledning och polischefen (utrymningsledaren)
högtalarutrustning till polishelikoptrar
fasta högtalare till polisbilarna i kärnkraftslänen.
RPS anser att registrering av utrymda bör bli föremål
för en särskild studie.
En resursförstärkning vid kärnkraftslänen bedöms av RPS
nödvändig. RPS har i medelstilldelningen sökt att beakta
de behov som dessa myndigheter har med hänsyn till beredskapsuppgifternas speciella karaktär. Det har p g a
den ansträngda ekonomiska situationen inom polisväsendet
med bl a generella besparingsåtgärder inte varit möjligt
att i önskvärd omfattning kunna tillgodose dessa myndigheters speciella behov. RPS har därför anfört att det
kan finnas skäl att överväga en ordning där beredskapsorganisationen vid dessa myndigheter bekostas genom anslag som inte påverkas av generella besparingsåtgärder.
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RPS framhåller ntt man vid fiera tillfallen, senast i
årets anslagsframställning, framfört att dessa polismyndigheter har behov av särskilda handläggartjänster i sin
basorganisation

för

planering

av

polisinsatserna

vid

kärnkraftverken och för samordning och genomförande av
utbildning

och

övningar. Yrkandena

har

hittills

inte

vunnit bifall.
Yttrande från länsstyrelsen i Skaraborgs län
Länsstyrelsen i Skaraborgs län framhåller att det inte
finns någon särskild beredskap mot kärnkraftsolyckor i
länet, men att befintlig beredskapsplan och kunskap
varit tillräckliga. Anledning har inte funnits för samverkan med SSI eller SKI, däremot har samverkan skett
med länsveterinär och SLV.
Beträffande

informationshanteringen

har

länsstyrelsen

anfört följande:
Den information som lämnats har präglats av stor snabbhet och öppenhet. Informationen har riktats direkt till
allmänheten, varigenom myndigheter på regional och lokal
nivå tvingats ta ställning till information som först
passerat genom massmedierna. Anpassning till lokala förhållanden har varit svår. Inledningsvis saknades information angående förväntad utveckling och alternativa inriktningar av handlingsberedskapen.
Länsstyrelsen anser att de svårigheter som förelegat beträffande myndigheternas information och åtgärder torde
bero på svårigheter att förstå använda begrepp och storheter vid bedömning av risker.
Länsstyrelsen föreslår bl a
offentliggörande av erfarenheter från lågintensitetsforskning
att ge matmöjligheter till län/kommun.
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2.

ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT HÖJA BEREDSKAPEN

2.1

Delrapportens rekommendationer

I delrapporten från oktober 1986 gav utredningen en rad
rekommendationer vilka alla syftade till att höja den
svenska beredskapen mot radiologiska olyckor. En genomgång av de beredskapshöjande åtgärder som beslutats av
regeringen och som vidtagits av olika myndigheter visar
att vissa av förslagen genomförts, andra ännu inte.
Ansvarsfördelning
Den nationella beredskapsorganisation som föreslogs i
delrapporten utgick från att en viss omfördelning av ansvaret beträffande åtgärder på central och regional nivå
skulle genomföras.
På central nivå skulle ett sammanhållande och samordnande ansvar ligga för bedömning av behovet av skyddsåtgärder i en olyckssituation, samordning av mätinsatser och
bedömning av deras omfattning. I en larmsituation skulle
en central beredskapsorganisation vidta nödvändiga åtgärder för att verifiera larm och alarmera länsstyrelserna i de län som drabbats. I brådskande fall skulle
den centrala beredskapsorganisationen direkt kunna ge
allmänheten råd eller anvisningar, exempelvis råd att
hålla sig inne till dess det radioaktiva molnet passerat.
Den regionala nivån skulle ha ett förstärkt operativt
ansvar
Den

för de skyddsåtgärder

regionala

beredskapsorganisationen

fortsättningsvis
utgöras

av

som bedöms erforderliga.

och enligt nu gällande

länsstyrelsernas

skulle,

även

lagstiftning,

beredskapsorganisation.

Samtliga län skulle omfattas av beredskap mot radiologiska olyckcr, men med en mer omfattande organisation i
kärnkraftslån. Enligt den föreslagna ansvarsfördelningen
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skulle flera av de åtgärder som under Tjernobyl-olyckan
genomfördes på central nivå, övergå till regional nivå,
bl a mätinsatser och beslut om t ex "friklassning".
Formella beslut om detta har dock ännu inte tagits.
Central beredskapsorganisation
En av utredningens centrala rekommendationer gällde bildandet av en central beredskapsorganisation. SKI och SSI
skulle utgöra stommen i denna och därvid ha gemensam
beredskapsorganisation. För att möjliggöra effektivt
samarbete i den centrala beredskapsorganisationen föreslog utredningen att SKI och SSI skulle få gemensamma
lokaler. Detta förslag avsåg inte enbart myndigheternas
beredskapsorganisationer utan myndigheterna i deras helhet.
Genomförandet av en central beredskapsorganisation med
de följder en sådan skulle få för de båda myndigheterna
SKI och SSI kräver beslut av riksdag och regering. Regeringen har 1987-06-11 beslutat tillsätta en kommitté med
uppgift att utreda beredskapen mot utsläpp av radioaktiva ämnen. I avvaktan på ett ställningstagande har myndigheterna endast i mycket begränsad utsträckning vidtagit de åtgärder eller gjort den närmare planering som
erfordras.
Porvarnings - alarmeringssystem
En väsentlig
beredskap

vid

rekommendation
den

initiala

i delrapporten avsåg höjd
fasen

av

en

radiologisk

olycka utomlands. Utredningen rekommenderade därför att
ett effektivt förvarnings- och alarmeringssystem snarast
skulle

införas. Detta

skulle grundas

på kontinuerlig

mätning och automatisk alarmering vid ett tillräckligt
antal strategiskt utplacerade mätstationer. SSI har uppdragit åt POA att utreda frågan om särskilt förvarningsoch alarmeringssystem. FOA har genomfört en sådan utredning och i juni 1987 lämnat rapport till SSI. FOA har i
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sin rapport föreslagit en fördubbling av SSIs nuvarande
mätstationer, samt att mätstationerna skall förses med
sådan teknisk utrustning att automatiskt larm om förhöjd
strålnivå ges.
Samtliga SSIs nuvarande mätstationer har i dag automatiserats.

Däremot

har

inte

en automatisk

larmnivå

in-

förts.
Genomförandet av en central beredskapsorganisation,
skulle enligt utredningens mening innebära en snabb
beslutsfunktion i händelse av larm om förhöjd strålnivå. En vakthavande tjänsteman rekommenderades därför.
Redan före olyckan i Tjernobyl genomförde SSI en förändring av sitt beredskapssystem så att en vakthavande
strålskyddsinspektör infördes. Denne skall kunna nås per
telefon inom 10 minuter och inom en timma kunna infinna
sig på SSI. Vakthavandefunktionen har testats i praktiken i samband med transport av radioaktivt material samt
i samband med beredskapsövningar och visat sig fungera
tillfredsställande.
Regional beredskapsorganisation
Utredningen förordade i sin delrapport att en regional
beredskapsorganisation mot radiologiska olyckor införs i
samtliga län. En sådan beredskapsorganisation skulle utgöra en fördel och till en del kunna användas även vid
andra typer av större olyckor. En delegering av ansvaret
för vissa åtgärder från central nivå rekommenderades så
att den regionala beredskapsorganisationen så långt möjligt även skulle svara för t ex erforderliga mätinsatser
vid en olycka med radioaktivt utsläpp. Länsstyrelsens
beredskapsorganisation måste därför förstärkas med sakkunskap i strålskyddsfrågor och med tekniska resurser
för att kunna genomföra erforderliga mätningar och fatta
beslut om skilda åtgärder, t ex friklassning av områden
med radioaktiv markbeläggning. Även för informations-
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uppgirtPMIP Sr tillgången på egen sakkunskap av avgörande betydelse.
Regeringen

beslutade

den

8 december

1986 om

en

rad

beredskapshöjande åtgärder. Bland annat ingick inköp av
mätutrustning

till

länsstyrelser

och

vissa

kommuner.

Regeringen hade tidigare dessutom uppdragit åt statens
räddningsverk att till länsstyrelserna utfärda riktlinjer

för samordning

av

länens

resurser

i händelse av

olycka med radioaktivt utsläpp. Sådana riktlinjer utfärdades av SRV vid årsskiftet 1986/87 och remissbehandlades under våren 1987.
Åtgärdskalendrar
I delrapporten rekommenderade utredningen att SSI påbörjar arbete ined att förbereda åtgärdskalendrar för olika
fall

av

bakgrundsstrålning

och

radioaktiv markbelägg-

ning. Åtgärdskalendrarna skulle kunna tjäna som planering sunder lay och utgöra ett hjälpmedel vid beslut om
skyddsåtgärder i händelse av en ny olycka med radiologiska konsekvenser. Ansvaret

för ett sådant arbete i

Sverige skulle falla på den svenska strålskyddsmyndigheten, SSI. Under tidsperioden som förflutit sedan delrapporten lagts har SSI inte påbörjat detta arbete.

2.2

Ansvarsfördelning SKI/SSI/SRV

Enligt räddningstjänstlagstiftningen skall räddningsverket utöva tillsyn över efterlevnaden av räddningstjänstlagen och med stöd av lagen meddela föreskrifter i frågor som berör beredskapsplanläggning av räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk
anläggning. Enligt SRVs
ningsverket

att

samordna

instruktion åligger det räddberedskapsplanläggningen

mot

kärnkraftsolyckor. Före bildandet av SRV ansvarade SSI
för nämnda samordning av beredskapsplanläggning, vilket
således i sin helhet har övergått från SSI till SRV.
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För att tin«ior lÄtt-^ anpassning till nu gällande lagstiftning och instruktioner ingick myndigheterna den 9 oktober 1986 ett pamarbetsavtal dar ansvarsfördelningen
mellan myndigheterna preciserades. Avtalet avsåg en
övergångstid av högst två år vareftet ansvaret i sin
helhet skulle övergå till SRV. Avtalet innebär bl a att
SSI behåller sin uppgift att organisera en analysgrupp
för analys och bearbetning av mätvärden, konsekvensbedömningar m m samt att i samverkan med SKI svara för en
sammanhållande, rådgivande funktion i olyckssituationer
vid svenska kärnkraftverk. Vidare fastställs att SSI i
egenskap av expertmyndighet i strålskyddsfrågor svarar
för programområdena strålskyddsbedömningar, indikering
inklusive dosprognoser, beredskapens geografiska utsträckning, larmkriterier, internationell uppföljning
samt forskning och studier i frågor som avser strålskydd. Beträffande information till allmänheten skall
SRV ha ansvaret för den information som före en olycka
ges till allmänhet och myndigheter. Härvid skall SSI
bistå med underlag till sakinnehållet i strålskyddsfrågor och SKI i frågor av kärnteknisk natur.

2.3

Beredskapshöjande åtgärder som vidtagits inom
de centrala,myndigheternas nuvarande ansvarsområde

SSI
Ett omfattande utvärderingsarbete av effekterna av
Tjernobyl-olyckans konsekvenser har genomförts på SSI. I
detta har ingått
- att utreda olyckans miljö- och doskonsekvenser samt
att besluta om vilka råd som skall ges till andra myndigheter om beslut att begränsa stråldoserna till
befolkningen
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att ta tillvara de kunskaper som redan erhållits eller
lämpligen kan tas fram efter olyckan
att ge en saklig och neutral upplysning till allmänheten
- att utnyttja det underlag erfarenheterna av olyckan
givit i att förbättra beredskapen.
Utvärderingsarbetet indelades i ett antal delprojekt:
1.

Mätteknik och SSIs interna forskning

2.

Beräkningar och analys

3.
4.

Forskning
Information

5.
6.

Förbättrad beredskap
Internationell verksamhet

Härutöver pågår sedan två år ett "indikeringsprojekt"
med syfte att utreda den framtida organisationen m m
inom detta område.
I samband med att utredningen "beredskap efter Tjernobyl" överlämnades, gjordes en förteckning över de förslag och rekommendationer som utredningen lämnat beträffande SSIs verksamhet. Denna förteckning fastställdes av
SSIs generaldirektör i november 1986, som arbetsunderlag
för de beredskapshöjande åtgärder som skulle vidtas vid
SSI. Förteckningen återfinns i bilaga 2 till rapporten.
SSIs mätstationer spelar en stor roll i Sveriges nuvarande förvarnings- och alarmeringssystem. För att förbättra det nuvarande systemet för övervakning av strålningsläget i landet har SSI tecknat kontrakt med bl a
FOA och SGAB. Bland annat avses en komplettering av SSIs
egna mätstationer. Under vintern 1986/87 har mätstationerna automatiserats. Utredning pågår beträffande automatiskt larm från stationerna. För närvarande krävs
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manuell avläsning av de matrapporter 30m kontinuerligt
finns tillgängliga på SSI. Automatisk larmning från mätstationerna
samt

kan genomforas

larmmottagare

Ställningstagande

i
i

först då

lämplig

beredskapssystemet
frågan

beräknas

larmnivå

fastställts.

till

september

1987. Avseende förvarning vid kärnkraftsolycka utomlands
har SSI också tecknat en överenskommelse med SMHI.
En revision har genomförts av SSIs beredskapsorgar.isation. Den omarbetade planen innebär förändringar för
SSIs analysgrupp, ledningsfunktionens utformning, prognos- och lägesdetaljens uppgifter, rutiner för administration, kansli- och säkerhetsfunktion.
För ett beredskapsläge kommer ett vetenskapligt råd att
organiseras. Rådet avses bestå av vetenskapligt sakkunniga, vilka inte ingår i någon av de myndigheter som kan
bli berörda i en beredskapsorganisation.
Analysgruppens informationsdetalj föreslås indelas i två
skilda delar med informationsansvar gentemot allmänhet
och massmedia. En betydande personalförstärkning har
föreslagits. Enligt förslaget skall ett antal särskilt
utvalda och kontrakterade personer ingå, vilka normalt
har sin anställningé på annan myndighet eller organisation, men som på så sätt finns tillgänglig i händelse av
en radiologisk olycka.
Den reviderade beredskapsplanen avses fastställas under
hösten 1987.
I SSIs analysgrupp ingår f n representanter från SKI,
SRV och SMHI. Med övriga myndigheter

(SLV, LBS, ASS

m fl) pågår samverkan för att klara ut hur dessa skall
representeras och hur ansvaret mellan samtliga myndigheter skall fördelas. Lokaler för de olika organisationerna finns förreserverade bl a genom att en tillfällig
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barack installerats i anslutning till analysgruppens
lokaler i Haga. Detta arbete avses vara genomfört under
1987. Förberedelser har således vidtagits för att underlätta en övergång till central beredskapsorganisation.
Förberedelser för en samlokalisering av SSI och SKI har
ännu inte påbörjats.
Den mätverksamhet som för framtiden planeras genomföras
på regional nivå skall genomföras under samordning av
SSI. Anvisningar för sådan mätverksamhet skall utarbetas
inom SSI. Arbetet skall påbörjas under 1987 och beräknas
vara avslutat under 1988. De analyser som erfordras för
bl a friklassningar, bör kunna genomföras vid ett antal
laboratorier med hög kompetens inom landet. SSI skall i
förväg auktorisera de laboratorier som skall kunna användas och deras utrustning. Detta gäller även ett mindre antal laboratorier med möjlighet till helkroppsmätningar.
SSI kommer också att bistå vissa länsstyrelser vid inköp
av mjölkmonitorutrustning för mätning av främst jod-131.
SSI har förstärkt sin datorkraft för att kunna utvärdera
en stor mängd mätresultat. Dessutom övervägs möjligheten
att bygga upp ett datakommunikationsnät mellan beredskapsorganisationens skilda myndigheter.
SSI har installerat ett utvidgat telekommunikationssystem i analysgruppens lokaler i Haga tingshus. Ny växel
och ytterligare ett tjugotal telefonapparater har inkopplats. För de länsstyrelser som saknat telefax- och
telexutrustning har länsstyrelsernas organisationsnämnd
(LON) upphandlat denna utrustning. Leverans pågår.
SSI har också beslutat att genomföra en utredning avseende dekontamineringsinsatser.

-17-

Jodtablettberedskapen kommer att utredas av socialstyrelsen i samråd med SSI och SRV.
Vid framställning av information till allmänheten har
SSI arbetat aktivt. Man har som expertmyndighet deltagit
i arbetet med broschyren "Efter Tjernobyl" och en handbok avsedd att användas av myndigheter vid deras information till allmänheten vid radiologiska olyckor. En utställning, ett stort antal seminarier och interna informationsmöten har också anordnats.
I skrivelse till regeringen dsn '.5 augusti 1986 föreslog
SSI en rad beredskapshö jande åtgärder. SSI har efter
regeringens beslut i november 1986, i samverkan med SRV,
deltagit i genomförandet av dessa åtgärder. På informationsområdet har SSI tagit initiativ till och genomfört
ett seminarium om inf ormationspolicy vid olyckor. I
seminariet deltog bl a alla berörda centrala myndigheter
och länsstyrelser.
SKI
En väsentlig erfarenhet från arbetet under och efter
Tjernobyl-olyckan var att, om en ny olycka inträffar
inom eller utom Sverige, betydande informationsinsatser
kommer att krävas av SKI, både till andra myndigheter
och allmänheten. I en olyckssituation kommer också
större krav att ställas på myndigheten eftersom dess
ordinarie arbetsuppgifter skall kunna löpa parallellt
med ett haveriarbete. SKI påbörjade under hösten 1985 en
beredskapsöversyn, bl a avseende förutsättningarna för
att utöka SKIs dåvarande beredskapsorganisation till att
omfatta även ASEA-ATOMs bränslefabrik, Studsviks forskningsanläggning och transporter av kärnämne och radioaktivt avfall. Baserat på erfarenheter från Tjernobylolyckan kompletterades och utvidgades översynen under
hösten 1986 till att även omfatta frågor kring informa-
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tion, administration och organisation av betedskapssystemet. I det utvidqade

översynsarbetet

har, förutom

representanter från SKIs olika avdelningar, utomstående
konsulter, experter på militärt stabsarbete och kommunikation deltagit. Ett förslag till reviderad beredskapsplan har utarbetats för en olycka i en svensk kärnteknisk anläggning och inte för en ny "Tjernobyl-händelse".
Organisation
Enligt översynsförslaget skall SKI vid en olycka i en
kärnteknisk anläggning bilda en separat haveriorganisation med status-, analys-, informations-, och servicegrupper .
Beträffande

ansvars-

och

befogenhetsfördelning

har i

översynen följande föreslagits:
Allt ansvar och alla
linjeorganisationen.
fat larm, men innan
skall definieras och

befogenheter skall ligga kvar inom
Befogenhetsfördelning efter inträflinjeorganisationen är etablerad,
ingå i befogenhetsfördelningen.

Haveriorganisationens uppgift skall enbart vara att invänta, sammanställa, bearbeta och analysera faktauppgifter från drabbad anläggning eller transport. Uppgifterna
skall, i bearbetad och sammanställd form, utgöra underlag för SKIs generaldirektör i beslut om kärntekniska
åtgärder och i beslut om råd till drabbad länsstyrelse,
samt utgöra underlag till informationsenheten. Generaldirektörens roll förutses oförändrad jämfört med tidigare organisation.
Haveriorganisationens analysgrupp skall svara för att
beslutsunderlag och beslut vidarebefordras till andra
myndigheter. Analysgruppen skall också ansvara för att
vederbörlig information tas fram, för att tillsammans
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med information från SSl lämnas enligt gallnfide bilaterala och multilaterala avtal och konventioner om tidig
information i händelse av kärnteknisk olycka.
SKI har fått i uppdrag av regeringen att öka sin kunskap
om utländska kärnkraftverk, och de reaktortyper som där
förekommer.
Informationsberedskap
En ny organisation för informationsberedskapen har
genomförts inom SKI. Personal från de tekniska enheter
inom SKI som inte primärt handlägger reaktortekniska
frågor har rekryterats. Personalen kommer att utbildas i
informationsteknik under hösten 1987. Organisationen är
i första hand anpassad för SKIs behov, men kan vid beslut om en gemensam beredskapsorganisation med SSI,
direkt tillämpas i en sådan organisation. I utbildningen
använder SKI och SSI samma utbildningsföretag för att
underlätta för myndigheterna att få samma grundsyn. Den
informationspolicy som skall vara styrande är den som
reviderats gemensamt av berörda myndigheter under våren
1987.
För SKI gäller att den ordinarie linjeorganisationen
inte kan utarmas på personal i ett beredskapsläge,
eftersom den ordinarie tillsynen av övriga kärntekniska
anläggningar måste fortgå och i vissa fall förstärkas.
Detta kan utgöra ett bemanningsproblem i ett beredskapsläge .
Lokaler
Den analysgrupp som SKIs översyn föreslagit, har behov
av ändamålsenliga lokaler. Sådana saknas f n. Möjligheterna av att inreda utrymmen i SKIs befintliga lokaler
utreds. Tillgången till faktamaterial medför att befattningshavarnas tjänsterum kommer att användas också i en
haverisi tuation.
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Kommunikationsutrustning
SKI har anlitat en extern konsult för översyn av kommunikationsutrustningen. Denne skall särskilt beakta ansvaret

för

underhåll

och dokumentation

av kommunika-

tionsutrustningen. SKI har förbättrat sin tekniska utrustning med ytterligare en telsfax samt förberett installation av ytterligare en teletexutrustning för anslutning till inspektionens basdatornät.
Beredskapsstyrkan
SKIs beredskapsstyrka uppgår i nuvarande beredskapsplanering till 20 personer, varav 4 skall vara anträffbara
och kunna rycka in med kort varsel. Det övervägs orn en
person skall åläggas en mer aktiv roll och alltid vara
tillgänglig. För detta har mobiltelefon anskaffats.
Denna person skulle på så sätt fungera som SKIs vakthavande tjänsteman.
En noggrann genomgång av beredskapsorganisationens instruktioner har påbörjats och en regelbunden uppdatering
av ingående

informationsmaterial

planeras. Detaljerade

instruktioner för beredskapspersonalens agerande i inledningsskedet efter ett haveri kommer också att utarbetas .
SHV
Statens räddningsverk bildades formellt den 1 juli
1986. Verket organiserades med fem huvudavdelningar, ett
informationssekretariat, ett planerings- och utvecklingssskretariat samt räddningsverkets skolor.
Inom

räddningstjänstavdelningen

bildades en enhet för

beredskap mot kärnenergiolyckor med tre befattningshavare. Enheten fick som sitt verksamhetsområde att vara
ansvarig för att i samråd med berörda myndigheter utarbeta föreskrifter och allmänna råd för, samt följa upp
samtliga

läns beredskapsplanering

mot kärnenergiolyck-
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or. Enheten skall också inrikta och utarbeta mål för och
följa upp de verksamheter inom beredskapen mot kärnkraftsolyckor som ankommer pn räddningsverket med bl a
planering, information, sambands- och alarmeringssystem
samt utbildning och övning. Enheten skall också medverka
i nationellt och internationellt arbete för att tillvarata erfarenheter och förbättringar för beredskap mot
kärnenergiolyckor samt inrikta forskning, utveckling och
genomförande av studier och försök knutna till funktionen. Inom enheten skall man också svara för inriktning
av krigsorganisationens uppträdande i ett område med
radioaktiv markbeläggning.
Under hösten 1986 utarbetades inom SRV "allmänna råd för
höjniny av grundberedskapen mot utsläpp av radioaktiva
ämnen". Råden riktades till samtliga län. Råden hade utarbetats i samarbete med SSI och andra berörda myndigheter samt länsstyrelser. Under våren 1987 har råden
remissbehandlats och därefter reviderats. Råden utges i
form av "Meddelande från räddningsverket 1987:6", och
avses tillämpas från och med 1987-10-01.
Enligt regeringens beslut från november 1986 skall
beredskapen mot radiologiska olyckor förstärkas och i
AC-län ha motsvarande omfattning som i kärnkraftslänen.
SRV har utfärdat riktlinjer för förstärkning av kompetensen i AC-län för strålskydd vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Enligt samma regeringsbeslut skall utrustning
för strålningsmätning anskaffas i Y- och AC-län. Genom
anslag till SRV har SRV finansierat denna utrustning och
SSI svarat för anskaffningen.
SRV har genomfört en rad åtgärder
alarmfunktionen

i

kärnkraftslänen.

för förstärkning av
I

samtliga

kärn-

kraftslän har tyfonalarmeringen byggts ut. 13 nya aggregat har anskaffats, varvid länsstyrelsen i Uppsala län
erhållit 3 stycken, länsstyrelsen i Kalmar län 4 styck-
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en, och länsstyrelsen i Hallands län 6 stycken. I Malmöhus län har civilförsvarets tyfonanläggning
tre kommuner runt kärnkraftverket

anslutits i

i Barsebäck, varifrån

tyfonanläggningen kan utlösas.

SRV

har

ingått

ett

serviceavtal

med

ASEA-Service

för

vård och underhåll av den tyfonalarmeringsutrustning

som

är installerad runt kärnkraftverken.

För att ytterligare förstärka möjligheterna till alarmering på alla platser

runt ett kärnkraftverk har SRV an-

skaffat mobila högtrycksaggregat för tillfälligt bruk på
särskilt frekventerade platser, t ex camping- eller badplatser.
eller

Aggregaten

kan

utlösas

manuellt,

via

telefon

radio. I avvaktan på leverans av ordinarie aggre-

gat har varje kärnkraftverk

från SRV lånat två

stycken

mobila aggregat. Hogtalarutrustning ämnad för fordon har
beställts och skall levereras till samtliga länsstyrelser

i

län

med

kärnkraftverk

före

juli

månad

1987.

Utrustningen är avsedd för polisens bilar, att användas
för
läns

larm

i en

olyckssituation. Till

länsstyrelser

montering

på

skall

helikopter

också

Malmö

och

Kalmar

hogtalarutrustning

levereras.

Utrustningen

för
skall

dock inte monteras permanent eftersom utbyte av helikopter kan ske relativt-ofta.

Kärnkraftverket

i Forsmark har

för

larmutlösning

radiostyrd

försetts med
av

utrustning

telefonalarmering

av

innevånarna i larmzonen. Övriga kärnkraftverk har vanlig
typ av telefonalarmering.

I samband med

regeringsbeslutet

från november

1986 an-

slog regeringen medel till framställning av en informationshandbok. Handboken år avsedd för de myndigheter som
kan beröras av en radiologisk olycka. SRV fick uppdraget
att

samordna

arbetet

med

SSI

expertmyndigheter. Boken skall

och

SKI

som

deltagande

i sin första

utgåva ut-
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formas allmänt för att, efter viss komplettering, kunna
utnyttjas även vid andra typer av olyckor. Bokens senare
del, en faktadel, behandlar

specifikt de

radiologiska

olyckorna.
Enligt

tidplanen

beräknas

informationshandboken

vara

klar vid årsskiftet 1987/88.
Under hösten 1986 samordnade SRV arbetet med framställning av hushållsbroschyren "Efter Tjernobyl" tillsammans
med berörda centrala och regionala myndigheter. Broschyren distribuerades till samtliga svenska hushåll i
november 1986.
SRV är enligt den nya lagstiftningen ansvarig för utbildning och fortbildning av instruktörer till beredskapsorganisationerna runt kärnkraftverken. Sådan utbildning har planerats och initierats. SRV genomför
också en systematisering och effektivisering av utbildningen av den personal, poliser, brandbefäl m fl, som
ingår i länsstyrelsernas organisation för beredskap mot
kärnenergiolyckor.
I Kalmar län har en räddningsledningscentral för länsstyrelsens beredskapsorganisation saknats. SRV har genom
aktivt stöd och motivering av behoven påskyndat byggnationen av en räddningsledningscentral i Kalmar län.
Inom SRVs organisation har en vakthavande tjänsteman inrättats. Denne har beredskap dygnet runt och kan larmas
via LAC m fl. Den vakthavande tjänstemannen skall besvara ett erhållet larm senast efter 30 minuter och vid
behov kunna inställa sig på SRV inom en timme. Tjänstemannen skall kunna agera vid alla typer av olyckshändelser där räddningstjänst erfordras med t ex samordning,
vidarebefordran av meddelanden, ytterligare alarmering,
information till berörda, rådgivning, presskontakter
m m.
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SRV, Kommunernas räddningstjänst, Kommunförbundet och
SoS AB har påbörjat ett samarbetsprojekt "Datorstöd åt
räddningstjänsten". SRVs del, räddningsverkets informationsbank (RIB), kommer att innehålla en stor mängd uppgifter till stöd vid räddningstjänstinsatser och planering. RIB skall inom 1 timme kunna bemannas av personal
med räddningstjänsterfarenhet och utnyttjas från ett
sambandsruin med fullständig sambandsutrustning (telex,
telefax, radio, telefon).
SLV
Efter Tjernobyl-olyckan har SLV gjort en översyn av sin
beredskapsplanering, vilken förstärkts över budgeten.
Därvid har man framför allt tagit hänsyn till vilka
delar av krisorganisationen som kan utnyttjas även vid
andra typer av olyckor, t ex radiologiska olyckor. Arbetet sker i samverkan med andra fackmyndigheter, bl a
socialstyrelsen.
Baserat på sina erfarenheter från SLVs omfattande informationsinsatser en tid efter Tjernobyl-olyckan har verkets kommunikationsresurser förbättrats. Konferenstelefoner och telefax har inköpts. Som en följd av olyckan
har en upplysningscentral upprättats för direktinformation till allmänheten. Dessutom har en ledningscentral
förberetts för arbete vid kriser/katastrofer.
En särskild satsning har gjorts på beredskapen för informationsinsatser. Den personal som skall delta i ett
krislägo kommer att få särskild utbildning för sin uppgift. Seminarieverksamhet där bl a informationsteknik
m m behandlas kommer också att anordnas. SLVs informationsberedskap har utformats efter de riktlinjer som en
projektanställd
journalist utformade under sommaren
1986.
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LBS
LBS har tidigare inte haft någon b^redskapsoryanisation,
då länsstyrelserna är den myndighet på det regionala
planet som vidtar alla åtgärder i samarbete med lantbruksnämnderna. Utredningen rekommenderade i sin delrapport att LBS skulle fortsätta med det planeringsarbete som tidigare inletts i syfte att höja beredskapen för
det svenska jordbruket. LBS är fortfarande mitt uppe i
det direkta arbetet efter Tjernobyl och har därför inte
haft tillfälle att påbörja detta planeringsarbete.
Verket har bland annat att ta ställning till överklaganden i ersättningsfrågor.
LBS har dokumenterat olika fakta efter olyckan och utvärderat erfarenheter från sitt arbete i samband med
olyckan och sammanställt en rapport. Erfarenheter inom
olika områden har också presenterats i många mindre
rapporter.
LBS har anordnat ett uppföljningsseminarium i Gävleborgs
län och dokumenterat resultatet från detta.
LBS har deltagit i den arbetsgrupp som i SRVs regi utarbetat allmänna råd och anvisningar för länsstyrelserna
för beredskapsorganisationen vid en radiologisk olycka.
Tillsammans med SSI arbetar LBS med samordningen på
laboratoriesidan. Särskilt ansvarssidan tas upp. Även
friklassningar och ansvaret för dessa utreds i samarbete
med SSI. I dessa uppgifter tar man särskilt hänsyn till
helheten så att de statliga verken inte skall komma i
kompetenskonflikter utan samverka så att resurserna utnyttjas på bästa sätt.
I enlighet
LBS,

med

rekommendationerna

i samarbete med SRV, anordnat

i delrapporten
utbildning

har

av de

jordbrukare som ingår i kärnkraftsberedskapen. LBS arbe-
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tar också på f>n faktapärm till lantbruksnämnderna som
skall kunna användas om jordbruksmark blir kontaminerad.
Med

anledning

av

den

stora

arbetsbelastning

som LBS

erfarit efter Tjernobyl-olyckan och dess effekter för
det svenska jordbruket, renskötseln och trädgårdsnäringen, har detta arbete måst skjutas på framtiden.
SoS
SoS har slutfört en utredning om verkets interna beredskap för katastrofer. Utredningen har gjorts av en grupp
som också fått i uppdrag att vara verkets tillförordnade
katastrofkommitté i avvaktan på att en permanent sådan
bildas i enlighet med ett av gruppens förslag. En sådan
kommitté, Medicinska katastrofkommittén, fanns tidigare,
men har inte funnits på senare tid.
SoS uppger att arbetet med utredningen har gjorts enligt
de rekommendationer som givits i delrapporten. Man har
också haft kontakter med de myndigheter man skall samarbeta med om en radiologisk olycka inträffar, bl a SSI,
SLV och LBS. Utredningen går nu på remiss inom verket
och till de myndigheter man haft kontakt med under
arbetet. Verkets verksledning tar sedan ställning till
de i rapporten framlagda förslagen.
SoS, SSI och Stockholms läns landsting har i samarbete
organiserat en upplysningscentral för sjukhus och vårdcentraler .
Upplysningscentralens sjukvårdsgrupp skall ha till uppgift att ge information till personal inom sjukvården
avseende medicinska frågor från allmänheten, frågor om
dekontaminering (rengöring) av externt och internt kontaminerade personer

samt frågor

rörande behandling av

strålskador och vid behov vara ett stöd till motsvarande
expertgrupper inom sjukhusens katastrofkommittéer.
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Upplysningsqruppen skall också svara på telefon- och
brevfrågor från sjuk- och hälsovårdsenheter och vid
behov utarbeta riktad skriftlig information till sjukvårdspersonalen .
Upplysningsgruppen skall informeras om händelseförloppet
vid en radiologisk olycka i samband med genomgångar i
den centrala beredskapsorganisationen. Gruppen skall
bestå av sjukhusfysiker och läkare som specialiserat sig
på strålskyddsfrågor och har speciell grundutbildning
för uppgiften. De skall också delta i övningar.

2.4

Internationella

avtal rörande beredskapen mot

radiologiska olyckor
Efter olyckan

i Tjernobyl

har en

rad

internationella

avtal ingåtts inom ramen för beredskap mot radiologiska
olyckor. Avtalen är

i huvudsak

av två slag, dels om

tidig varning vid en olycka med radiologiska konsekvenser, dels om bistånd till drabbad stat.
Avtal om tidig varning
Sverige samt ett sextiotal andra stater (april 1987)
undertecknade i augusti 1986 Internationella Atomenergiorganets (IAEA) konvention om tidig varning "Convention
on Early Notification of a Nuclear Accident" (1986).
Konventionsstaterna har därmed förbundit sig att underrätta annan konventionsstat som kan bli berörd av ett
större utsläpp av radioaktiva ämnen vid en olycka i
civila anläggningar i det egna landet.
SSI och SKI utarbetar tillsammans tillämpningsregler för
svenska förhållanden. SSI

skall på uppdrag

svara för

konventionens tillämpning och i samråd med SKI ansvara
för rapporteringen till utland<?t.
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I regeringens uppdrag till SSI ingår också att i samråd
med SKI och SRV utreda hur kommunikationerna med IAEA
skall

lösas.

SMHI

är

tills

vidare

kontaktpunkt

i

Sverige. SMHI har valts bl a därför att IAEA avser att
använda Meteorologiska världsorganisationens (WMO) globala telekommunikationssystem

(GTS) för överföring

av

information knuten till konventionen.
Konventionen trädde i kraft 27 oktober 1986 och Sverige
ratificerade konventionen 27 februari 1987.
Sverige har också ingått bilaterala avtal med Danmark,
Norge och Finland om tidig varning och informationsutbyte utöver vad som krävs enligt IAEA-konventionen om
kärntekniska anläggningar. SSI och SKI utarbetar även
här tillämpningsföreskrifter till avtalen i samråd med
SRV och i samarbete med säkerhetsmyndigheterna i grannländerna .
Från svensk sida finns önskemål om att teckna liknande
bilaterala avtal med ytterligare ett antal stater i
Europa.
Avtal om bistånd
Sverige undertecknade i september 1986 IAEAs konvention
om bistånd vid olyckor med utsläpp av radioaktiva ämnen
"Convention on Assistance in case of a Nuclear Accident
or Radiological Emergency" (1986). Konventionen trädde i
kraft 26 februari 1987. Konventionen har ersatt tidigare
system i IAEAs regi om frivilligt bistånd från flera av
IAEAs medlemsländer. En resurskatalog - Mutual Emergency
Assistance for Radiation Accidents - har funnits sedan
1963. Konventionen innebär att de fördragsslutande parterna skall samarbeta med varandra och IAEA för att
underlätta snabbt bistånd i händelse av en radiologisk
olycka för att begränsa följderna. En svensk ratificering kräver att svensk lagstiftning anpassas till kon-
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ventionens krav. Innan dess kan Sverige inte ratificera
konventionen.
Sedan

1963

finns

även

en IAEA-konvention

om bistånd

mellan de nordiska länderna i samma syfte som ovan. 1985
påbörjades en översyn av denna av en nordisk arbetsgrupp
som föreslagit att avtalets bilaga uppdateras vad avser
ansvariga myndigheter och kontaktpunkter. Erfarenheterna
från reaktorolyckan vid Tjernobyl måste emellertid beaktas också i denna revidering.

3.

STRÅLDOSER

I SVERIGE

ORSAKADE

AV

TJERNOBYL-

OLYCKAN
3.1

Externstrålning

De radioaktiva ämnen som främst i samband med regn föll
ned över Sverige, har tillsammans med det radioaktiva
molnet från Tjernobyl som drog över Sverige givit upphov
till joniserande strålning. Den svenska befolkningen har
därmed, i varierande grad, erhållit högre stråldoser än
normalt under det första året efter olyckan. SSI gjorde
redan i mitten av maj 1986 en första uppskattning av de
doser som den svåra olyckan skulle ge upphov till för
den svenska befolkningen. Enligt dessa första uppskattningar angav SSI att livstidsdosen (50 år) i Sverige per
vuxen person

i genomsnitt förväntades bli ca 0,1 mSv

från externstrålningen, dvs Eran radioaktiva ämnen som
deponerats

på marken

och som

fanns

i luften

då det

radioaktiva molnet drog över Sverige. I slutet av juni
redogjorde

SSI

för

en

ny

beräkning

där

motsvarande

medeldos angavs till 0,5-1 mSv per svensk. (Se vidare
delrapporten sid 175.) Senare beräkningar, då ett betydligt mer omfattande underlag förelåg än vid den första
beräkningen, har visat att externstrålningen under det
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första året efter Tjernobyl uppgått till i medeltal 0,15
manSv per person. Sammanlagt således 1200 manSv för den
svenska befolkningen. (8 milj människor, vardera
6

mSv; 8.10

x 0,15 x 10~

3

0,15

= 1200 manSv.) Stråldoserna

från externstrålningen summerade över 50 år uppskattas
numera till 0,6 mSv i genomsnitt, vilket således visar
att den uppskattning som gjordes i juni 1986 låg i rätt
intervall.
Tabell

Dosbidrag

från markstrålning. (Projekt Tjernobyl-lägesrapport 2, SSI rapport 87-05.)
Första året
(mSv)

Hela landet

0,15
0,5

X- och Y-län
25 000 personer (X-län)
1 500 personer (X-län)
100 ? personer

3.2

50 år
(mSv)
0,6

2

3
12

3,5
7

20
40

Internstrålning - radioaktiva ämnen i livsmedel
4

Nedfallet av

radioaktiva

ämnen medförde också att de

svenska livsmedlen kom att innehålla en högre halt av
olika radioaktiva ämnen än före Tjernobyl-olyckan. SSI
har beräknat att stråldosen

från radioaktiva ämnen i

livsmedel, under år 1986 har uppgått till ca 800 manSv
totalt för svenska folket, vilket i medeltal motsvarar
en stråldos om 0,1 mSv per person. Om inga som helst
restriktioner vidtagits, skulle stråldosen från livsmedel ha uppgått till ca 1100 manSv, motsvarande ca 0,14
mSv per person. De restriktioner

som vidtogs medförde

således en dosminskning om ca 300 manSv. Sammanlagt från
extern- och internstrålning

medförde Tjernobyl-olyckan
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under

det

första

året

en

stråldos

till

svenska

befolkningen på ca 2000 manSv, eller motsvarande ca 0,25
mSv i medeltal per svensk.

För flertalet personer svarar strålningen från markdeponerat radioaktivt material för den större delen av dosbidraget från Tjerncbyl-haveriet. Undantag

utgör perso-

ner med utvecklad självhushållning och med stora inslag
av vilt och insjöfisk i dieten.
Med

ledning

av nyligen avslutade

helkroppsmätningar

218 slumpmässigt utvalda personer

från hela

på

landet har

SSI

kunnat göra en betydligt noggrannare bestämning av

det

verkliga

bakgrund
800

kollektivdosbidraget

av dessa

manSv

är

mätningar

en

från

livsmedel.

har SSI bedömt att

överskattning

och

att

det

Mot

värdet

verkliga

värdet ligyer mellan 200 och 300 manSv eller i medeltal
0,03-0,04

mSv

per

person.

(Rolf

Falk

föredrag

för

Nordiska Sällskapet för Strålskydd, Mariehamn.)

Som jämförelse kan nämnas att kollektivdosbidraget
externstrålningen

under

första

året

efter

från

Tjernobyl

beräknas till ca 1200 manSv, vilket motsvarar 0,15 mSv i
medeltal per svensk. I broschyren till hushållen, "Efter
Tjernobyl", anges även att svensken

i medeltal

får

ca

0,3 mSv i extra dos p g a Tjernobyl under 1986, livsmedelsdosen inräknad.

Den

övorskdttning

av

livsmedelsbidraget

2-3, som man fått genom beräkningar
vitetskoncentrationer
påverkat

det

totala

oöverensstämmelse
erhållits

i

livsmedel,

beräknade

vid personmätningar

Finland som Österrike.

har

en

faktor

från aktuella aktihar

stråldosbidraget.

mellan

med

inte
En

värden

avsevärt

motsvarande
och

registrerats

vad

som

i såväl

-32-

1 strålskyddssammanhang

har man normalt den tumregeln

att en skycidsinsats som skulle kunna eliminera kollektiva stråldoser till en kostnad som understiger 100-150 kr
per mmanSv bör utföras. Insatserna för att eliminera 300
manSv skulle med detta betraktelsesätt vara rättfärdigade om de kostat högst 30-45 milj kronor. Notan för Tjernobyl

kommer

att åtsKilligt

överskrida

detta belopp,

eventuellt upp till ett 10 gånger högre belopp. Därtill
kommer icke överblickbara framtida sociala konsekvenser
för främst samebefolkningen.
I skenet av erhållna resultat kan det i efterhand sägas
att de flesta livsmedelsrestriktioner från strikt strålskyddssynpunkt var omotiverade med undantag av den
första tiden då lägesbilden inte var helt klarlagd.
Betesförbudet bidrog också till att hålla nere livsmedelsdoserna, eftersom radioaktiviteten i mjölk hela
tiden kunde hållas låg.

i. 3

Ändrade kostvanor

Det finns indikationer på att många människor, i synnerhet i de värst drabbade områdena, drastiskt ändrat sina
levnads- och kostvanor efter Tjernobyl (intervjuundersökning

i Västernorrland, citerad

i Livsmedelsverkets

tidning Livstecknet nr 3, 1987, sid 5 ) . Man har minskat
på konsumtionen av mjölk, hemodlade grönsaker och potatis trots att cesiumhalterna

i dessa

livsmedel varit

låga och trots att berörda myndigheter uttalat att konsumtion kan ske i normal omfattning. Många har också
minskat eller helt slutat äta insjöfisk, älg, vilda bär
och svamp, i dessa livsmedel har cesiumhalter över riktvärdet uppmätts och speciella konsumtionsråd har utfärdats av livsmedelsverket.

-33-

I intervjuundersökningen uppger också 2/3 av de tillfrågade

att

informationen

varit dålig

eller mycket

dålig

och 45 % litar inte på den information som lämnats ut.

För

den

mest

kostvanor
olyckan

utsatta

också

skedde

gruppen, samerna, har

införts. Under
en anpassning

den

av

första

förändrade
tiden

kosthållet

efter

i enlighet

med SLVs rekommendationer. Kostvanorna, dvs konsumtionsgraden av renkött, insjöfisk och vilt med höga halter av
cesium-134 och -137 återspeglas

i den mängd

radioaktivt

cesium som finns deponerat i kroppen och som kan avläsas
i s k helkroppsundersökningar.

Vid

de

personmätningar

som

gjorts

i Umeå

på

personer

från Västerbotten (L. Olofsson, Radiofysiska inst, Umeå,
Föredrag vid 7tu Int. Conf, Circumpolar Health, Umeå, 10
juni

1987) erhölls under våren

1987 för

icke-samer

medelvärde på helkroppsinnehållet av Cs-137
med

individuella

värden

upp till

ett

på 2000 Bq

10 000 Bq. För same-

gruppen erhölls i mars ett medelvärde på 10 000 Bq, vilket emellertid
Enstaka

i juni dramatiskt ökat till

individer

hade då värden

upp till

30 000

Bq.

100 000

Bq.

Ökningstakten är anmärkningsvärt stor och tyder på ändring i kostvanorna tillbaka till mer traditionella födoämnen som renkött och insjöfisk.

3.4

Riktvärde för tillåtet innehåll av cesium-137 i
livsmedel

SSI har under vintern 1986/87 gjort en förnyad bedömning
av

sin

rekommendation

av Cs-137

beträffande

i livsmedel. Den

högsta

tillåtna

förnyade genomgången

på att halterna av cesium-137

i de

flesta

halt

bygger

livsmedel i

dag ligger långt under det tidigare riktvärdet på 300 Bq
per

kilo. För de

flesta

livsmedel

har detta

riktvärde

därmed spelat ut sin roll för handeln. För normalsvens-
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ken, dvs en person som livnär sig på ett varierat sortiment i butikerna, bedöms stråldosen via livsmedelsintag
bli ungefär 0,04 mSv under första året. För befolkningen
i de mest utsatta områdena, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län blir den
högre, ca 0,1 mSv. På grundval av detta beslöt SSI i
mars 1987 att ge livsmedelsverket nya rekommendationer
för begränsning av årsintaget av cesium i livsmedel.
Enligt den nya rekommendationen bör dosbidraget från
livsmedel begränsas till 1 mSv per år, jämfört med 5 mSv
per år under första året efter haveriet. Detta betyder
att årsinuaget av Cs-137 bör begränsas till 50 000 Bq.
Därtill fogades en klausul om att "personer, som anser
att ovanstående begränsningar innebär ett alltför stort
ingrepp i deras livsföring i förhållande till den extra
risken begränsar det årliga intaget av cesium-137 till
500 000 Bq". De personer som kommer att inta den övre
gränsen, 500 000 Bq per år från livsmedel, kommer att
erhålla en stråldos på ca 10 mSv per år. Enligt internationellt vedertagna riskbedömningar kan en årlig stråldos på 10 mSv under en 50-årsperiod ge en teoretiskt
beräknad risk för dödsfall i cancer på ca 1 %. Detta
innebär att livstidsrisken för dödstall i cancer kan öka
från ca 20 % till ca 21 %.

Allvarligare än cancerrisken bedöms risken för mental
ofterblivenhet hos foster. Risken för strålningsinducerad mental efterblivenhet hos ett foster är mycket hög
under graviditetsperiodens 8-15:e veckor. Under denna 2månadersperiod räknar man i strålskyddet med att risken
ar 5>< % per mSv. Om mamman skulle ha ett permanent helkroppsinnehåll av 300 000 Bq skulle fostrets stråldos
från Cs-137/134

under denna

period

bli ca 3 mSv och

således ge en risk på t %, vilket är en mycket stor
relativ riskökning. Risken för utvecklingsrubbningar av
ovannämnda

slag

är

väsentligt

större

än

risken

för

framtida cancer hos såväl mamma som det väntade barnet.
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Uessa petsunei
risk

som

skall också informeras utförligt om den

bedöms

föreligga

vid

denna

nivå.

Slutliq^n

tillfoqades en regel om att livsmedel med en aktivitetskoncentration

högre än

10 000 Bq per kg av

cesium-137

inte bör konsumeras.

Livsmedelsverket

beslöt

1987-05-08

att

riktvärdet

300

Bq/kg behålles för vissa baslivsmedel, t ex kött, mjölk
och bröd och att det höjes till

1500 Bq/kg

för

övriga

Livsmedel.

3.5

"Heta partiklar"

I det

radioaktiva

mikroskopiska

nedfallet från Tjernobyl

partiklar

ingick sub-

och något större partiklar

som

omtalats som "heta partiklar" p g a deras relativt höga
radioaktiva

innehåll. Partiklar

med en diameter

mellan

0,2 och 15 um och speciellt de större av dem har liksom
under kärnvapenprovperioden tilldragit sig stort intresse.

analyser av partiklar som tillvaratagits i Sverige tyder
på att det finns två huvudtyper av heta partikLar.

Den vanligaste partikeln i Stockholm-Uppsala-trakten har
innehållit

radioaktiva

isotoper

av

niob, rutenium, barium och cesium

ämnena

/,irkonium,

i relativt sett

lika

stora mängder. Totala aktivietsinnehållet är några kBq.
Under perioden 27-30 april hittade man 1-10 sådana partiklar per 1000 m^ markluft i Stockholm.

Den

andra

typen,

som

är

betydligt

ovanligare,

har

en

högre total aktivitet, 10-40 kBq och är påtayli^t anrikade med avseende på radioaktivt rutenium och molybden.
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Under kärnvapenprovperioden var förekomsten av "heta
partiklar" i nedfallet föremål for stort intresse inte
minst från svenska forskare. De större av dessa kärnvapenprov-partiklar
liknar
Tjernobyl-partiklarna
till
storlek och förekomst av radioaktiva ämnen. Som jämförelse kan nämnas att vi i Sverige efter provsprängningarna vid Novaja Zemlja under oktober 1958 hade 1-5
stycken av de mindre partiklarna (diam 1-2 ym) per
1000 m 3 markluft.
Sifter Tjernobyl har radioaktiva partiklar av samma typ
som hittades eiter kärnvapenproven i atmosfären hittats
i markluftfilter och på marken. Inga partiklar har registrerats i lungorna hos någon svensk trots ett stort
antal (500-1000) helkroppsmätningar.
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ANALYSDEL

4.

ANSVAR FÖR BEREDSKAP MOT RADIOLOGISKA OLYCKOR

4.1

Ansvar för beredskapsplanering

Erfarenheterna från Tjernobyl-olyckan har påvisat att
radioaktiva moln från kärnkraftsolyckor kan förflyttas
långa sträckor och åstadkomma omfattande konsekvenser i
länder långt borta från katastrofområdet. En upprepning
av olyckan med likartade eller andra allvarliga konsekvenser kan inte helt uteslutas. Sverige har ett betydande antal utländska kärnkraftverk på kortare avstånd
än kärnkraftverket i Tjernobyl. Företrädare för SKI och
SSI har framhållit att risk föreligger att Tjernobylhändelsen för svenskt vidkommande kan komma att upprepas
genom ett haveri i någon av dessa reaktorer.
En

av

grundtankarna

i delrapporten

"Beredskap

efter

Tjernobyl" blev därför att förorda ett effektivt alarmerings- och förvarningssystem samt ett i övrigt effektivt
beredskapssystem för händelser där även andra län än de
s k kärnkraftslänen

skulle kunna

bli drabbade

av en

olycka med radiologiska konsekvenser .
Många skyddsåtgärder kan behöva vidtagas i samband med
en radiologisk olycka. Åtgärderna är till sitt slag helt
beroende av olyckans typ och storlek, samt hur olyckan
inträffat. Tidsförloppet för en olycka är också av stor
betydelse. I vissa fall kan stor skyndsamhet vara påkallad, t ex

för att erhålla

effektivitet av anbefalld

inomhusvistelse, eller vid jodtablettutdelning, eftersom
skyddseffekten minskar drastiskt efter endast ett fåtal
timmar. Den totala

beredskapsplaneringen

måste alltså

-38-

göras från en rad olika förutsättningar. Olika insatser
kan behövas beroende på tidsfaktor, olyckans omfattning,
olyckans art och drabbat område. Kunskap om förutsättningar som berör strålskyddsområdet och det kärntekniska
området finns hos SSI och SKI. Kunskap om förutsättningar beträffande beredskapsplanering i allmänhet och räddningstjänst finns hos SRV samt hos övriga räddningstjänstansvariga .
De tidiga åtgärder som krävs vid en radiologisk olycka
omfattar i övervägande fall inte sådana räddningsinsatser som avses i räddningstjänstlagen. Initial t utgör bedömning av olyckans omfattning och konsekvenser en
huvuduppgift. Särskilt vid en olycka utomlands, där ett
radioaktivt moln hotar att dra in över Sverige, krävs
kompletterande mätningar, t ex flygmätningar eller
snabbt insatta mobila markmätningar, bl a med utnyttjande av regionalt befintlig utrustning och personal. Den
bedömning som sedan görs är avgörande för vilka åtgärder
som är lämpliga att vidta för att effekterna och konsekvenserna skall bli så små som möjligt.
Om effekterna av en radiologisk olycka berör flera län
kommer en samordning av de beredskapsinsatser som vidtas
4

i de olika länen att behövas. Särskilt gäller detta för
strålningsmätningar, provtagnings- och analysverksamheten

och

informationsverksamheten.

Kärnkraftsolyckan

i

Tjernobyl visade att, under vissa mycket speciella omständigheter, radioaktiva ämnen kan spridas lång sträcka
och drabba ett vidsträckt område. De enskilda länsstyrelserna har i en sådan situation ansvar för åtgärder
inom

sitt

eget

länsstyrelserna

län. Enligt

räddningstjänstlagen

i kärnkraftslänen

samt i Västerbottens

län skyldighet att bistå andra länsstyrelser
som

berör

räddningstjänst

vid

har

utsläpp

av

i frågor,
radioaktiva

ämnen från en kärnteknisk anläggning. Biståndsskyldigheten gäller således endast räddningstjänst. Utredningen
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anser dock att for en radiologisk olycka» dar räddningstjänst bedöms vara en av flera åtgärder, denna biståndsskyldighet även bör gälla sådana övriga skyddsåtgärder,
t ex inom strålskyddsområdet. Utredningen har också i
sin delrapport förutsett att sådant bistånd med strålskyddskompetens för beredskapsorganisationen mot radiologiska olyckor bör kunna samordnas. Uppmätningen av de
radioaktiva ämnena kräver emellertid samordning av matinsatser samt viss provtagning från centralt håll. För
att en sådan verksamhet skall vara effektiv erfordras
att denna planeras i förväg och ingår i länsstyrelsernas
beredskapsplanering. Länsstyrelsernas planering måste
vidare samordnas med motsvarande beredskapsplanering för
de centrala myndigheterna. De ytterligare insatser som
kan erfordras beroende på det radioaktiva nedfallets
storlek och utbredning, måste sålunda beslutas på central nivå efter en sammanställning och bedömning av
erhållna mätvärden, väderlek, situationen m m. Denna
form av beredskapsplanering avser således inte räddningstjänst, utan omfattar exempelvis strålskyddsfrågor,
frågor som rör kärntekniska anläggningar och samordning
av mätinsatser m m under ett skede som faller utanför
ramen för räddningstjänst. Anvisningar för sådana åtgärder bör därför utarbtas av den centrala expertmyndigheten för strålskyddsfrågor, SSI.

Utredningen framförde i sin delrapport i oktober 1986
åsikten att samordning av beredskapsplaneringen skulle
återföras från SRV till SSI. Ingen distinktion gjordes
härvid mellan åtgärder som faller inom begreppet räddningstjänst enligt räddningstjänstlagen och Övriga åtgärder som diskuterats här. Detta har kommit att uppfattas som om ansvaret även för samordning av beredskapen beträffande räddningstjänst i anledning av en kärnkraftsolycka skulle överföras på SSI. Så var emellertid
inte avsikten. SRV har nu i ca ett års tid fungerat som
central tillsynsmyndighet enligt rädclningstjänstlagen.
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Med sina resurser och kompetens som expertmyndighet inom
ramen för räddningstjänst utgör SRV en förstärkning av
den totala beredskapen vid alla typer av stora olyckor
inklusive de radiologiska som kräver räddningsinsatser.
Det är också denna utrednings uppfattning att en samordning och effektivisering av samhällets räddningstjänst
är nödvändig och kan medföra stora vinster beträffande
planeringen av beredskap mot olyckor och för effektiva
skyddsåtgärder i händelse av en olycka. Härvidlag avviker radiologiska olyckor inte från andra ctora olyckor. Det som skiljer radiologiska olyckor från förhållandena vid andra olyckor är behovet av särskild kompetens
i strålskyddsfrågor och kärntekniska frågor då det
gäller den totala beredskapsplaneringens förutsättningar
såsom en kärnteknisk och radiologisk riskbedömning för
omgivningen och en bedömning av behov av och råd om
genomförande av skyddsåtgärder utöver räddningstjänst
som kan bli aktuella.
SRV, SSI och SKI har ingått ett samarbetsavtal i oktober 1986, där myndigheternas ansvarsområden specificeras. Avtalet avsågs gälla under högst två år. Gränsdragningen mellan områdena kan givetvis inte i alla avseenden göras helt klar. För berörda regionala myndigheter,
länsstyrelserna, har,gränsdragningen också uppfattats på
olika sätt. Utredningen anser att ett förtydligande av
ansvarsuppdelningen beträffande den totala beredskapsplaneringen klarare skulle framhålla de olika myndigheternas ansvarsområden; SRV som central myndighet avseende räddningstjänstplanering och grundläggande beredskapsplanering för alla typer av olyckor, inklusive
radiologiska olyckor; SSI som central strålskyddsmyndighet och med ansvar för att ange de radiologiska förutsättningarna för beredskapsplaneringen samt för planeringen av de åtgärder som faller utanför räddningstjänst
samt SKI som central myndighet i kärntekniska frågor
likaså med ansvar för angivande av förutsättningar för
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beredskapsplaneringen

inom sitt verksamhetsområde. Den

av utredningen föreslagna centrala beredskapsorganisationen skall ha övergripande ansvar for att alla delar i
den totala beredskapsplaneringen för radiologiska olyckor beaktas.
Enligt utredningens mening bör också uttryckligen fastställas en ordning för direkt samverkan mellan länsstyrelsen och expertmyndigheterna. Ansvaret för planering
och samordning av länsstyrelsernas beredskapsåtgärder
som inte är att betrakta som räddningstjänst bör således
falla inom ramen för de båda myndigheternas, SKI och
SSI, ansvarighets- och verksamhetsområde.
Ett genomförande av den föreslagna ansvarsfördelningen
beträffande beredskapsplaneringen förutsätter en ändring
i instruktionerna för SRV, SSI och SKI. Instruktionen
för SRV bör därför ändras på så sätt att myndighetens
uppgift endast skall avse samordning av den beredskapsplanering mot olyckor med utsläpp av radioaktiva ämnen
som är att anse som räddningstjänst. Instruktionen för
SSI bör ålägga myndigheten att samordna planeringen av
åtgärder som ej är räddningstjänst. Instruktionen för
SKI bör kompletteras med uppgiften att medverka i denna
senare planering.

4.2

Ansvar for åtgärder vid en radiologisk olycka

Länsstyrelserna utgör såsom ovan nämnts ansvarig myndighet för de åtgärder som vidtas till skydd för allmänheten i händelse av utsläpp av radioaktiva ämnen. I samband med beslut om åtgärd förutses samråd med SSI och
SKI. Utredningen har dessutom förutsett att ett utökat
ansvar för insatser på regional nivå delegeras så långt
som det är möjligt.
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På central nivå utgör SSI en myndighet med hög insatsberedskap vid en radiologisk olycka på så sätt att det
åligger SSl att till berörda länsstyrelser ge råd, samordna och
biträda
med
strålskyddsbedömningar
vid
operativa beredskapsinsatser. SKI utgör en operativ
beredskapsmyndighet vid olycka i kärnteknisk anläggning
inom landet genom sin myndighetsfunktion gentemot den
kärntekniska anläggningen. SKI är dessutom rådgivande
organ till berörd länsstyrelse. SRV utgör inte någon
operativ beredskapsmyndighet vid en radiologisk olycka,
men är tillsynsmyndighet för länsstyrelsens beredskapsplanering.
Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har visat att effekterna
av en olycka kan få en stor geografisk spridning. De
konventioner och avtal Sverige ingått dels inom ramen
för IAEA, dels med grannländer, syftar till att tidig
information om en sådan olycka skall lämnas berörda
grannländer. Sådan information kan komma till Sverige
via UD, LAC eller SMHI. Även vid en radiologisk olycka
utomlands är länsstyrelserna operativt ansvariga för att
vidta lämpliga skyddsåtgärder. I ett fall då information
skulle nå svensk myndighet om att en kärnkraftsolycka
inträffat utomlands och radioaktivt utsläpp från olyckan
skulle kunna hota Sverige, eller att SSIs automatiska
mätstationer visar förhöjd radioaktivitet, finns f n
ingen formellt ansvarig beredskapsorganisation. Vid en
sådan händelse är det osäkert vilken eller vilka delar
av landet som kan komma att drabbas. Faktaunderlaget
medger således inte alltid att tillräckligt sakunderlag
föreligger för att larma de berörda länens länsstyrelser
för vidtagande av skyddsåtgärder. En bedömning av tillgänglig information om den radiologiska olyckan, de
meteorologiska förutsättningarna, den reaktortekniska
bakgrunden :n m, måste göras för att kunna initiera korrekta skyddsåtgärder. Snabb strålningsmätning i luften
förutsätts också nödvändig. Initialt finns således
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måhända inte tillräckligt underlag för att larma och ge
erforderlig information till länsstyrelserna i de län
som kommer att drabbas av det radioaktiva nedfallet. Det
behövs med andra ord en central beredskapsorganisation
som snabbt kan göra erforderliga bedömningar om beredskapsinsatser .
Även vid en olycka i kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning inom landet krävs att en ständig beredskap finns för att bedöma den uppkomna situationen och
för att snabbt initiera beredskapsorganisationen.
Man har även att utgå från att en stor radiologisk
olycka kommer att bli en riksangelägenhet. Stora krav
kommer att ställas på de centrala och regionala myndigheterna för att snabba och korrekta åtgärder vidtas.
Insatserna efter Tjernobyl-olyckan visar att en central
organisation med goda personella och tekniska resurser
erfordras.
Utredningen har därför i sin delrapport förordat att en
central beredskapsorganisation utformas. Efter en förnyad bedömning och analys av ansvarsförhållandena beträffande beredskap för och åtgärder vid en radiologisk
olycka vill utredningen också i sin slutrapport starkt
framhålla behovet av att en central beredskapsorganisation för radiologiska olyckor bildas.
Av det tidigare framgår att den centrala beredskapsorganisationen skulle ha som sin huvuduppgift att hålla en
ständig beredskap för larm vid stora radiologiska olyckor

samt, då

en

sådan

inträffat, ge

råd

om adekvata

skyddsåtgärder och samordna den regionala mätverksamheten.

I

den

representanter

centrala
finnas

beredskapsorganisationen
för övriga

skall

centrala myndigheter

som blir engagerade vid en radiologisk olycka, SLV, LBS,
SoS m fl. Genom SRVs representation underlättas samord-
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ning av räddningstjänstinsatser och övriga åtgärder. Den
centrala
nämnts,

beredskapsorganisationen
att tillse

myndigheternas

att

har,

som

inga sakområden

verksamhetsområden.

tidigare

faller

Trots

att

utanför

SRV

inte

utgör en operativ myndighet vid en olycka, anser utredningen

att

SRVs

representation

skapsorganisationen

i den

centrala

vid en olyckssituation

kan

beredmedföra

effektivare resursanvändning och optimalt utnyttjande av
de resurser som landet förfogar över.

Beredskapsorganisationen måste, för att ha möjlighet att
fullgöra
sitt

sina

uppgifter, få erforderliga

förfogande. Den personal

skapsstyrkan

hämtas

från

som avses

berörda

resurser
ingå

till

i bered-

myndigheter.

Teknisk

utrustning och lokaler som kommer att stå till förfogande

för

den

centrala

beredskapsorganisationen

bör

även

kunna utnyttjas i samband med andra stora olyckor i samhället. Datorstöd och kommunikationsutrustning

är exem-

pel på teknisk utrustning som väl skulle kunna effektivisera insatser även vid andra typer av större olyckor.

c

>.

BEREDSKAPSHÖJANDE

ÅTGÄRDER

SOM

VIDTAGITS

PÅ

CENTRALA MYNDIGHETER

Utredningen
rad

har

med

tillfredsställelse

beredskapshöjande

åtgärder

har

noterat

att

en

genomförts

hos

de

centrala myndigheter

som

serna

Tjernobyl-olyckan,

i Sverige

av

främst berördes av

konsekven-

SSI, SKI, SRV,

SLV, SoS och LBS.

Beträffande automatisk alarmering från SSIs mätstationer
har

utredningen

emellertid

funnit

att denna

ännu

inte

genomförts. Utredningen vill därför betona betydelsen av
att den planerade automatiska alarmeringen samt utbyggnaden av SSIs mätstationer genomförs skyndsamt.
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Utredningen framhöll också i sin delrapport nödvändigheten av att åtgärdskalendrar framställs för olika fall
av strålningsnivåer och radioaktiv markbeläggning. Arbetet med sådana åtgärdskalendrar har emellertid ännu inte
påbörjats. Utredningen har förståelse för att en myndighet måste prioritera bland en mångfald arbetsuppgifter
efter en så omfattande arbetsinsats som Tjernobyl-olyckan krävde av SSI. Utredningen vill trots detta framhålla
betydelsen av att arbetet med åtgärdskalendrarna igångsätts samt att information om dessa sprids, både till
allmänhet och andra myndigheter. Åtgärdskalendrarnas
syfte skulle vara att utgöra ett stöd i samband med en
ny radiologisk olycka. Utredningen är väl medveten om
att åtgärder vid varje olycka måste bedömas individuellt, men att i förväg framställda åtgärdskalendrar
skulle medföra säkrare bedömningar och utgöra väsentligt
bakgrundsmaterial för andra berörda myndigheter.

6.

STRÅLDOSER ORSAKADE AV TJERNOBYL-OLYCKAN

Det facit som nu föreligger beträffande de radiologiska
konsekvenserna för svenska befolkningen från Tjernobylolyckan visar att de, initiala beräkningar som gjorts av
SSI varit i stort sett riktiga. Med tanke på det begränsade underlag som först fanns måste beräkningarna betecknas som mycket goda.
Stråldoser under det första året från externstrålningen
har för den stora majoriteten av svenska folket varit
större än från radioaktiva ämnen i livsmedel. Trots
detta har, under denna tid, stråldosbidraget från livsmedel rönt störst uppmärksamhet.
Uppgifter

tyder

på att

en

betydande

del

av

avenska

befolkningen ändrat sina vanor, framför allt kostvanor,
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mi^l anledning av 't jernobyl-nedfallet. Vissa har också
avstått från att odla egna grönsaker. Allmänheten har
emellertid varit försiktigare än vad myndigheterna avsett. Detta kan förklaras av brister i information samt
osäkerhet om riskerna med radioaktiva ämnen i livsmedel .
Utredningen anser att en klar uppföljande information om
livsmedelskonsumtion, egen grönsaksodling, användning av
bär och vilt etc till hela befolkningen är väsentlig med
här.syn till de negativa konsekvenser från näringssynpunkt som en ändrad kosthållning kan föranleda.
Utredningen rekommenderade i sin delrapport en förnyad
bedömning av riktvärdet för cesium-137 i livsmedel.
Utredningen har noterat att en sådan genomförts.
SSI har, såsom framgår under II.3, beslutat att rekommendera en begränsning av totalkonsumtion per år av
livsmedel med cesium-137. SLV har att närmare formulera
riktvärden för olika slag av livsmedel.
SSIs rekommendation avser att för kommande år begränsa
det årliga dosbidraget från livsmedel till 1 mSv per år
(jämfört med 5 mSv. första året). Detta motsvaras av
50 000 Bq Cs-137 per år (140 Bq/dag) med den aktuella
fördelningen mellan Cs-137 och Cs-134. För 99 % av
befolkningen uppnås detta mål med stor marginal utan att
några restriktioner beträffande livsmedel behöver införas. SSI anger också att det tidigare riktvärdet (300
Bq/kg) för handeln har spelat ut sin roll för våra
huvudsakliga livsmedel.
Från strålskyddssynpunkt kan man också godta att vissa
grupper i samhället får 10 mSv per år om dessa känner
till den bedömda risken vid denna dosnivå. Man ligger
fortfarande inom det av ICRP accepterade möjliga lång-
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siktiga dosintervallet 50-500 mSv för totala stråldosen
under en 50-åt speriod, dvs i medeltal högst

10 mSv per

år, vilket motsvarar ett Cs-137-intag av 500 000 Bq per
år. I sammanhanget kan nämnas att dosgränsen för personal

i radiologiskt

arbete är 50 mSv per år

(summan av

extern och intern bestrålning).

Från

strikt strålskyddssynpunkt

är det också

motiverat

att kassera livsmedel med halter över 10 000 Bq/kg.

I dagens läge har det visat sig att halterna av radioaktiva ämnen i livsmedel över lag är mycket låga, lägre än
vad som befarades när ovan nämnda nivå för
cesium

på

300 Bq/kg

och

den

tidigare

radioaktivt

provisoriska

på

1000 Bq/kg fastställdes. (Se vidare delrapporten sid 149
och

178.) Nu i efterhand

ningen

med

facit i hand, kan

konstatera att det hade gått att uppnå de ovan

refererade målen (5 och 1 mSv/år) för årsdoser
tag

utred-

av

livsmedel, med

Härmed

vill

ett

utredningen

betydligt

framhålla

högre

att

från in-

riktvärde.

riktvärden

för

livsmedel alltid bör anpassas till den rådande situationen och att besluten måste bli beroende av de kunskaper
om

situationen

internationell

som

finns

vid

olika

strålskyddspraxis

tidpunkter. Enligt

var

det

således

rätt

att så som gjordes,«sätta ett riktvärde med säkerhetsmarginaler med hänsyn till att situationen
värre

än den

senare

visade

sig

kunde

varit

vara. Samtidigt

måste

man, menar utredningen - som en följd av ALARA-principen
- senare vara beredd att höja eller slopa åtgärdsnivåerna

när det

står

klart

att de

spelat

ut

sin

roll

att

begränsa stråldoserna till konsumenterna, samtidigt som
besvärande
kvarstår

bieffekter

på

grund

av

dessa

åtgärdsnivåer

i full omfattning. Särskild hänsyn

över alltid

tas till konsumentgrupper

avviker från genomsnittet.

med

får därut-

matvanor

som
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Livsmedelsverkets styrelse beslöt 1987-05-08 att bibehålla de nuvarande riktvärdena för baslivsmedel samt att
för Övriga livsmedel från 1 juni 1987 tillämpa ett högre
riktvärde, 1 500 Bq/kg. Bakgrunden till SLVs beslut om
differentierade riktvärden för baslivsmedel och andra
livsmedel står inte klart för utredningen och kan därför
inte kommenteras. SLV har enligt utredningen i sitt
beslut inte till fullo tagit hänsyn till den rekommendation som SSI i egenskap av expertmyndighet lämnat. SLV
har, såvitt utredningen känner till, i beslutet inte
motiverat detta, vilket utredningen finner vara beklagligt från informationssynpunkt.
De helkroppsmätningar som utförts vid Umeå universitet
pekar på en ökad upplagring av cesium-137 hos samerna.
Det är en mycket angelägen uppgift för strålskyddsinstitutet och livsmedelsverket att noggrant bevaka utvecklingen beträffande kroppsinnehållet hos dessa grupper
och då i första hand för kvinnor i fertil ålder. Övervakningen hos den senare gruppen är särskilt motiverad
av risken för strålningsinducerad mental efterblivenhet
hos väntade barn.
De "heta" partiklar som följt med det radioaktiva molnet
från Tjernobyl har utgjort en speciell frågeställning.
Det kan självfallet inte uteslutas att någon het partikel fastnat i lungan hos någon person. Det är viktigt
att ytterligare studera förekomsten och effekter av heta
partiklar, men baserat på de uppgifter som utredningen
tagit del av är det inte troligt att de har inneburit
någon ökad risk jämfört med om samma aktivitetsmängd
varit jämnt fördelad i lungan. I den händelse ett reaktorhaveri av Tjernobyl-typ sker på närmare avstånd måste
vi räkna med större och fler partiklar. Detta kan komplicera beslutsfattandet i ett akutläge.
Inom Sverige finns f n inte resurser att snabbt genomföra analys av "heta" partiklar. Utredningen anser att
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en sådan resurs bör finnas tillgänglig i Sverige, liksom
utredningen i de.lrarpc.rten r .'kommenderat att möjligheterna förstärks för analys av transuraner och strontium.
Det har varit en uttalad strävan från SSI att utnyttja
forskningsresurser vid universitet och högskolor, i
stället för att bygga upp egna omfattande forskningsresurser. Vid utredningen av konsekvenserna för Sverige av
Tjernobyl-olyckan har SSI också i betydande utsträckning
utnyttjat universitet- och högskoleinstitutioner. För
många institutioner, hos vilka den omgivningsradiologiska verksamheten (strålningsmätning, dosimetri, radioekologi) under senare år levt på sparlåga, har Tjernobyl
betytt ett avsevärt uppsving av verksamheten. Utredningen anser att det är ett nationellt beredskapsintresse
att denna kompetens bevaras och utvecklas även på längre
sikt. Utredningens förslag till ökat regionalt ansvar
för strålningsmätning och strålskyddsbedömningar inom
beredskapsorganisationen ställer högre krav än hittills
på tillgång till regionalt verksamma strålskyddsexperter. Om detta behov skall kunna tillgodoses förutsätts
en aktiv forsknings- och undervisningsverksamhet inom
området. Utredningen vill därför framhålla vikten av att
SSI såsom ansvarig central myndighet inom strålskyddsområdet verkar för att denna kompetens upprätthålls och
att forskning inom området bedrivs i erforderlig omfattning.

-51-

III.

INFORMATIONSDELEN
ALLMÄN DEL

1.

DEN SVENSKA INFORMATIONSMODELLEN

1.1

Yttrande- och informationsfrihet

Ett grundläggande kriterium för ett öppet demokratiskt
samhälle är en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet.
I vårt land är dessa friheter eller rättigheter
reglerade enligt lag och syftar till att garantera fri
tillgång till information av de mest varierande slag.
Yttrandefriheten och informationsfriheten utgör med
andra ord en grundförutsättning för ett av de viktigaste
demokratimålen: att den enskilde individen utifrån sina
förutsättningar och behov skall ha möjlighet att tolka
och bedöma sin omvärld och därefter på egen hand ta
ställning i politiska, sociala, ekonomiska, kulturella
och andra viktiga samhällsfrågor. Utrustad med all tillgänglig information och kunskap kan medborgaren ta en
aktiv del i den demokratiska processen. För att tankegången skall fungera i praktiken krävs att yttrande- och
informationsfriheten är reell i alla delar.
Begreppet yttrandefrihet kan i korthet definieras som en
rättighet att fritt få yttra sig - oavsett vilken åsikt
eller meningsriktning man företräder och att så många
olika sådana åsikter och meningsinriktningar som möjligt
bör ges utrymme i debatten och exponeras för offentligheten.
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Rätten att yttra sig eller att ge sin mening till känna
på

annat

sätt

(demonstrationsrätt,

mötesfrihet

etc)

skall kunna utövas utan risk för förhandscensur eller
repressalier i efterhand. Det är t ex mot denna bakgrund
som det s k meddelarskyddet skall ses. Sålunda har en
person som lämnar uppgifter till massmedia lagenlig rätt
att på begäran få förbli anonym. Yttrandefriheten värnar
om rätten att uttala och ge spridning åt en mångfald av
olika informationer och budskap inom mycket vida ramar.
Rätten till information kan betecknas som yttrandefrihetens spegelbild, eftersom den värnar om individens rätt
att få ta del av all tillgänglig information och olika
budskap. Rätten till information säkerställs bl a genom
offentlighetsprincipen och skyldigheten att lämna information för svenska myndigheter. Informationsrätten har
således som mål att ge medborgaren tillgång till all
viktig information samt till en mångfald av olika åsikter, meningsriktningar, tolkningsalternativ och erfarenheter .
Även om yttrande- och informationsfriheten skall vara
vidsträckt innebär det inte att den är oinskränkt. Det
är inte förenligt med svensk lagstiftning att i tal,
skrift eller på annat sätt förtala eller ärekränka andra
människor eller folkgrupper. Det är inte heller tillåtet
att ge spridning åt uppgifter som kan skada rikets
säkerhet och frihet. Dessa inskränkningar tar alltså
sikte på att värna dels om alla människors integritet
och värdighet, dels om landets säkerhet och frihet.

1.2

Mångfald - "pluralism"

I alla informationssystem som präglas av öppenhet utgör
trovärdigheten

och

tillförlitligheten

nyckelingredien-

ser. Det krävs kort sagt att individerna kan ha betydan-
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de tilltro till den information och det budskap som myndigheter, medier och journalister förmedlar. Den som är
tveksam eller skeptisk till information från ett medium
skall kunna vända sig till ett annat for att erhålla
ytterligare information i frågan.
Förutsättningen för att mångfald eller "pluralism" skall
prägla informationssystemet är alltså sinsemellan oberoende informationskällor. På tidningssidan säkerställs
denna pluralism genom etableringsfrihet, presstöd, tidskriftsstöd m m.
För etermedierna råder ett visst monopol. Detta innebär
emellertid inte något egentligt avsteg från den pluralistiska principen, eftersom etermedierna utgör ett
komplement till de redan existerande tidningarna. Närradions etablering och det internationella programutbudet via satellit och kabel gör det vidare diskutabelt
om det i dagsläget är relevant att tala om ett etermediemonopol. Till den pluralistiska bilden hör att för
Sveriges Radios programverksamhet skall gälla en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet. Detta gäller
samtliga
programföretag
inom
Sveriges
Radio, dvs
Sveriges Television AB, Sveriges Riksradio AB, Sveriges
Lokalradio AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

1.3

Mediets/journalistens roll i informationssystemet

Den
vidsträckta
yttrande- och
informationsfriheten
ställer stora krav både på informationskällorna (t ex
myndigheterna) och på
informationsförmedlarna, dvs
medierna och journalisterna. Följaktligen är det en primär skyldighet för både medier och journalister, med
tanke på deras samhälleliga uppdrag, att uppsöka, insamla, bearbeta, kritiskt granska och presentera alla
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viktiqa tillgängliga, ej sekretessbelagda informationer
och budskap. Detta uppdrag utgör en både svår och grannlaga uppgift med hänsyn till det synnerligen stora
informationsflöde som präglar det moderna samhället.
Det är mediernas/journalisternas uppgift att fungera som
samhällsmedborgarnas ombud i informationssamhället. I
ett sådant sammanhang blir, som tidigare berörts, medborgarnas benägenhet att fästa tilltro till mediernas
/journalisternas informationsverksamhet av avgörande
betydelse. Utan sådan tilltro fungerar inte systemet.

1. 4

Sveriges Radio

Sveriges Radios verksamhet
När det gäller den televisions- och radioverksamhet som
bedrivs i Sveriges Radios regi, har man sökt säkerställa
just trovärdigheten genom att omgärda programutbudet med
vissa regler. TV- och radioverksamheten skall bedrivas i
allmänhetens tjänst och ar därför anpassad till de principer för yttrandefrihet och informationsrätt som tidigare berörts.
En grundläggande tankegång är att de företag som anförtrotts sändniugsrätten skall stå fria från politiska,
ekonomiska och andra intressen för att kunna fullgöra
sitt samhällsuppdrag. Utbudet skall, så långt möjligt,
vara objektivt för att utgöra en trovärdig och tillförlitlig informationskälla för medborgaren.
Radiolagen
Radiolagen och radioansvarighetslagen reglerar Sveriges
Radio-företagens

verksamhet.

Radioansvarighetslagen

reglerar de juridiska ansvarsförhållandena, framför allt
beträffande

yttrandefrihetsfrågor.

Radiolagen

och

de
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avtal som finns upprättade mellan regeringen och programföretagen reglerar de närmare riktlinjer som finns
för programverksamheten.
Enligt radiolagen (5 §) fastställer regeringen vilka
programföretag som skall ha rätt att sända program i
rundradiosändning. Programföretagen bestämmer emellertid
själva om programutbudet och programmens innehåll. Ingen
censur eller annan otillbörlig påverkan från statsmakterna får alltså förekomma för etermediesändningar i
Sveriges Radios regi, men den exklusiva sändningsrätten
erhålls inte utan förbehåll och ansvar.
I radiolagen föreskrivs följaktligen att programföretagens sändningsrätt skall utövas opartiskt och sakligt.
TV och radio får inte företräda partsåsikter eller driva
egna opinioner och de sakuppgifter som lämnas i programmen skall vara sanna och relevanta så långt det är möjligt. För programverksamheten skall samtidigt en vidsträckt yttrandefrihet och informationsrätt råda. Detta
krav skall alltid vägas in vid bedömning av programmens
förenlighet med kraven på opartiskhet och saklighet. Vid
en sådan bedömning är det medborgarnas förmodade trovärdighetsbedömning som är avgörande.
4

Förutom radiolagen skall ett särskilt avtal mellan regeringen och programföretaget gälla. De villkor och föreskrifter som anges i radiolagen avser a) skyldighet att
sända beriktigande (rättelse av felaktig sakuppgift),
b) skyldighet att sända genmäle (kritiserad parts rätt
att bemöta ett påstående), c) skydd för den enskildes
privatliv, d) förbud mot kommersiell reklam, e) skyldighet att på begäran av myndighet sända meddelande till
allmänheten och f) skyldighet att sända redogörelse för
beslut i radionämnden, där programföretaget förklaras ha
brutit mot någon bestämmelse i radiolagen eller i avtalet mellan regeringen och programföretaget.
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De nyss angivna villkoren kan anses utgöra de enda inskränkningarna i programföretagens räct att ensamt avgöra vilka program som skall förekomma i sändning.
Avtalet mellan regeringen och Sveriges Radio
I avtalet mellan regeringen och de olika Sveriges Radio-företagen anges de närmare bestämmelserna för programverksamheten. Eftersom dessa bestämmelser avspeglar en
allmän inriktning för verksamheten rent utbudsmässigt,
brukar avtalet betecknas som det journalistiska "uppdraget". Detta journalistiska "uppdrag" omfattar följande huvuduppgifter:
a) Ett "paraplyuppdrag", enligt vilket programverksamheten skall bedrivas med beaktande av mediets centrala
ställning i samhället, dess betydelse för den fria
åsiktsbildningen och för kulturens utveckling. Avtalet
anger också i denna del de riktlinjer som skall gälla
för programverksamheten. Bland
annat upptas vissa
kvalitetsaspekter på programmen samt att programutbudet
skall vara utformat så att det tar hänsyn till olika
förutsättningar hos landets befolkning och präglas av en
mångfald av olika åsikter och meningsriktningar.
b) Ett preciserat informationspolitiskt uppdrag, enligt
vilket programföretagen skall
- meddela nyheter samt kommentera eller på annat sätt
belysa händelser och skeenden och därvid ge den
allsidiga information som medborgarna behöver för
att vara orienterade och ta ställning i samhällsoch kulturfrågor
- stimulera till debatt kring viktiga samhälls- och
kulturfrågor
- granska myndigheter, organisationer och företag som
har inflytande på beslut som rör medborgarna samt
spegla verksamheten inom sådana organ och inom
andra sammanslutningar och föreningar.
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c) Ett uttalat kulturpolitiskt

uppdrag, enligt vilket

programföretagen bl a skall
- tillvarata och utveckla mediets särskilda förutsättningar att ge upplevelser och stimulera fantasin och att därigenom ge möjligheter till inlevelse, engagemang och förströelse
- främja konstnärlig och kulturell förnyelse, bevaka
och granska händelser och utveckling på kulturlivets olika områden samt i samspel med det övriga
kulturlivet stimulera och förmedla olika kulturaktiviteter
- i skälig omfattning tillgodose olika intressen i
fråga om bl a religion, kultur och vetenskap.
d) Specialuppgifter enligt vilka programföretagen skall
- ta särskild hänsyn till språkliga och etniska minoriteter
- ta särskild hänsyn till olika grupper av handikappade.
Kännetecknande för bestämmelserna i såväl radiolagen som
i avtalen med programföretagen är att de utgår ifrån
principen om en vidsträckt yttrandefrihet och informationsrätt och att de därmed tar sikte på att värna om
den enskilde medborgarens intressen och behov.
Lokalradion
Lokalradion är underkastad vissa särbestämmelser. I
lokalradioföretagets avtal med staten anges bl a att
programverksamheten skall ha en lokal inriktning samt i
skälig omfattning tillgodose skiftande behov och intressen hos befolkningen i respektive lokalradioområde. De
24 lokalradiostationerna skall alltså anpassa sin programverksamhet efter de lokala förutsättningarna.
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Tillsammantaget speglar således radiolagen och etermediernas avtal med staten den grundläggande principen att
medborgarnas behov och intressen skall vara vägledande
för programverksamheten.
Myndighetsmeddelanden
Enligt radiolagen (§ 6) har programföretagen skyldighet
att

på begäran av

svensk

förvaltningsmyndighet

sända

meddelanden till allmänheten.
I avtalet mellan regeringen och lokalradioföretaget är
denna skyldighet formulerad enligt följande:
"På begäran av statlig eller kommunal myndighet skall
programföretaget sända meddelande som ar av vikt för
allmänheten. Programföretaget skall tillse att meddelandet ges en lämplig utformning och att det inte
genom sin omfattning eller på annat sätt inverkar
menligt på programverksamheten."
(Anm.

I riksradions

och

televisionens

avtal

avser

skyldigheten endast begäran från statlig myndighet.)
Att sända s k myndighetsmeddelanden "som är av vikt för
allmänheten" är alltså en formell skyldighet. I sändningen

skall

det

klart

framgå

vilken

myndighet

som

svarar

för meddelandet och dess innehåll. Ett myndig-

hetsmeddelande skall t ex lämna råd och anvisningar om
hur medborgaren skall bete sig i extraordinära situationer, men kan också

innehålla

informationer

av mindre

dramatisk karaktär (jfr t ex "Anslagstavlan" i TV).
Det förekommer ytterst sällan att t ex en lokalradiostation och den myndighet som berörs har olika uppfattningar huruvida ett meddelande "är av vikt för allmänheten"
eller ej. Noteras bör dock att televisionen och radion enligt avtalstexten - har det slutliga ansvaret för hur
ett meddelande är utformat.
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Genom bestämmelsen har alltså myndigheten en formell
rätt att i etermedia lämna råd och anvisningar till medborgarna. Bestämmelsen är - som framgått - generellt
giltig och begäran om att sända myndighetsmeddelande kan
således framställas änder högst normala förhållanden.
Det ligger dock i sakens natur att möjligheten att sända
myndighetsmeddelande i första hand utnyttjas i samband
med kriser och katastrofliknande händelser. Det är med
andra ord framför allt i sådana situationer, som viktiga
råd och anvisningar kan vara angelägna att lämna till
medborgarna.

1.5

Dagspressen

Den grundläggande förutsättningen för svenska tidningars
verksamhet är tryckfriheten. Tryckfriheten är befäst i
den svenska grundlagen. Denna ger varje medborgare rätt
att fritt uttrycka sig i skrift. Det betyder t ex att
tidningarna fritt kan framföra sina åsikter och trycka
de nyheter de anser intressanta. Kravet om opartiskhet,
som är grundläggande för Sveriges Radios verksamhet,
gäller inte för dagspressen eller andra periodiska tidningar. Det är i stället regel att en dagstidning, förutom att förmedla nyhetsmaterial, företer en åsiktsriktning, politisk eller ideell.
Tryckfr ihetsforordningen
Tryckfrihetsförordningen utgör som nämnts en av våra
grundlagar och är principiellt ensam tillämplig på samhälleliga ingripanden mot tryckta skrifter, kompletterat
med den speciella lagstiftning som finns för Sveriges
Radio. I tryckfrihetsförordningens första kapitel regleras allmänna förhållanden runt tryckfriheten. Grunden
för tryckfrihet uppges vara säkerställande av ett fritt
meningsutbyte och en allsidig upplysning.
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Centralt i tryckfrihetsförordningen finns ett förbud mot
censur anordnad av det allmänna (TS1:2, 2:a st.). Redaktioner, förlag och tryckerier är skyddade mot inspektioner från myndigheternas sida och mot påbud av manusgranskning. Myndigheter får inte heller ordna andra
hinder mot tryckning eller utgivning av skrifter på
grund av deras innehåll.
Tryckfrihetslagen medger inte obegränsad tryckfrihet.
Den ger också enskilda skydd mot ärekränkning i tidningar. Om en tidning utpekat en person som brottslig eller
klandervärd i t ex sitt levnadssätt eller på annat sätt
lämnat uppgift som medför att en individ utsätts för
andras missaktning kan tidningens ansvarige utgivare bli
dömd för förtal och tidningen kan åläggas att utge
skadestånd. Undantag gäller om det kan visas att det var
viktigt för allmänheten att få kännedom om saken och
tidningen hade grundad anledning tro att dess uppgift
var sann. Tryckfrihetstvister prövas rättsligt av en
jury som enligt lagen skall beakta vikten av tryckfrihet. Tryckfrihetslagen kan säqas motsvara radioansvarighetslagen, vilken gäller för radio och TV.
Offentlighetspr incipen
Tryckfrihetsförordningen talar i sina inledande delar
inte bara om "ett fritt meninqsutbyte" utan också om "en
allsidig upplysning", inte bara om rätten att "yttra
tankar och åsikter" utan också om rätten att "offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och
underrättelser i var ämne som helst". Detta är grunden
till den princip som redan 1766 infördes om att myndigheters handlingar, de allmänna handlingarna, i regel är
tillgängliga för var och en, dvs offentliga. Offentlighetsprincipen har emellertid betydelse långt utanför
tryckfrihetsrätten och utgör en av våra viktigaste
rättssäkerhetsgarantier. Rätten att ta del av allmänna
handlingar begränsas endast om det är påkallat med
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hänsyn till
rikets

säkerhet

eller dess

förhållande

till

annan

stat eller mellan folklig organisation
rikets centrala finanspolitik, penningspolitik eller
valutapolitik
myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller
annan tillsyn
intresset att förebygga eller beivra brott
det allmännas ekonomiska intresse
skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
intresset att bevara djur- eller växtart.
Sådana handlingar kan klassificeras som hemliga eller,
beträffande rikets säkerhet, kvalificerat hemliga.
Kapitel 3 i tryckfrihetsförordningen slår vakt om rätten
att, som uppgiftslämnare, vara anonym. Den person som
kontaktar en journalist för att lämna en "känslig" uppgift har rätt att på begäran få förbli anonym. Denna
regel gäller både press och radio/TV. Ingen myndighet
eller något annat allmänt organ får heller efterforska
en sSdan källa. Efterforskande av källa är straffbelagt.
Pressetik
Utöver tryckfrihetslagens betämmelser finns också etiska
regler tör press, radio och TV. Bakom dessa regler står
publicistklubben, svenska journalistförbundet, svenska
tidningsutgivareföreningen samt Sveriges Radio. De etiska reglerna syftar till att ge den enskilde ett skydd
utöver det som lager erbjuder. Enligt reglerna skall
tidningarna undvika inte enbart ärekränkande påståenden
utan även uppgifter om enskildas privatliv som saknar
oundvikligt allmänintresse. Tidningarna skall också ge
utrymme för rättelser och <jenmälen. Rapportering om
polisutredningar och brottsmål skall göras objektivt och
med tillbörlig hänsyn till misstänkta och dömda.
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Pressens Opinionsnämnd
För avgöranden i pressetiska frågor finns en frivillig
organisation,

pressens

opinionsnämnd.

kan sägas vara ett slags hedersdomstol

Opinionsnämnden
i pressetiska

frågor och består av representanter från pressorganisationerna och allmänheten, med en erfaren domare som ordförande .
Pressombudsman
En pressombudsman står till buds för enskilda, bolag,
föreningar och andra sammanslutningar i de fall någon
önskar påtala ett kränkande omdöme i pressen. Pressombudsmannen utreder klagomål som inges till denne. Både
den som klagar och den aktuella tidningen får yttra sig
i saken. I enkla fall av övertramp från pressens sida
kan pressoinbudsmannen själv klandra tidningen. I mer
komplicerade fall, vilket är det vanligaste, hänskjuter
pressombudsmannen ärendet till pressens opinionsnämnd.
Om pressens opinionsnämnd anser att en tidning bör
klandras för en tryckt uppgift måste tidningen publicera
nämndens utslag. Utslaget publiceras ofta även i andra
tidningar, såsom journalisternas facktidning och pressens tidning.
Förutom pressombudsmannen och pressens opinionsnämnd
finns möjlighet för enskilda, företag och föreningar att
gå till domstol och få saken prövad från tryckfrihetslagens synpunkt.
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2.

MYNDIGHETERNAS FORMELLA ANSVAR FOR INFORMATIONEN TILL ALLMÄNHETEN

I den tidigare avlämnade delrapporten "Beredskap efter
Tjernobyl" har getts en översikt över bl a de bestämmelser som reglerar skyldigheten för myndighet att planera
för erforderlig beredskap till allmänhetens skydd i händelse av en inträffad atomolycka och att vidta erforderliga åtgärder. Den följande redogörelsen återger de
delar härav som närmast hänför sig till skyldigheten att
lämna allmänheten information. I detta avseende har
emellertid efter delrapportens utlämnande tillkommit
delvis nya regler.

2.1

Bestämmelser gällande vid tiden för Tjernobylhändelsen

En reglering som tar direkt sikte på en myndighets skyldighet att lämna information till allmänheten i anledning av en olycka vid ett kärnkraftverk som inträffar
utomlands saknades vid tiden för reaktorolyckan i
Tjernobyl. Helt allmänna bestämmelser om en myndighets
skyldighet att lämna information inom sitt verksamhesområde fanns i skilda författningar. Enligt förordningen
(1980:900, senast ändrad 1982:275) om statliga myndigheters serviceskyldighet ålåg det statliga myndigheter att
gå allmänheten till hända med att lämna upplysningar i
frågor som rör deras verksamhetsområden, en förordning
som närmast avsåg förhållandet till parter och intressenter i föreliggande ärenden. I övrigt ålåg det centrala, regionala och lokala myndigheter att planera och
vidta åtgärder var och en inom sitt genom instruktioner
och tillämpade författningar fastställda ansvarsområde.
Någon planering för att möta en situation som den som
förelåg vid Tjernobyl-händelsen var dock inte uttryckligen föreskriven.
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Vad däremot angår situationen att en olycka vid en atomanläggning inom riket inträffar var myndigheters skyldighet att planera för och vidta åtgärder till allmänhetens skydd och att ombesörja erforderlig information
närmare reglerad.
Huvudansvaret för att erforderliga åtgärder kom att vidtas, däribland att ombesörja information till allmänheten, lades enligt lagen om skyddsåtgärder vid olyckor i
atomanläggningar m m, den s k atomskyddslagen (1960:331)
på länsstyrelsen. Genom atomskyddsforordningen (1981 :540) förordnades att organisationsplaner skulle upprättas i de fyra län där kärnkraftverk ligger efter samråd
med statens strålskyddsinstitut (SSI). För en forskningsreaktor belägen i Södermanlands län ålåg det länsstyrelsen att upprätta en beredskapsplan enligt föreskrifter som meddelades av SSI. Dessa organisationsplaner skulle innehålla bl a frågor om information till
allmänheten.
Strålskyddsinstitutet tilldelades således genom atomskyddsförordningen ansvaret att medverka vid
beredskapsplaneringen enligt atomskyddslagen vid dessa fem
Länsstyrelser. Enligt instruktionen for SSI (1976:48)
fick institutet också ansvan.-t för att samordna beredskapsplaneringen i frågor om skyddsåtgärder mot atomolyckor och därvid vara rådgivande organ till länsstyrelserna. Denna uppgift erhöll SSI genom en ändring i
instruktionen år 1981 (1981:711). Enligt instruktionen
gällde vidare att SSI skulle vara samordnande organ för
olika strålskyddsintressen i landet och därvid samverka
med myndigheter och sammanslutningar som sysslade meo
strålskyddsfrågor samt att sprida upplysning om faror
och ölägenheter som kunde orsakas av strålning.
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2.2

Nu gällande bestämmelser om ansvaret för allmänhetens information

Myndigheters helt allmänna skyldighet att inom sitt
verksamhetsområde lämna allmänheten information har nu
uttryckligen fastställts i förvaltningslagen (1986:223,
senast ändrad 1986:1196), som trädde i kraft den 1
januari 1987. Här stadgas sålunda att förvaltningsmyndigheter - och här avses såväl centrala som regionala
och lokala myndigheter - skall i sin förvaltningsverksamhet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan
sådan hjälp till enskilda i sådana frågor som rör verksamhetsområdet. Med enskilda avses här inte bat a parter
och andra intressenter i ett visst ärende utan också
medborgare i allmänhet och företrädare för massmedierna. Hjälpen till allmänheten skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art,
den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Denna begränsning innebär bl a att myndigheten får
anpassa <;in service till den aktuella arbets- och
resurssituationen och att en central myndighet som har
att leda och samordna verksamhet på lägre nivå kan hänvisa en rådsökande att vända sig till sin lokala myndighet.

Alltjämt gäller också den förut nämnda forordningen om
statliga myndigheters serviceskyldighet.
Den särskilda regleringen av myndigheters informationsskyldighet vid en olycka i en atomkraftsanläggning har
undergått en del förändringar, denom räddningstjänstlagen (1986:1102), som trädde i kraft den 1 januari 1987,
har atomskyddslagen upphävts och bestämmelserna i denna
utan större sakliga ändringar inarbetats i räddningstjänstlagen. Även enligt denna ligger ansvaret på länsstyrelsen för att planera och organisera de räddningsinsatser som krävs för att skydda allmänheten såväl vid
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anlägg-
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ning
(28

som

vid

Överhängande

fara

§ ) . Räddningstjänstlagen

enligt

gäller

a^omskyddslagen , olyckor

från en inhemsk anläggning
läggningar

utanför

för ett
som

inte

utsläpp

bara, såsom

leder

utan också

Sverige.

sådant
till

utsläpp

utsläpp från an-

Samtliga

länsstyrelser

i

landet har således kommit att få ausvar för planeringen
av skyddsåtgärder, var och en inom sitt län och för att
vid en olycka vara operativt organ. Det bör
att

länsstyrelsens

huvudsak

planering

begränsas till

ningstjänst

enligt

och

framhållas

operativa

skyddsåtgärder

som

räddningstjänstlagen.

ansvar

utgör

i

rädd-

Länsstyrelsens

ansvar för åtgärder som krävs i ett skede efter utsläpp
som inte betraktas som räddningstjänst är ej klart preciserat.

I

länsstyrelseinstruktion

framgår emellertid

FFS

1979:234

bl a att "det åligger

att ge noggrann akt på länets tillstånd

§

3

länsstyrelsen
och behov

samt

främja länets utveckling och befolkningens bästa". Detta
bör

således

skyldighet

vara vägledande och
att

vara

aktiva

och

styra

länsstyrelsernas

ingripa

på ett

tidigt

skede av en radiologisk olycka, även om denna ej utvecklats därhän

att behov av

räddningstjänståtgärder

före-

ligger .

Beredskapsplaneringen

skall

enligt räddningstjänstfor-

ordningen (1986:1107) den 19 december

1986 genomföras på

så sätt att länsstyrelsen efter samråd med berörda myndigheter, kommuner

och

landstingskommuner

plan för räddningstjänsten

skall lämnas till

allmänheten

och

berörda

om

ett

förestående

utsläpp och frågan

om

nödvändiga

gärder
för att

(48 § ) . Ansvar

läggs sålunda

på

inträffat

På

statens

eller

skyddsåt-

länsstyrelserna

information kan lämnas till allmänheten

olyckssituation.

en

(47 § ) . Planen skall behandla

bl a strålmätning och hur information
andra

upprättar

räddningsverk

(SKV)

vid en
läggs

uppgifterna att efter samråd med SSI meddela ytterligare
föreskrifter om räddningstjänsten och att utöva tillsyn
över

länsstyrelsernas beredskapsplanläggning

(56 och 57
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Ansvarct att: samordna

länsstyrelsernas

ring mot kärnkraftsolyckor

beredskapsplane-

som tidigare

åvilat SSI

har

fr o m den I juli 1y86 överförts till SRV enligt forordningen (1986:424) den
SRV samt en ändring
struktionen

6

juni

den

26

1986 med instruktion

]uni

1986

för

(1986:608) i in-

för SSI. SRV, som är central myndighet, för

befolkningsskydd

och räddningstjänst, har vidare enligt

sin instruktion bl a att samordna samhällets

verksamhet

inorn nämnda område, att verka för att räddningstjänstens
organisation
olika

och

materialanskaffning

räddningstjänstorgan

kan

utvecklas

samarbeta

så

att

effektivt

och

att planera och genomföra utbildning av bereciskapsorganisationen för kärnkraftsolyckor. I propositionen (1984/
85:16 1) angående
ströks

inrättande

betydelsen

organisationer

av

får

att

av

räddningsverket under-

allmänheten, myndigheter

information

om

olycksrisker

och
och

skadoförebyggande åtgärder och framfördes att SRV borde
ha en övergripande

samordningsroll. I instruktionen för

SRV fastställs också att verket har uppgiften att "informera inom verksamhetsområdet" (4 § ) . I sin verksamhet
skall

SRV

i den

utsträckning

det

behövs

samverka

med

andra myndigheter samt med kommuner och berörda friviiligorganisationer

(5 § ) .

Strålskyddsinstitutets
relsernas

som

beredskapsplanering

Samtidigt
vid

roll

har

föreskriften

beredskapsplaneringen

länsstyrelserna

utgått.

samordnare
har

således

i instruktionen
vara

Kvar

rådgivande

står

av

däremot

länsstyupphört.

för SSI att
organ

till

uppgifterna

för SSI bl a att vara samordnande organ för olika strålskyddsintressen i landet och därvid samverka med myndigheter och sammanslutningar

som sysslar med st rålskyiids-

frågor Hamt att sprida upplysning om faror och ölägenheter

som

längre

kan
har

orsakas

ett

av

omedelbart

beredskapsplanering

kommer

strålning.
ansvar

Även

för

dock , genom

om

SSI

inte

länsstyrelsernas
de

törut

nämnda

föreskrifterna i raddningstjänstförordningen om skyldig-
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het för länsstyrelse och SRV att samråda och samverka
med SSI och andra myndigheter, SSI att i planeringen få
vissa uppgifter som expertmyndighet, uppgifter som också
kan beröra informationsproblemen. 1 räddningstjänstförordningen (58 S>) stadgas vidare att SSI skall vid räddningstjänsten ge råd om strålningsmätningar samt samordna och biträda med strålskyddsbedömningen. Vad angår
skyldiqheten för SSI att lämna allmänheten information
inom sitt eget verksamhetsområde finns ingen annan uttrycklig föreskrift härom än den som framgår av den
förut återgivna bestämmelsen i förvaltningslagen.
Informationsskyldigheten för SKI går däremot ett steg
längre. Enligt forordningen (1974:427, senast ändrad
1985:882") med instruktion for statens kärnkraftinspektion gäller att inspektionen, som har att övervaka
säkerheten vid kärnteknisk verksamhet och följa utvecklingen på kärnenergiområdet, skall aktivt bidra till att
ge allmänheten insyn i och information om det arbete på
kärnsäkerhetsområdet som bedrivs i landet". SKI har
sålunda att ta eget initiativ till information.
En närmare reglering av samarbetet och fördelningen av
arbetsuppgifterna mellan SRV, SSI och SKI har ansetts
behövlig. Dessa myndigheter har därför den 9 oktober
1986 träffat ett avt^al, som för en övergångstid av två
år räknat från den 1 juli 1986 reglerat frågan. Avtalet
belyses närmare i avsnitt II.2.
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3.

INFORMATIONSPOLICY FÖRE TJERNOBYLOLYCKAN

3.1

Utgångspunkter

Haveriövningar på svenska kärnkraftverk hade under
början av 80-talet påvisat behovet av att en gemensam
policy formulerades för att, i händelse av en svensk
kärnkraftsolycka, informera i första hand de närboende
intill kärnkraftverket men också berörda myndigheter och
allmänhet. En samarbetsgrupp med representanter från
länsstyrelserna i kärnkraftslänen samt från SSI utarbetade och framlade i början av 1986 en sådan formulerad
informationspolicy.
I policyn utgår man från att en svensk kärnkraftsolycka
kommer att erhålla stor publicitet och att stora krav
ställs på information till medborgarna. Den första målgruppen för informationsverksamheten ar de som bor och
vistas i området runt kärnkraftverket och deras anhöriga. Informationen skall ha som sitt syfte att upplysa om
händelseförloppet, dess orsak och förmodade konsekvenser. Från länsstyrelsens räddningsledning skall råd ges
till de närboende om hur de bör agera. Man betonar att
råden måste åtföljas av motiv så att bakgrunden till
råden och dess sammanhang står klara for de drabbade. En
koordinerad information från såväl länsstyrelsens räddningsledning som kraftföretag och informationsansvariga
framhålls vara av största betydelse, och särskilda rutiner för detta måste finnas. Förbindelserna mellan myndigheterna måste ständigt stå öppen.
I policydokumentet betonas att rutinerna måste anpassas
för va je tillämpning. Speciella hänsyn kan behöva tas
och som exempel kan nämnas närheten till Danmark från
Barsebäcksverket och de speciella förhållanden som råder
mellan nationsgränser.
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3.2

Informationskanaler

I informationspolicyn framhålls att massmedia inklusive
etermedia bör användas för att nå ut med

information

till allmänheten. För att nå drabbad befolkning lokalt
runt kärnkraftverken anges att den snabbaste och bästa
vägen är via lokalradion. Med hjälp av myndighetsmeddelanden som läses upp i lokalradion har länsstyrelsernas räddningsledning en direkt kanal till områdesinvånarna .
Även när det gäller allmän information till allmänheten
bör, enligt informationspolicyn, press och etermedier
användas och kontinuerliga kontakter etableras med massmedia.

3.3

Informationsprinciper

I den av samarbetsgruppen formulerade informationspolicyn framhålls ett antal kvaliteter, eller honnörsord,
som skall iakttas i samband med att information lämnas
till allmänheten.
Öppenhet och fortroende
Fullständig öppenhet och helt sanningsenliga uppgifter
uppges vara grundförutsättning för all information till
allmänheten.

Uppgifter

får

aldrig

döljas,

då

detta

skulle verka förödande på både allmänhetens och massmediernas tillit till räddningsledningen. Om informationen
som ges till medborgarna

inte uppfattas som trovärdig

har de inte heller möjlighet att själva göra en egen
bedömning av sin situation med stöd av denna information. En sådan bedömning kan bara göras på information
de finner trovärdig. Med fullständig öppenhet förutsätts
att ett förtroendefullt förhållande skall kunna byggas
upp mellan massmedierepresentanter och informatörer på
myndigheter och länsstyrelser.
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Initiativ
T samband med en kärnkraftsolycka

förutses att informa-

tion om olyckan, dess orsak och konsekvenser, samtidigt
kan lämnas från flera olika håll. Det anges emellertid
som väsentligt för trovärdigheten
ons informatörer

att

räddningsledning-

får ett initiativ beträffande

informa-

tion till allmänheten. För att kunna erhålla ett sådant
initiativ

behöver

informationen från

räddningsledningen

snabb och kontinuerlig samt hålla hög kvalitet.

Snabbhet
f;.i kär nkraf tsolycka eller en incident vid ett kärnkraftverk

s'jm

kan

leda

till

en mer

omfattande

olycka

blir

myckot snabbt känd för allmänheten. Man anser det därför
vara av största vikt för trovärdigheten att
från

länsstyrelsens

räddningsledning

mycket

information
snabbt går

at till allmänheten. Den snabba informationen kommer att
skapa

ett behov hos berörda av ytterligare

information

om det inträffade, vilka åtgärder som vidtas och vad de
drabbade själva skall vidta för åtgärder.

Kontinuitet
Hen initiala, snabba informationen måste följas av kompletterande meddelanden som kontinuerligt beskriver händelsens förlopp. Detta måste göras även om ingen förändring har skett. Det betonas att varje dröjsmål därvidlag
kan bli förödande för såväl initiativet i informationsvf?rksamlu?ten som för trovärdigheten. En tyst räddningsledning förlorar medborgarnas förtroende.

Kvalitet
I informationspolicydokumentet
ter som

framhålls att de uppgif-

lämnas måste vara så korrekta

och

möjligt. Kraven på snabbhet och kontinuerlig

fylliga

som

information

skall alltid balanseras mot kraven på fullständighet och
riktighet. Man bör därmed gå ut endast med uppgifter som
be»dö;n«i vara korrekta i det aktuella

läget. DP t framhålls
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att om

informationen ges kontinuerligt så erhåller

den

enskilde successivt en alltmer detaljerad bild av läget
och

kan

på

så sätt

skapa

sig

en klar och

fullständig

bild av händelsen.

3.4

Information och larmnivåer

I de beredskapsplaner

som gäller för svenska kärnkraft-

verk har hitintills tillämpats 3 iarmnivåer: upplysning,
höjd beredskap och haverilarm. Länsstyrelsens räddningsledning agerar på olika sätt beroende på vilken larmnivå
som

är

aktuell.

svårigheter
andra.

För

allmänheten

kan

det

dock

att skilja de olika larmnivåerna

Informationen

vid

de

olika

uppstå

från var-

larmnivåerna

skall

därför helt anpassas efter allmänhetens krav och behov.
I det sammanhanget anges att medborgarnas behov och krav
miste

styra

informationsverksamheten.

De

gäller för samhällets räddningsverksamhet

regler

som

får inte för-

svåra detta arbete.

Larmnivå "upplysning"
I

samband

händelse
utsläpp

med
har

av

larmnivån
inträffat

radioakt'iva

säkerhetssystem
länsstyrelsen

upplysning, dvs då en
vid

kärnkraftverket

ämnen

har

rum

fungerar, skall policyn

som

övriga

berörda

SSI, bör vara beredda att besvara
kraftvt-rket

äg'r

skall vara den

som

onormal

men
och

inget
verkets

vara att

myndigheter,

såväl

SKI

och

förfrågninyar. Kärn-

informerar

massmedierna

om händelsens orsak och tekniska konsekvenser.

>å grund av det stora intresset för händelser vid kärnkraftverk
lartrnivån,

kan en händelse
upplysning,

händelse måste därför
per

bli

som

filler

stort.

under

Kedan

den

för

en

lägsta
sådan

informationspolicyns huvudprinci-

iakttas och ansvariga myndigheter

samt kärnkrafts-

företag lämna så samstämmig information som möjligt.
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Larmnivå "höjd beredskap"
Om en händelse inträffar vid ett kärnkraftverk som har
eller kan få betydelse för reaktorsäkerheten utlyses
larm om höjd beredskap. Vid denna larmnivå har inga utsläpp av radioaktiva ämnen ägt rum. Väsentliga reaktoroch säkerhetssystem fungerar. Vissa delar av länsstyrelsens beredskapsorganisation sätter igång sin verksamhet.
Länsstyrelsen skall för detta fall ha ansvaret för snabb
officiell information till allmänheten om händelseförlopp, orsaker och konsekvenser. Räddningsledningen kan
meddela drabbad befolkning om vilka åtgärder som vidtagits och vad medborgarna själva bör göra. Detta skall
i regel ske genom myndighetsmeddelanden. Lokalradion
skall användas som kanal för att kontinuerligt informera
om händelsen. Räddningsledningen skall vara beredd att
besvara frågor från allmänheten genom att upprätta en
upplysningscentral. För att möta krav på information
från massmedierna måste länsstyrelserna arrangera pressmeddelanden och presskonferenser, eventuellt inrätta ett
presskvarter.
Kärnkraftverkets uppgift planeras vara att aktivt lämna
teknisk information Om händelserna, samt om åtgärder vid
verket, både till berörda myndigheter och massmedia.
1 policyn förutsätts att även andra berörda myndigheter,
SKI och SSI, är beredda på att i stor omfattning besvara
frågor

från

massmedia

inom

myndigheternas

respektive

verksamhetsområde.
Information

om

larmnivå

höjd

beredskap

ställer

stora

krav på informationsorganisationen. I informationspolicyn anges att länsstyrelsens räddninqsledning bör räkna
med att allmänheten kan uppfatta ett larm om höjd beredskap som likvärdigt haverilarm. För information skall

-74-

principerna om snabb, öppen och fullständig information
gälla, och länsstyrelsen skall aktivt gå ut med information till allmänheten. Larmnivån höjd beredskap kan uppfattas som ett diffust och odefinierat hot. Detta ställer särskilt stora krav på myndigheternas information,
särskilt beträffande snabbhet och fullständighet.
Larmnivå "haverilarm"
Om en olycka inträffar vid ett kärnkraftverk som medför
att skyddsåtgärder måste vidtas utanför verket initieras
haverilarm. Utsläpp av radioaktiva ämnen har då antingen
inträffat eller förutses inträffa. Reaktorsäkerhetssystem fungerar inte tillfredsställande. Inom den inre
beredskapszonen varnas befolkningen med tyfonlarm eller
telefonlarm. Radion sänder ut förberedda myndighetsineddelanden och länsstyrelsens
beredskapsorganisationer
larmas. Räddningsledningen har ansvar för och leder samordningen av den officiella informationen.
Ett haverilarm medför behov av omfattande information
till befolkningen. Den information som ges måste också
vara mycket snabb och kontinuerlig samt anpassas till de
drabbades behov. Massmedierna kommer att kräva omfattande information. I informationspolicyn framhålls att en
kärnkraftsolycka med'haverilarm betraktas som en världsnyhet. Räddningsledningen måste därför tillgodose massmediernas krav på service och faktauppgifter.
Kärnkraftverket kommer att vara ansvarigt för den tekniska informationen om händelser och åtgärder vid kraftverket samt för faktauppgifter till myndigheter. Kraftverket kommer också att behöva lämna bedömningar av händelseförloppets utveckling och risker.
De båda kärnkraftsmyndigheterna SKI och SSI bör vara
beredda på ett mycket starkt tryck från massmedierna och
besvara frågor inom respektive myndighets verksamhetsom-
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råde. Framför allt skall SSI och SKI vara beredda att
lämna riskbedönmingar inom sitt kompetensområde.
I informationspolicydokumentet har man bedömt att informationssituationen vid en långsam utveckling mot haveri
är väsentligt olik den då ett plötsligt haveri äger
rum. I båda fallen är det emellertid väsentligt att
officiella meddelanden och råd till de drabbade lämnas
av räddningsledningen. Dessa meddelanden är oftast en
sammanvägning av ställningstaganden som gjorts vid räddningsledningen med hjälp av expertis både från länsstyrelsen och andra myndigheter. Man betonar att övrig
information med bedömningar till massmedia från berörda
myndigheter strikt bör hållas inom myndigheternas kompetensområde och mandat. För att råden som lämnas skall få
genomslag hos allmänheten bör råden ges snabbt, upprepas
och kontinuerligt kompletteras för att inte tveksamhet
skall råda hos allmänheten beträffande lämpligt agerande. Man betonar också i informationspolicyn att räddningsledningen måste vara lyhörd för allmänhetens reaktioner på beslutade åtgärder och ge en viss respons på
sådana reaktioner.
Återställning
Efter en inträffad kärnkraftsolycka, då situationen är
under kontroll och räddningsorganisationen är avvecklad,
kan arbetet med en återgång till normal verksamhet i
samhället ta sin början. I det skedet måste länsstyrelsen ge ytterligare information till allmänheten om orsakerna till och konsekvenserna av olyckan. Därvid bör
förtroendet mellan befolkningen och myndigheterna ges
särskild uppmärksamhet. Detta bedöms vara ett mycket
aktivt informationsarbete.
En kärnkraftsolycka med aktivt agerande myndigheter samt
en mångfald av informationskällor kan förorsaka att förtroendet för de agerande myndigheterna ifrågasätts. I
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informationspolicyn framhålls att alla erfarenheter från
katastrofer

och

olyckor

visar

att

information

under

detta skede är mycket väsentlig. Speciellt gäller det
orsak till och konsekvenser av olyckan samt analys av
alla dess delar och dess betydelse för den enskilde och
övrig samhällsverksamhet.

.3.5

ALARA-principen

I informationsarbetet efter Tjernobyl-olyckan spelade en
väsentlig princip för strålskyddsarbete, den s k ALARAprincipen, stor roll (ALARA = As Low As Reasonably
Achievable). För förståelsen av vissa inslag i informationsarbetet presenteras därför denna strålskyddsprincip.
Allt strålskyddsarbete vägleds av principer som fastlagts av den internationella strålskyddsorganisationen,
ICRP (International Commission for Radiation Protection). För normala och kontrollerbara förhållanden kan
principerna sammanfattas med de tre orden: berättigande,
optimering och dosgräns.
Med berättigande avses att vid all verksamhet med strålning skall fördelarna uppväga nackdelarna. Med optimering avses att om verksamheten anses berättigad skall
alla stråldoser hållas så låqa som det är rimligt att
åstadkomma med hänsyn tagen till ekonomiska och sociala
faktorer. Med dosgräns avses att även om verksamheten är
både berättigad och optimerad måste för den enskilde
personens skydd finnas dosgränser.
Helt kort kan den s k ALARA-principen uttryckas så att
varje strålskyddande (dosreducerande) åtgärd skall vidtas även om den sammanlagda årsdosen till en individ
eller befolkningen

ligger under ett fastställt gräns-
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värde, om rimliga ekonomiska förutsättningar för åtgärder finns.
Stor enighet råder både internationellt och nationellt
om tillämpningen av dessa strålskyddsprinciper under
normala förhållanden. Det råder också stor enighet om
dosgränserna. För personal i radiologiskt arbete är den
effektiva dosekvivalentgränsen 50 mSv/år. För allmänheten sänktes dosekvivalentgränsen 1985 från 5 mSv till 1
mSv/år. Samtidigt gäller emellertid att för enstaka år
kan gränsen 5 mSv accepteras, om ett genomsnittsvärde
under längre tid med säkerhet håller sig under 1 mSv/år.
För onormala situationer, som t ex efter Tjernobyl-haveriet, måste åtgärder vidtas för att begränsa strålningens skadeverkningar. Sådana åtgärder kan få allvarliga
bieffekter av social och ekonomisk natur för såväl individ som samhälle. De strålskyddskriterier som är tillLämpbara i händelse av radioaktivt utsläpp i samband med
olyckor i kärnkraftverk har också behandlats av ICRP
(ICRP 40). För att reducera risken för sena effekter av
strålningen i form av cancer och genetisk påverkan skall
åtgärder vidtas som medför en positiv netto-nytta för
drabbade individer, dvs även medräknat eventuella negativa st "iala och ekonomiska konsekvenser, med minskade
stråldoser till befolkningen så långt möjligt. Som en
hjälp för att avgöra vad som kan bedömas vara rimliga
åtgärder för att minska stråldoser kan en s k kostnadsnytta-analys göras. Inom strålskyddsarbete brukar man
tillämpa regeln att varje strålskyddsinsats som skulle
kunna eliminera kollektiva sttåldoser till en kostnad av
högst 100 kr/millimanSv också skall utföras. Med kollektiv stråldos menas produkten av antalet bestrålade personer och deras genomsnittlig.) stråldos. Kollektivdosen
uttrycks i inansievert. Tanken bakom principen är att
stråldoser alltid går att sänka ytterligare men till
en successivt ökad kostnad, och att dosen 0 (nolL)
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aldrig kan uppnås. Det måste därför finnas en skyddsnivå
som är optimal och under vilken det inte är rimligt att
vidta ytterligare dosreducerande åtgärder. ALARA-principen kan emellertid inte användas för att försvara doser
utöver en viss dosgräns. Om en kostnadsanalys visar att
kostnaderna for att respektera en dosyräns inte är
rimlig, väger i alla fall dosgränsen högst. Verksamhet
som normalt väntas ge högre stråldoser än fastställt
gränsvärde tillåts inte.

4.

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPROCESSEN

Information och kommunikation är båda mellan-mänskliga
processer, beroende av människors individuella förutsättningar, erfarenhetsbakgrund, psykologiska faktorer
och samspel.
Allt informationsarbete måste utvärderas och mätas på
mottagarsidan. Omfattande kunskaper finns om hur människor fungerar vid
inforinationsmottagning (varseblivning, perception)
informationsbearbetning (begriplighet, tolkning)
informationslagring
(minne, ihågkomst)
Dessa faktorer är avgörande för hur effektiv och framgångsrik informationen är.
Några kända fakta om dessa tre procesfier redovisas i
detta avsnitt. (Norman & Lindsay, 1972, Hanson, 1986.)
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4.1

Aktivt val av information

Människan har en oerhört stor kapacitet att via sina
sinnen inregistrera den värld hon har runt omkring sig
och även inom sig. Av denna stora mängd inregistrerad
information väljer människan att aktivt ta till sig en
begränsad mängd information för fortsatt bearbetning och
lagring.
Det har visats att människan vanligtvis väljer till sig
den information som hon har behov av, dvs som stöder
hennes världsbild, bl a hur hon tycker att det borde
vara i sinnevärlden.
På motsvarande sätt väljer människan ofta bort den information som är storande eller hotfull för henne.
Om störningen eller hotet är oundvikligt fungerar människor enligt vissa strategier varav de viktigaste redovisas nedan.

4.2

Information - Attityder - Beteende

Det urval en människa gör från t ex nyhetsinformation
indikeras inte sällan av hennes attityder.
Ett drygt 10-tal attityd-modeller eller teorier har försökt beskriva hur människor påverkas av och utvecklas
till att skaffa sig attityder. (Rajecki, 1982.) Gemensamt för några av dessa teorier är att människan tagit
till sig vissa attityder för att på något sätt finna
struktur, "ordning" och översikt i en för henne alltför
komplicerad, motsägande och irrationell tillvaro.
En vanligt förekommande uppfattning är att information
skall kunna få människor att ändra på sitt beteende,
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eller enklare uttryckt - sina vanor. Så kan givetvis ske
i vissa fall. Sambandet mellan information och beteende
är dock oftast inte direkt och positivt, utan är beroende av mellanliggande attityder. Enbart faktainformation
leder vanligtvis inte till förändrat beteende hos mottagaren.
Figur 1 avser att beskriva sambandet mellan information
och beteende i de fall attityder påverkar "sorteringsarbetet" vid mottagande av information.

A.

B.

C.

ACCEPTERAD
KUNSKAP

D.

BETEENDE I

INFORMATION

t:ER.

Pig. 1

OACCEPTERAD
KUNSKAP,

BETEENDE II,

Sambandet mellan information och beteende

Om informationen under A. upplevs som störande eller
hotande, kan den sorteras bort i attitydfiltret (B) som
oacceptabel kunskap iC). Kunskapen finns kvar, men förmår sällan förändra individens beteende (D.II). Denne
fortsätter vanligtvis att "leva och arbeta" enligt tidigare invanda beteendemönster (D.I), som får stöd av den
tillvalda accepterade kunskapen.
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4.3

Faktorer i informationsprocessen som kan påverka attityder och beteende

De faktorer eller komponenter i informationssammanhang
som kan påverka mottagarens attityd och beteende omfattar bl a sändaren och källan till informationen, dess
innehåll och utformning samt informationsmedium och mottagarens egenskaper.
Effekter av de enskilda faktorerna ovan och effekter av
olika faktorer i samspel har vid redovisad och utförd
forskning varierat beroende på informationsområde.
Vissa entydiga effekter som kan härledas till vissa bestämda faktorer har man dock funnit. (Hanson & Nilsson,
1978.)
Likhets- eller attraktionsfaktorn
Om mottagaren upplever att sändaren har vissa personliga egenskaper som mottagaren känner stark sympati för
kan sändaren påverka mottagarens attityder och därmed
beteende.
Den sympati som mottagaren känner för sändaren medför
att mottagaren är .beredd att acceptera eljest icke
acceptabel information.
Kompetensfaktorn
Mottagaren bedömer sändaren som trovärdig om mottagaren
genom jämförelse med andra källor finner att sändaren
utöver sin sympatiska framtoning är sakkunnig. Den upplevda sakkunnigheten har inte att göra med om sändaren
är objektiv eller inte.
Sändaren kan konstateras vara en integrerad del av budskapet, något som ibland formulerats så att "sändaren är
budskapet". Detta har framför allt blivit en påtaglig
realitet vid information via TV.
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De hitintills redovisade erfarenheterna

rörande utform-

r

ning och för . jling av information gäller under normala
förhål land.

4 '

Angående information till människor

som känner

siy starkt hotade och/eller oroade (människor i
kris)

I situationer där människor har anledning att känna sig
starkt hotade och oroliga tillkommer
digheter

som

har

betydelse

Redan i ett upplysningsskede

i

ett antal omstän-

informationssammanhang.

kan vissa människor

känna

sig så oroliga att det kan finnas anledning för informationsansvariga

att

speciellt

anpassa

informationen

som

till en människa i kris. (Cullberg, 1975.) En sådan anpassning av informationen är qynnsam även för människor
som inte är oroliga.

En kris, dvs en händelse

när en människa

upplever

sig

som tillfälligt maktlös att finna lösningen på ett livsviktigt
väl

problem

urskiljbara

kännetecknas

av

fyra mer

faser, nämligen

tionsfas, en återuppbyggnadsfas

en

eller

mindre

chockfas, en

och en

reak-

nyorienterings-

fas.

Under

chockfasen

kan

nästan

stås. Det händer t o m

all

information

missför-

att mottagaren i efterhand

inte

alls kan erinra sig att hon/han blivit informerade. Det
är inte ovanligt att enstaka ord uppförstoras och missförstås utan anknytning till det sammanhang de ingår i.
Viktiga rekommendationer uppfattas inte heller alltid av
en chockad människa.

Endast

det

meddelas

allra

nödvändigaste

under denna

i

informationsväg

fas. Repetition

blir speciellt viktigt.

med

bör

omformulering
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Under reaktionsfasen, som kan komma tidsmässigt mycket
nära

chockfasen, är

det

viktigt

att

information

och

informatörer är tillgängliga och åtkomliga för människor
som känner sig starkt hotade av en fara. Under denna fas
kan mottagaren tillgodogöra sig sådan information som är
avgörande för fortsatt återuppbyggnad och nyorientering
(återhämtning).
Dialog-kriteriet
Under alla faser i en kris, men framför allt under reaktionsfasen, är det viktigt att sändaren inte enbart
fungerar som informatör utan även som "lyssnare". Genom
att upprätta en dialog med mottagaren får sändaren veta
vilken information som allmänheten har behov av för
tillfället. Relevans-kravet kan därmed även bättre uppfyllas. (Furberg, 1981.)
En informationsparadox
En paradox vid information till människor i kris är att
de å ena sidan är i ovanligt starkt behov av information
samtidigt som de är offer för starkt selektiva valmekanismer .
"Hot med stod"
Ett sätt för sändaren att
nismen är att då hotfull
informera om de stödjande
hotet reduceras. Principen
stod".

reducera den selektiva mekainformation lämnas samtidigt
åtgärder som kan innebära att
benämns på fackspråk "hot med

Redan under förstadier till befarade olyckor (upplysningsskede) har det visat sig vara gynnsamt att information formulerats som en kombination av hot med stöd.
Hotet har medfört att "folk vaknat" och insett allvaret
i situationen.
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Stödet nar lett till att människor med benägenhet att
undfly hotet haft mindre svårt att acceptera en hotfull
verklighet. Stödet kan t ex utgöras av rekommendationer
om konkreta åtgärder som varje mottagare kan vidta.
Diffust och konkret hot
Diffus fruktan är den känsla en människa kan uppleva,
när hon känner sig hotad, men inte vet av vad eller på
vilket sätt.
Det har visat sig gynnsamt att människor mycket snabbt
och tydligt fått veta vilket hotet är eller varit.
Därigenom har de kunnat vidta åtgärder mot det kända
hotet.
Att omvandla diffust hot till konkret, tydligt hot har
varit möjligt i de fall där informationsansvariga kunnat
presentera sann information från trovärdiga källor
lämna utförliga och entydiga besked om såväl orsaker
till som konsekvenser av den katastrof som väntas
eller som inträffat
lämna klara besked om resurser och begränsningar att
hantera den uppkomna situationen.
När information varit möjlig att utforma på detta sätt
har den vanligtvis lett till
ökad vaksamhet
ökad

beredskap

att

fortsätta

ta

emot

information

samt till
minskad

omfattning

människor.

av

irrationella

beteenden

hos
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Olikheter mellan människor vad gäller reaktioner infor
hot
I det föregående har informationskriterier och strategier vid information behandlats som om alla mottagare av
information

fungerade

på

ett

likformigt

sätt. så är

givetvis ej fallet.
Framför allt

fungerar människor

på starkt olika sätt

inför problem som de upplever så hotfulla att de kommer
ur balans. När människor möter hot som de tidigare ej
träffat på oc!. lärt sig bemästra är följande reaktioner
vanliga.
En del människor
försöker undvika det som framkallar stressen

("jag

struntar i att höra på nyheterna")
försöker slippa ta ansvar för sig själva genom att
överföra ansvaret på andra ("det

är deras uppgift

och inte min att klara av sånt här")
försöker fly från det som framkallar stress
sticker till skogs eller utomlands ett slag")

("vi

ger upp ("det lönar sig inte").
Andra människor beter sig helt annorlunda, t ex
riktar sin energi mot det som framkallar stressen
("det var inte bra. Det måste vi göra något åt").
De fyra förstnämnda åtgärderna kallas irrationellt beteende, vilket det är med hänsyn till konsekvenserna. Det
är dock ett rationellt beteende för den enskilde individen eftersom det är det enda hon/han kan ta sig till.
Den sistnämnda åtgärden kallas för rationellt beteende.
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Irrationellt

beteende

kan

förhindras

och

rationellt

beteende kan stimuleras hos allmänheten om informationsansvariga i sin information tillämpar de principer som
påverkar

informations- och kommunikationsprocessen

och

som redovisats i detta avsnitt.
Återhämtning efter katastrofupplevelser
Återhämtning efter en katastrofupplevelse börjar under
fjärde fasen i krisutvecklingsmonstret. En krisbearbetning

enligt

schemat

är

viktig

för

den

krisdrabbade

eftersom återhämtningen effektivast sker om en människa
gått

igenom och bearbetat de akuta

svårigheterna och

inte undflytt dem enligt de fyra "flyktbeteenden" som
redovisats.
Utvärdering av information vid inträffade katastrofer
visar att det mest framträdande behovet hos människor
under ett återhämtningsskede är att få veta vad som hänt
anhöriga, vänner och bekanta. (Hanson & Nilsson, 1978.)
I efterhand har människor samma starka behov att få veta
vad och var någonting hänt, orsak till händelsen
vilka som varit inblandade och konsekvens av

hän-

delsen
Några viktiga lärdomar från informationsmisstag eller
ieke-gynnsamma informationsstrategier vid katastrofer
I katastrofforskningen har man i efterhand analyserat
informationsmisstag för att förhindra att de upprepas i
en ny katastrofsituation. Ogynnsamma effekter av information vid katastrofer har erhållits om
ansvariga inte tillräckligt snabbt, tydligt och utförligt informerat under en varningsperiod. Allmän
förvirring och ängsligt beteende har blivit konsekvenser av sådana misstag
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ofticiella varningar inte klart definierat farans
närhet eller dess omfattning. Underlåtenhet i detta
avseende har lett till misstroende och passivitet
varningar eller information kommit från en myndighet
som inte haft tillräckligt hög prestige i allmänhetens ögon. Sådant har lett till tvekan om trovärdigheten av informationen
varningar

varit

för tidiga, överbeskyddande

eller

för sena.
De rekommendationer och övrig information som utfärdas
vid

katastrofsituationer

måste

även

riktas

till

de

grupper i Sverige vilka inte förstår eller inte kan läsa
svenska eller på annat sätt har särskilda krav på informationens utformning, t ex syn- eller hörselskadade.
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FAKTADEL

").

PRECISERING AV INFORMATIONSBEGREPPET

T samband med Tjernobyl-olyckan kom ett stort antal samhällsfunktioner, liksom större delen av den svenska allmänheten, att vara mottagare av information från ett fåtal källor, varav SSI spelade en huvudroll.
Centrala statliga myndigheter hade ett stort behov av
faktauppgifter som beslutsunderlag. Länsstyrelser och
kommuner hade ett ännu mer uttalat behov av faktauppgifter. Faktauppgifter i form av beslut, t ex från SSI,
beslutsunderlag eller uppgift om konsekvens av beslut
utgjorde hos flera av dessa myndigheters underlag till
beslut i angränsande frågor. Uppgifterna skulle också,
hos de regionala myndigheterna vidarebefordras till allmänheten i den egna regionen. För de lokala myndigheterna fanns likaså ett uttalat behov av faktauppgifter som
beslutsunderlag, men framf'jr allt behov av information i
form av allmänorientering av t ex det radiologiska läget
och dess konsekvenser, för vidarebefordran till kommuninnevånarna. Samtliga nämnda myndigheter har alltså en
funktion både som sändare och mottagare av information.

Allmänheten och enskilda individer har varit mottagare
av information. Informationen har då både syftat till
att ge kunskaper om t ex Tjernobyl-olyckan och dess konsekvenser och varit underlag för individens personliga
bedömning om sin och der» egna familjens situation. Företag, organisationer m fl var också mottagare av information, framför allt av uppgifter som kunde ligga till
grund för eller påverka ekonomiska beslut eller åtgärder .
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Baserat på dessa olikheter i informationens syfte och
användnvng kommer i fortsättningen det allmänna begreppet information att, beroende på dess användning, anges
som
Operativ

information:

De faktauppgifter

en myndighet

behöver för att kunna utföra sina ålagda uppgifter, dvs
annan myndighets beslut, beslutsunderlag, formulering av
egna beslut, delgivning av beslut, uppföljning av beslut
och orientering om beslut.
Information:

Upplysningar och faktauppgifter till all-

mänheten eller den enskilde individen som denne behöver
för sin personliga bedömning av det inträffade och dess
konsekvenser för den personliga situationen.
De två kategorierna av information skall alltid återspegla samma budskap. Olika sätt kan emellertid användas
vid

förmedlingen. Någon

emellertid

skillnad

i faktainnehåll

får

inte förekomma mellan operativ

information

och information till allmänheten. Operativ

information

kan t ex enbart utgöra en uppräkning av faktauppgifter,
medan motsvarande information till allmänheten dessutom
kan innehålla en bakgrundsredovisning samt förklaringar
till svåra begrepp, jnätsorter och dessutom inkludera en
beskrivning av eventuella konsekvenser.
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6.

GRUNDKUNSKAP I SAMHÄLLET OM JONISERANDE STRÅLNING

fe . 1

Journalisterna

Ämnesområdet joniserande strålning kan betecknas som ett
relativt nytt högteknologiskt sakområde. Specialkunskaper krävs för att förstå och kunna förmedla innebörden
av t ex strålningsmätvärden. Journalistkåren i allmänhet
bär med sig den grundkunskap i ämnet som erhållits i den
grundläggande skol- och journalistutbildningen. Fa utbildade och verksamma

journalister

har er. naturveten-

skaplig grundutbildning motsvarande postgymnasial nivå.
Den debatt om det svenska kärnenergiprogrammet som fördes före folkomröstningen 1980, medförde att kärnenergin
och

relaterade

frågor

i omfattande

grad

diskuterades

både i radio/TV och i tidningar. Denna debatt har helt
säkert fört med sig att kunskapsnivån om dessa frågor
stigit.
Journalister har också erhållit utbildning i kärnenergirelaterade ämnesområden dels i myndigheternas regi och
dels i medieföretagens regi.
6.2
Den

Allmänheten
forskargrupp

som

för

SSIs

räkning

genomförde

en

studie av hur Tjernobyl-händelsen rapporterades i radio
och TV genomförde också en enkätundersökning i Gävle och
i Stockholm med frågor om Tjernobyl-olyckan och vad den
inneburit för Sverige. I enkätundersökningen ingick ett
mindre antal rena kunskapsfrågor. En av tio tillfrågade
(11 %) kunde korrekt ange vad joniserande strålning är.
En majoritet (75 %) hade en diffus uppfattning och kunde
ange sin uppfattning om vad strålningen har för effekt,
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ange s m

uppfattning om vad strålningen har för effekt,

t ex påverkar arvsmassan, dödar celler m m. Frågor ingick också om var radioaktiv strålning förekommer samt
om riktvärdet för radioaktiva ämnens förekomst i livsmedel m m. Undersökningen visade att kunskapen om joniserande strålning är signifikant högre hos personer med
minst 3-årig gymnasieutbildning

än hos personer utan.

Motsvarande resultat har erhållits också i andra studier
(Stutz, 1987).
Enkätundersökningar med frågor som avser att bedöma
kunskapsnivån kan tolkas på olika sätt. Klart är att en
majoritet känner till var joniserande strålning förekommer, och att joniserande strålning är en del i vår
naturliga miljö. En klar majoritet känner också till
något om riktvärdet för radioktivt cesium i livsmedel,
300 Bqkg. Mycket få kan emellertid skilja mellan
stråldos (Sievert) och radioaktivitet (Bequerel) (Stutz,
1987). Det kan noteras att boende i drabbade områden och
norr om Dalälven känner bättre till riktvärden än
invånare i Stockholm.

-92-

7.

RESURS3R FOR INFORMATION

Som har belysts tidigare i utredningen förelåg vid tiden
för Tjernobyl-oiyckan en beredskapsplanering för radiologisk olycka i Sverige. Denna planering utgick ifrån en
olycka i ett svenskt kärnkraftverk. Informationsverksamheten var planerad utifrån samma förutsättning, vilket
innebar att länsstyrelsen i det län där haveriet inträffat också hade att bära det huvudsakliga ansvaret för
information kring olyckan och dess konsekvenser,
Tjernobyl-oiyckan passade dock inte in i dessa föiutsättningar, det fanns inget "ansvarigt" län.
I det följande redovisas de resurser som fanns planerade
för informationsinsatser på central, regional och lokal
nivå.

7.1

Central nivå

SS I
I beredskapsplanen vår angivet att SSIs informationschef
tillsammans med GD och ytterligare en strålskyddsexpert
snarast vid haverilarm hade att utgå till aktuell länsstyrelse.
Kvar på SSI-Haga, ingående i den s k analysgruppen,
skulle etableras en informationsdetalj med en chef och
två assistenter. En bemanningsplan som tillät tvåskiftssystero ingick i beredskapsplanen. T beredskapsplanen ingick också en instruktion för informationsdetaljens
verksamhet. Denna instruktion förutsatte dock, soir
inledningsvis påpekats, att information till massmedier
och allmänhet i allt väsentligt utgick från aktuell
länsstyrelse^
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Några exklusiva tekniska hjälpmedel för informationsförmedling fanns ej avsatta
hade

att

nyttja

de

i beredskapsplanen

resurser

som

utan den

sambandsdetaljen

i

Analysgruppen samlat förfogade över.
Ganska snart efter den 28 april 1986 stod dock klart att
den inriktning av informationsverksamheten som beredskapsplanen angav måste modifieras. Det fanns ingen
"aktuell" länsstyrelse utan samhällets hela informationsbehov riktades mot de båda kärnenergimyndigheterna
SSI och SKI.
Efter några dagar utkristalliserade sig tre huvudgrupper
som efterfrågade information. I avsikt att strukturera
informationen

till innehåll samt provisoriskt

anordna

den tekniska förmedlingen ostörda av varandra inrättades
Eran

1986-05-03

tre

stycken

underavdelningar

enligt

nedan.
Myndigheter och organisationer
Operativ information till andra myndigheter.
Ansvarig: Ledningsgruppen i analysgruppen. Tekniskt
stöd av sambandsdetaljen.

Massmedier
Information till massmedier etablerades i särskild
lokal med egna direkta telefonnummer utanför växeln.

Allmänheten
Information till allmänheten via en s k telefonsluss
med sex stycken anknytningar under SSI växel.
Dessa underavdelningar bedrev sin verksamhet dygnet runt
fram till 87-05-06 kväJlen då telefonslussen
med

telefonsvarare

mellan

kl

ersattes

22.00-08.00. övriga

två

funktioner fortsatte ännu en tid dygnet-runt-verksamhet.
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iiärvid kan noteras att på förmiddagen 87-05-06 registrerades av

televerket

ca

30.000 uppringningar

på

SSIs

•elefonnummer. Av dessa kom endast en bråkdel igenom med
itt samtal.
'utvidgningen av

informationsverksamheten

jämfört

med

ien planerade, främst tillkomsten av en telefonsluss,
kisade sig omedelbart överskrida SSIs egen per sonaltil1iiång. Personaltillskott fick sökas utanför myndigheten,
inledningsvis
sedermera

lämnades

ett

kompletterades

omfattande

med

persona]

stöd
från

av

SKI;

civilför-

r.varsstyrelsen, FOA, kärnkraftslänen m fl.
utredningen har ej kunnat klarlägga exakt resursförbrukning avseende informationsverksamheten vid SSI med anledning av Tjernobyl-olyckan men kan konstatera följande
poster för tiden maj-juli 1986.
Intern resursförbrukning:
Administrativa enheten: övertid 671 tim
Tryckerikostnader broschyrer m m: 402.486:-.
Kxtern resursförbrukning:
För informationsverksamheten över 450 tim övertid
Lön extra pesonal 264.675:-.
Personal från andra myndigheter som tjänstgjorde vid SSI
under Tjernobyl-olyckan.
Statens kärnkraftinspektion

261 mandagar

Försvarets forskningsanstalt

200 mandagar

Civilförsvarsstyrelsen/Statens
räddningsverk
Länsstyrelser

250 mandagar
238 mandagar
950 mandagar
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SKI
I likhet med

förhållandena

för SSI förutsatte bered-

skapsplanen att information utgick från aktuell länsstyrelse samt att övrig behövlig information huvudsakligen
var av strålskyddsnatur och därmed hanterades av SSI.
Inom SKI fanns ett informationssekretariat med en chef
och en byrådirektör.
Utredningen har tidigare, i delrapporten "Beredskap
efter Tjernobyl" redovisat informationsverksamheten vid
SKI t o r n första veckan i maj.
Tiden därefter innebar att informationssekretariatet
anslöt till den utbyggda informationsdetaljen på SSI för
att där bidra med i första hand information till allmänheten .
Övriga centrala myndigheter
Någon

särskild

beredskapsplanering

tionsverksamheten

vad avser

informa-

vid radiologisk olycka fanns ej för

andra myndigheter än SSI och SKI
För beskrivning av hur informationsverksamheten

utföll

på andra myndigheter hänvisas till kapitel III. 11.

7.2

Regional nivå

Kärnkraftslän
Länsstyrelserna i Malmöhus, Uppsala, Hallands och Kalmar
län är ansvariga för beredskapsplanläggningen för de
kärnkraftverk som finns i respektive län samt är beredda
att biträda andra län. Detta gäller även informationen.
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I respektive län finns en s k räddningsledning planerad
och organiserad.

I dessa

informationsavdelning,

räddningsledningar

vilken

har

i

stort

finns en
likartad

personell organisation och tekniska stödresurser

i de

olika länen.
I

informationsavdelningen

ingår

en

upplysningscentral

- för information till allmänheten med tio telefoner,
linjetagare
- för information till massmedier samt
- en förberedd sändningsstudio för lokalradio.
För varje verksamhetsområde finns en instruktion och en
bemanningsplan för dygnet-runt-verksamhet. Den tekniska
stödutrustning för samband som disponeras är i regel
skild från övrigt samband för att undvika blockeringar
av andra funktioner inom räddningsledningen.
Förhandsinformation om åtgärder vid olycka i kärnkraftverk fanns utsänd till allmänheten inom den s k inre
beredskapszonen samt till lantbrukare inom den s k indikeringszonen. Skriftligt förberedda myndighetsmeddelaniien fanns i respektive beredskapsplaner.
Kfter den inledande oklara fasen kom informationsverksamheten vid flertalet länsstyrelser i huvudsak att
vidarebefordra SSIs information och att ge information
om de regionala förhållandena. I stor utsträckning gavs
också informationsstöd till kringliggande län samt personellt stöd till SSIs informationsavdelning.
Informationsverksamheten kom senare att överföras till
andra enheter i ordinarie länsstyrelseorganisation samt
till respektive lantbruksnämnder.
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övriga län
t län utan kärnkraftverk finns ingen planering för åtqärder vid radiologisk olycka. Följaktligen fanns inte
•leller några informationsresurser planerade eller avsatta.
"nligt brandlagen (1974:80) samt brandstadgan (1974:81)
•öreskrivs dock att länsstyrelser skall kunna överta
Ledning av räddningstjänsten för alla typer av olyckor
samt att erforderlig planläggning skall utföras. Denna
planläggning regleras ytterligare genom statens brandnämnds meddelande (1978:3).
därav följer att även län utan kärnkraftverk har en
räddningsorganisation med en informationsavdelning. I
beredskapsplanerna framgår personella resurser för denna
avdelning samt instruktioner för informationsverksamheten. Vanligtvis innehåller även planerna stommar till
myndighetsmeddelanden och presskommunikéer. Förteckning
över kontaktmän för informationsverksamheten i länet
förekommer. Någon särskild teknisk stödutrustning för
information utöver myndighetens ordinarie finns vanligtvis e j.
r:tt anmärkningsvärt undantag förelåg inom Gävleborgs län
med sitt inom länet utbyggda telefax-nät, genom vilket
alla regionala och lokala instanser kunde nås.
Vid Tjernobyl-olyckan kom Gävleborgs och Västernorrlands
län, på grund av nedfallet, att hamna i en viss särställning gentemot övriga län. I dessa län fick tillgängliga
informationsresurser
kompletteras
för att
frågor från allmänheten, företag, näringsidkare och
kommuner skulle kunna besvaras. Tillfälliga telefonslussar inrättades utifrån lokala förutsättningar, tillgänglig personal och tekniska förutsättningar.
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rfterhand

kom

informationsbördan

att

överföras

till

''ackonjan inom länsstyrelsen/länen såsom naturvårdsenheterna,

länsveterinärer,

lantbruksnämnder

samt

region-

sjukhusens sjukhusfysiker.

7.3

Lokal nivå

Kommmuner
Någon beredskapsplanering för större radiologisk olycka
fanns inte förutom i de kommuner som berörs av planeringen för svenska kärnkraftverk, således fanns inte
heller några resurser avsatta. De kommuner i kärnkraftslän som hade sådan planering kom dock att till ringa del
beröras av Tjernobyl-olyckan undantaget kommuner i
Uppsala län.
ne kommuner som utsattes för det kraftigaste nedfallet
och därmed fick den största informationsbördan saknade
helt planering och särskilda resurser för radiologisk
olycka.
I kommunerna framstod ganska snart respektive miljö- och
hälsoskyddskontor såsom naturliga forum för information. Särskild informationsverksamhet anordnades vid
vissa kommuner, t ex Timrå kommun. För information avseonde medicinska konsekvenser spelade vårdcentraler i
kommuner en viktig funktion.
Kärnkraftverk
Vid landets kärnkraftverk fanns i respektive beredskapsplanläggning även en planerad informationsverksamhet vid
olycka.

Enligt

kärnkraftverkets
eftersom

planerna

skulle

ordinarie

den huvudsakliga

denna

genomföras

med

informationsavdelningar

informationen

förutsågs ske

vid aktuell länsstyrelse. Den 28 april kunde dock vid
Forsmark konstateras att dessa planer inte höll i verk-
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ligheten.
Representanter från massmedierna sökte siq
till källan för händelsen, nämligen Forsmark.
Information till massmedierna från Forsmarksverket fick
därför improviseras. Ett annat problem som Forsmarksverket inte förutsåg var de bristande tekniska möjligheterna att kunna ge information till den utrymda personalen
vid Norrskedika.

8.

INFORMATIONSBEHOV

I

SAMBAND

MED

TJERNOBYL-

OLYCKAN
Det omfattande behov av information som uttrycktes av
myndigheter, organisationer och allmänhet efter Tjernobyl-olyckan översteg vida det som förutsetts i beredskapsplanen.

8.1

SKIs och SSIs akuta behov av faktauppgifter

Något larm om inträffad olycka med radiologiska konse4

kvenser utfärdades inte från ryska myndigheter. Detta
medförde att de centralt ansvariga myndigheterna SKI och
SSI initialt svävade i ovisshet om ursprunget till den
förhöjda markaktiviteten. Först efter några timmar från
det att Forsmarks-verket larmat om förhöjda markaktiviteter kunde man fastställa att utsläppet skett från en
kärnreaktor belägen sydöst om Sverige.
För SSIs del var det viktigast att få fastställt om det
radioaktiva

molnet

strålningsnivå
togs. SSI fick

och/eller

markaktiviteten

som motiverade att

gav

en

skyddsåtgärder

vid-

information om strålningsnivåerna

från

avläsningar i FOAs fasta luftfilterstationer, sina egna
fasta mätstationer samt vissa uppgifter från bl a kärn-
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kraftverken. Information från SMHI om väderförhållanden
och trajektorier behövdes för att lokalisera utsläppskällan. De uppgifter som kunde insamlas på detta sätt
bedömdes emellertid inte som tillräckliga för SSIs inii iala behov. Man fick därför beordra mobila mätningar av
markakti viteter i de områden som bedömdes mest aktuella,
nämligen på Gotland samt kustlandskapet öster om Stockholm. Genom kontakter med strålskyddsmyndigheter i andra
länder kunde man också få en bild av att det radioaktiva
utsläppet drabbat stora områden i Europa.
Aktiva insatser för att samla

in uppgifter om strål-

ningsnivåer behövde alltså initieras från SSI i samarbete med FOA, universitetsinstitutioner, kärnkraftverk och
forskningsstation, sådana operativa åtgärder i det initiala skedet ingick i«Jie i beredskapsplaneringen.
För SKIs del var den akuta huvudfrågan om en svensk
reaktor varit orsak till utsläppet. Efter det att det
fastställts att utsläppet kom från en reaktor utomlands
var SKIs främsta fråga vilken reaktor det gällde. Under
dagen den 28 april fanns ingen bekräftelse på namnet på
den aktuella reaktorn. Uppgifter om nedfallets sammansättning av radioaktiva ämnen samt trajektorier från
SMHI pekade på att utsläppet härrörde från en rysk reaktor i Kiev-trakten. En vital fråga för SKI var om utsläppet stoppats och om risk förelåg för nya utsläpp.
Efter bekräftelse om att utsläppet kom från den fjärde
reaktorn i Tjernobyl blev uppgifer om situationen för de
tre övriga reaktorerna där av största intresse för SKI.
Praktiskt taget inga faktauppgifter fanns på SKI om den
aktuella reaktorn. För att SKIs prognosarbete skulle
kunna starta erfordrades därför att ett omfattande
internationellt kontaktnät nyttjades för att på snabbast
möjliga tid få fram aktuella uppgifter om reaktortyp och
reaktorerna i Tjernobyl.
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Sammanfattningsvis kan sägas att SSIs och SKIs insamling
av operativ information i det akuta skedet fick ske helt
utanför gällande beredskapsplanering. Den bild av reaktorolyckan och des konsekvenser, det radioaktiva utsläppets ursprung, geografiska utbredning och intensitet som
kunde

framställas

improviserade

under

det

första

dygnet,

byggde

insatser från kärnenergimyndigheterna

och SKI i samarbete med
kärnenergimyndigheter,

bl a FOA, 5MHI, andra

på
SSI

länders

universitetsinstitutioner,

kärn-

kraftverk och forskningsstationer.

8.2

Centrala

myndigheters

behov

av

faktauppgifter

efter det akuta skedet
F.fter det första dygnet hade SSI stort behov av operativ
information

om

Tjernobyl, och
skulle

kunna

kunskap
fördelat

risken
om

för

risken

ytterligare

sig

det

från

för att nya radioaktiva moln

transporteras

om hur

utsläpp

till

radioaktiva

geografiskt

Sverige,

samt

nedfallet

och

dess

över

bättre
Sverige

sammansättning.

Beträffande

risken för fortsatta utsläpp kom samarbetet

med

Haga

SKI

på

tingshus

att

medföra

direkt

tillgång

till prognosgivande uppgifter. SSI fick därefter
era

omfattande

flygmätningar

och

även

mobila

initi-

markmät-

ningar för att fastställa nedfallets geografiska utbredning och intensitet

och förekomst

ämnen. Innehåll av rdioaktivt
tionen

samt

i

mjölk

från

beslutsunderlag

inför

SSIs

att hålla mjölkkor
yift om resultat

jod

av olika

(J—131) i markdeposi-

betande
beslut

radioaktiva

om

stallade. Därefter

kor
att

behövdes

som

rekommendera

behövde SSI upp-

från alla mätningar på gräsprover m m

som föranletts av det s k betesförbudet.

Under denna tid

inriktades SKIs arbete på att samla så

många faktauppgifter om reaktorn i Tjernobyl att en bedömning

skulle kunna göras om olyckan skullp

föranleda
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åtgärder for att höja säkerheten i svenska kärnkraftverk. Denna fråga blev också en av huvudfrågorna för
energirådets expertgrupp för kärnsäkerhet och miljö.
Regeringskansliet blev på ett tidigt stadium informerat
om händelsen av både SSI och SKI. Information gav? i
första hand till miljö- och energidepartementet, industridepartementet, jordbruksdepartementet, utrikesdepartementet och i viss mån försvarsdepartementet. Den information som gavs baserade sig på de faktauppgifter
myndigheterna kunnat insamla och inriktade sig på att
besvara frågorna varifrån utsläppet härrörde, hur och
varför det kunnat äga rum. SSI gav också information om
strålskyddsmässiqa bedömningar och de restriktioner som
skulle bli följden beroende av hur högt målet att reducera stråldoser, till befolkningen sattes. Underlag för
departementen gavs för att de skulle kunna fatta beslut
i ekonomiska frågor som direkt berörde vidtagna åtgärder
samt besiat i olika ersättningsfrågor.
Livsmedelsverket, SLV, blev mycket snart efter det akuta
skedet engagerat i frågor om det radioaktiva nedfallets
konsekvenser för livsmedlen. SLV behövde därför operativ
information om hur utsläppet drabbat Sverige och övriga
länder. SLV behövde också få information om vilka
import- och exportrestriktioner som gällde i de olika
länderna. Ett av SLVs första beslut var att utfärda
importförbud för livsmedel från aktuellt olycksområde.
Senare beslöts även om gränsvärden för innehåll av
radioaktiva ämnen i importerade och exporterade livsmedel. Under denna tidsperiod tog SLV också det första
beslutet om tillåtna halter av radioaktiva ämnen i
inhemska livsmedel.
Betesförbudet

innebar

att

lantbruksstyrelsen,

LBS,

mycket tidigt berördes av olyckan. LBS behövde uppgifter
om hur nedfallet drabbat olika områden och hur lantbru-

-103-

karna i dessa områden löst frågan om ersättningsfoder.
LBS och statens jordbruksnämnd tillhandahöll uppgifter
till de lokala lantbruksnämnderna om hur ersättningsfoder kunde anskaffas. LBS behövde också mer ingående
information om hur det radioaktiva nedfallet fördelat
sig på den primära växtligheten, för att kunna ge riktiga råd till lantbrukarna beträffande vallskörden. SSIs
friklassningsbeslut var av stort värde för LBS och dessa
behövde överföras till LBS så snart det togs.
Socialstyrelsen, SoS, behövde, som ansvarig central myndighet i sjuk- och hälsovårdsfrågor, snabbt få faktauppgifter på om nedfallet innebar hälsorisker för den
svenska befolkningen. SoS behövde därför operativ information från SSI om nedfallets omfattning och dess hälsomässiga konsekvenser.
Arbetarskyddsstyrelsen, ASS, fick tidigt förfrågningar
om arbetarskydd vid dammande arbeten, t ex byte av filter av olika slag. För att kunna besvara sådana frågor
måste ASS förlita sig på operativ information om bl a de
radioaktiva

ämnenas

förekomst

från

SSI. ASS

behövde

också erhålla uppgifter från SSI om i vilken utsträckning skyddsåtgärder var påkallade med anledning av nedfallet och den förhöjda strålningsnivån.
Tullen,

luftfartsverket

och

sjöfartsverket

ställdes

snart inför ärenden som gällde radioaktiv beläggning på
inkommande

trafikmedel

och

gods.

Man

begärde

därför

operativ information från SSI om lämpliga åtgärder.
Ett mycket stort behov av operativ information om olyckan och dess konsekvenser för Sverige fanns på regional
nivå, inom

länsstyrelser, lantbruksnämnder

och lands-

ting. I första hand gällde detta de län som drabbats
hårdast av nedfallet. Länen var härvid helt beroende av
information», från de centrala

myndigheterna,

i första
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:iand från SSI. Främst avsåg behovet om och i vilken grad
det egna

länet drabbats

rekommenderats
För

cie

på

vilka

skyddsåtgärder

och vilket beslutsunderlag

regionala

mätvärden

samt

myndigheterna

mark,

i

luft,

som

utgjorde

i

förelåg.

uppgifter

livsmedel

som

ett

om

centralt

behov, särskilt för samverkan med allmänheten i det egna
länet.

Länen

assistans

behövde

med

hjälp

grundläggande

att

tolka

mätvärden

information

om

samt

strålning

:n m. Länsstyrelserna måste ha tillgång till faktauppgifter som behövs för att svara lör informationen till allmänheten
fget

i händelse

initiativ

inätverksamhet
till

av

olycka

organiserades

vid

en

sjukhusfysiker

rad

i ett kärnkraftverk. På
såväl

större

och/eller

upplysnings-

sjukhus

med

som

tillgång

universitetsverksamma

radiofysiker .

I princip samma behov av uppgifter fanns på lokal nivå i
törsta hand hos kommunernas hälso- och miljöskyddsnämnder. Här behövdes, förutom uppgifter från centrala myndigheter, operativ mrormatiori LiLa Zz. rc-ier.äl* myndigheterna om vidtagna åtgärder m m.

8.3

Informationsbehov hos allmänheten

Allmänheten
tion

om

visade ett oerhört

det

inträffade.

stort behov

Under

den

första

frågor som rörde omedelbara skyddsåtgärder
bilden. Rekommendationer

av

informa-

tiden

kom

att dominera

om livsmedel, t ex om att inte

förtära vissa primörer eller att inte dricka

regnvatten

gav upphov till många frågor. Information om det lokala
strålningsläget
dominerade.

och konsekvenser

Beträffande

för den egna

nedfallets

familjen

konsekvenser

allmänheten störst behov av information

hade

inom hälsoområ-

det, oron för att erhålla cancer eller genetiska skador,
fanns uttalat. Gruppen

gravida kvinnor behövde veta om

nedfallet

till en

givit

upphov

så omfattande

påverkan
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att abort var motiverad och mammor med spädbarn behövde
veta om amningen kunde fortsätta eller om ansamlingen av
radioaktiva ämnen i modersmjölken medförde att modersmjölken blev otjänlig. Andra hälsofrågor rörde t ex hudutslag som noterats eller allmän ospecifik oro för den
egna hälsan.
SSIs rekommendationer och råd om att avstå från vissa
livsmedel medförde ett stort behov av information hos
allmäheten beträffande förekomst av radioaktiva ämnen i
olika typer av livsmedel och information om konsekvenser
av att ha ätit "förbjudna" livsmedel. Ett stort antal
personer hade planerat resor till områden i närheten av
eller längre bort från Tjernobyl-reaktorn. Dessa personer behövde veta strålningsläget i de aktuella områdena
och vilka restriktioenr som gällde där. Man efterfrågade
också en rekommendation om man skulle utföra resan eller
inte.
Utomhusvistelse gav upphov till ett flertal frågeställningar. Framför allt gällde frågorna barns lek i sandlådor, vattenpussar etc. Frågor om sällskapsdjur förekom
också, t ex regnvåta hundar. Arbete i den egna trädgår4

den samt odling av grönsaker ifrågasattes.
Ett flertal intresseföreningar och andra grupper av människor uttryckte behov av information. Behoven gällde
allmän information med inriktning på gruppernas särskilda intressen. Bland grupperna märktes lärare i skolor,
pesonal på barndaghem, idrottsföreningar, politiska föreningar, miljörörelser, yrkesföreningar
san,

LRF,

trädgårdsodlarnas

(lantbrukshäl-

riksförbund,

mejeriernas

riksförbund, samernas riksförbund, yrkesfiskarna, fritidsfiskarna, svenska jägarförbundet, jägarnas riksförbund). För flera av grupperna kom det radioaktiva nedfallet att få ekonomiska konsekvenser.
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8.4

Informationsbehov under lång tid

Kn betydande del av det informatinsbehov som behandlats
ovan kom att gälla under mycket lång tid. Med tiden kom
vissa problemområden att utkristalliseras. Framför allt
gällde detta ai.samlingen av radioaktiva ämnen, framför
allt radioaktivt cesium, i renkött, viltkött, insjöfisk
och bär. Behovet av information om förekomst och anrikning av radioaktiva ämnen i dessa livsmedel ökade allteftersom tiden gick efter olyckan.
Andra myndigheter som blev engagerade i ett långsiktigt
tidsperspektiv var naturvårdsverket, vilket behövde veta
nedfallets omfattning för att kunna bedöma dess långsiktiga inverkan på miljön. Speciellt aktuell blev frågan
om radioaktiva ämnens anrikning i rötslam och torv.
Naturvårdsverket var också i behov av operativ information om mätvärden för viltkött för att kunna ge råd i
jaktfrågor, särskilt jaktperiodernas placering.
T ett längre tisperspektiv finns också socialstyrelsens
behov av att veta hur olyckan påverkat människors hälsa,
graden

av oro, eventuell

ökning

i sjukskrivningsfre-

kvens, påverkan på antalet aborter inom de svårast drabbade områdena och risk för ökad frekvens av cancer i
framtiden.

För

uppföljning

och

utvärdering

av

dessa

frågor i SoSs och SSIs regi, var och en för sig eller
tillsammans,

behövs

information

och

uppgifter

från

landstingen, vårdcentraler.
Lantbruksstyrelsen kom att få ansvaret för ersättningsfrågorna till samerna. LBS har därför under lång tid
haft behov av att erhålla uppgifter om mätvärden för
renkött, lavar, insjöfisk m m. LBS har också haft behov
av information från samerna om hur rennäringen påverkats
av det inträffade.
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De radioaktiva ämnenas ansamling i livsmedel är fortfarande, ett och ett halvt år efter olyckan, en aktuell
fråga för livsmedelsverket. Ett uttalat behov av att
följa upp och genomföra analys av vissa livsmedel från
de hårdast drabbade områdena finns fortfarande.
Hn omfattande utvärderingsverksamhet har ägt rum efter
Tjernobyl-olyckan.

Resultaten

från

utvärderingarna

kommer att få betydelse för myndigheterna när det gäller
att bedöma de långsiktiga konsekvenserna av Tjernobylolyckan och för planering av insatser i händelse av en
ny radiologisk olycka.

9.

FORMEDLINGSFORMER FOR INFORMATION OCH DERAS ANVÄNDNING

Vid en större händelse står ett flertal olika former för
förmedling av information till buds. I samband med Tjernobyl-olyckan kom huvuddelen av dessa olika former att
utnyttjas. Somliga blev mer nyttjade än andra, till stor
del beroende på de olika metodernas behov av och krav på
förberedelser t ex i en beredskapsplanläggning. Förmedlingsformerna är olika resurskrävande både vad avser
personal och teknisk utrustning, och olika lång tid
åtgår innan avsedd information når mottagaren.
Nedan ges en sammanfattning av de förmedlingsformer som
i första hand står till buds vid en olycka och hur de
kom att användas i samband med Tjernobyl-olyckan.

9.1

Myndighetsmeddelanden

I ett brådskande läge har myndigheter rätt att förmedla
information», till allmänheten via radio och i viss mån
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TV).

Förutsättningarna

för

myndighetsmeddelanden

har

behandlas i avsnitt III 1.4.
Ingen myndighet utnyttjade möjligheten att lämna myndighetsmeddelanden med anledning av Tjernobyl-olyckan.

9.2

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden av olika slag, från korta TT-kommunikéer

till

mera

omfattande

pressreleaser

utgör

ett,

oftast skriftligt, budskap, t ex från en myndighet till
massmedia, som avges med förhoppningen att budskapet via
massmedia vidarebefordras till allmänheten. Ett sådant
pressmeddelande står massmedia fritt att publicera/sända
i mer eller mindre journalistiskt bearbetad form.
Ett pressmeddelande, t ex från en myndighet, kan från
förmedlingssynpunkt ses som en normal del av vardagsverksamheten. För förmedling krävs ingen särskild beredskapsorganisation.
Metoden anses vara en snabb väg för budskapet att nå
mottagaren, dvs den enskilde medborgaren. Metoden är
även kostnadseffektiv för sändaren (myndigheten) då
huvuddelen av förmedlingskostnaden faller på massmedia.
Med metoden följer också att
- Massmedierna, och ingen annan, avgör
skall vidarebefordras till mottagaren.

om

budskapet

- Massmedierna kan fritt göra den journalistiska bearbetning av budskapet som anses befogad.
- I ett komplicerat händelseförlopp, som var fallet i
samband

med

Tjernobyl-olyckan,

där

kunskaper

och
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insikter såväl hos förmedlaren, massmedierna, som hos
den mottagande individen är bristfälliga, kan feltolkningar göras. En situation med nya frågeställningar
uppstår då lätt. Om svar då inte kan erhållas, till
exempel p g a kommunikationstekniska svårigheter, kan
lätt andra tolkningar av budskapet än det avsedda uppstå.
I samband med Tjernobyl-olyckan använde flera myndigheter pressmeddelanden som kommunikationsväg med allmänheten. Under perioden 29 april - 21 maj avgavs följande
antal pressmeddelanden från berörda myndigheter:
Statens strålskyddsinstitut

17

Statens kärnkraftinspektion

0

Livsmedelsverket
Lantbruksstyrelsen

3
1

Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län

9.3

0
11
0

Presskonferenser

Att hålla presskonferens är ett annat sätt för t ex en
myndighet att via massmedia "sända" ett budskap till en
mottagande medborgare.
Den väsentliga skillnaden mellan att hålla presskonferens och att utge ett pressmeddelande är att de frågor
som budskapet kan ge upphov till, kan ställas omgående
och omgående få ett svar. Ett svårtolkat budskap kan
alltså omedelbart kompletteras och förtydligas.
En presskonferens ger också goda möjligheter för sändaren, myndigheten, att bli uppmärksammad på problem och
frågeställningar som den tidigare inte varseblivit.
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En presskonferens har samma snabbhet i förmedling, och
samma ekonomiska förutsättningar som användning av
pressmeddelanden.
1 den beredskapsplanering

som rådde i kärnkraftslänen

ingår beredskap för presskonferenser. De centrala myndigheterna SSI och SKI har planerat att i ett beredskapsläge delta i länens presskonferenser. Däremot har
presskonferenser på central nivå inte varit planerade.
En presskonferens kräver emellertid större resurser än
ett pressmeddelande. Vanligen deltar mer än en representant från myndigheten förutom dess informationschef.
Ofta utgörs myndighetsrepresentanten av en tjänsteman i
ledningen. En presskonferens behöver också planeras i
förväg, särskilt gäller det tillgång till ändamålsenlig
lokal, samling av berörd personal på ett ställe vid en
viss tidpunkt m m. Ett omfattande arbete krävs också för
att ta fram den skriftliga dokumentation som bör kunna
överlämnas till massmedierepresentanterna vid en presskonferens. Deltagande i en presskonferens kan också avbryta eller på annat sätt påverka berörd personals
aktuella arbetsuppgifter.
I samband med Tjernobyl-clyckan genomförde SSI ett stort
antal presskonferenser med början den 29 april. Därefter
höll SSI presskonferenser dagligen, de första två
veckorna kl 13.00. Vid dessa deltog SSIs ledning, framför allt dess generaldirektör. I bilaga 4 finns en sammanställning av de presskonferenser som hölls på SSI
under tiden. Vid presskonferenserna under den första
veckan deltog också representanter från SKIs ledning.
Den enda presskonferens som följde den gjorda beredskapsplaneringen genomfördes av länsstyrelsen i Uppsala
län den 28 april. Noteras kan att uppslutningen vid
denna var mycket begränsad, endast en representant från
massmedierna.
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I övrigt genomfördes på regional och lokal nivå presskonferenser övervägande i anslutning till besök inom
regionen av representanter från departement och centrala
myndigheter.

9.4

Uttalanden, intervjuer

Genom att göra uttalanden för eller ge intervjuer med
representanter från massmedierna kan en företrädare för
en myndighet sända ett budskap med massmedierna som förmedlare.
Genom den personliga kontakten mellan myndighetsrepresentanten och journalisten kan en dialog uppstå och
omedelbara klarlägganden av frågeställningar göras.
Journalistisk bearbetning sker på samma villkor som för
övrig information som förmedlas via massmedia. Kriterier
avseende snabbhet, ekonomi och behov av beredskapsplanering är desamma som för presskonferenser och pressmeddelanden.
Uttalanden och intervjuer som förmedlingsform för information kom att

få en dominerande

Tjernobyl-olyckan. Metoden

roll i samband med

utnyttjades på alla

nivåer

från regering till kommuner.
Denna förmedlingsform användes även i hög utsträckning
av företrädare för olika intresseorganisationer samt
enskilda experter och medborgare vilka gavs tillfälle
att via massmedierna sända sina budskap, vilket innebar
att en viss dialog i form av frågor-svar växte fram.
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9. 5

Debattprogram i radio och TV

Genom medverkan i s k debattprogram erbjuds ytterligare
en möjlighet att förmedla budskap och ge information.
Dessa program kan grovt indelas i två huvudgrupper.
- Program anordnade av radio och TV
- Debatter anordnade av en organisation eller motsvarande.
Debattprogram

som anordnas av Sveriges Radio har som

regel rikstäckning. För andra debattprogram når budskapet initialt endast närvarande men kan förmedlas vidare
av press och etermedier.
Kännetecknande

för ett debattprogram är att budskapet

utsätts för en omedelbar prövning vad avser tydlighet
och substans. Den enskilde medborgaren kan genom olika
debattörers inlägg få svar på egna frågeställningar och
kan därvid bredda sin kunskap och insikt i den aktuella
frågan.
Bägge de ovan redovisade huvudgrupperna av debattprogram
kom att utgöra en väsentlig del av informationsutbudet
vid Tjernobyl-olyckan.
I dessa program deltog huvudsakligen representanter från
centrala myndigheter och verk, främst SKI och SSI. Bland
annat kan nämnas Aktuellt Special med bl a SSIs generaldirektör och SKIs ställföreträdande generaldirektör.
Efterhand som bilden av vad som skett klarnat förflyttades denna typ av program geografiskt till särskilt utsatta landsdelar och kom framför allt att ingå i lokalradions sändningar. Innehållet kom mer att handla om
praktiska regionala problem och åtgärder eller brist på
åtgärder. Representanter från central nivå fortsatte att
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medverka men företrädare för myndigheter på regional och
lokal nivå kom att få en naturlig andel i programmen.
Denna förändring av etermedias arbetsmetodik beskriver i
sig den process som pågick månaderna efter Tjernobylolyckan. Medborgaren sökte efterhand svar på sina frågor
där han normalt söker dem, nämligen lokalt-regionalt.
Den andra nämnda formen, "debatt anordnad av en organisation eller motsvarande", kom av viss naturlighet att
dröja något i starten. Även här kan tidsmässigt skönjas
en geografisk
förskjutning
samt därvid
förändrade
"nivåer" på medverkande.

9.6

Broschyrer, qruppkorsband

Genom att utnyttja broschyrer och andra trycksaker som
förmedlingsform för information, kan en sändare av ett
budskap nå den tilltänkta mottagaren direkt, utan att
"mellanhänder" omformulerat eller på annat sätt bearbetat budskapet.
Massmediernas roll blir då oftast att sakligt granska
innehållet i det budskap som broschyren förmedlar.
Denna förmedlingsform skiljer sig på väsentliga punkter
jämfört med de förmedlingsformer som berörts tidigare.
Utan förberedelser är metoden tidsödande med många
moment från idé till förverkligande. Metoden kan oftast
vara betungande för en organisation och kräver avsevärda
arbetsinsatser. Metoden är dessutom dyrbar.
Ett särskilt dilemma vid förmedling av ett komplicerat
budskap är avvägningen

mellan

kraven på

vetenskaplig

saklighet och begriplighet. Om en sådan avvägning misslyckas kan*, resultatet bli ett ökat
tvärtemot grundavsikten.

informationsbehov,
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[ samband med Tjernobyl-olyckan utnyttjades broschyrer
som förmedlingsformer för information vid tre olika
tillfällen. Två broschyrer distribuerades till befolkningen i de mest drabbade områdena för att ge utvidgad
information om nedfallets omfattning, strålningsläge,
doser och deras konsekvenser. Den första broschyren
distribuerades till allmänheten i Gävleborgs, Uppsala
och Västmanlands län i mitten av maj, och den andra motsvarande broschyren till befolkningen i Västernorrlands
län samt en del områden i Norrlands inland, i mitten av
juni. Med dessa broschyrer ville SSI snabbt komma ut med
en mer heltäckande och samlad information till de mest
drabbade
folkgrupperna. Den tredje broschyren var
"Efter Tjernobyl", som distribuerades till Sveriges
samtliga hushåll i november 1986. Med denna broschyr
försökte samtliga myndigheter som varit engagerade i
arbetet med effekterna av Tjernobyl-olyckan att sammanfatta sina kunskaper samt informera allmänheten om
dessa.

Broschyrerna till lokalbefolkningen i de mest drabbade
områdena har redan beskrivits i utredningens delrapport
i oktober 1986. Framställningen av broschyrerna behandlas också i avsnitte't om SSIs informationsverksamhet.
Här kan emellertid nämnas att båda broschyrerna, men
framför allt den första, innehöll ett flertal olika mätonheter för joniserande strålning och stråldoser samt en
stor mängd fakta vilket gav upphov till nya frågor.
Broschyren "Efter Tjernobyl" hade frar.itagits av en
större arbetsgrupp med representanter från samtliga de
myndigheter som deltog i arbetet efter Tjernobyl-olyckan, under samordning från SRV. Broschyren redovisas
närmare i kap. III.11.
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9.7

PM och informationsbrev

De promemorior som utfärdas inom en myndighet utgör alltid

offentliga

handlingar, och

informationskälla
med

tidigare

för

kan därmed

utgöra en

allmänheten. Skillnaden

informationsmetoder

är att den

jämfört
enskilde

själv aktivt måste söka efter informationen och begära
att få ta del av den aktuella promemorian. PM kan emellertid

också

framställas

för att

i informationssyfte

distribueras dels inom den egna myndigheten, dels till
andra myndigheter för att utgöra underlag i deras informationsverksamhet.

Samma

PM

kan

också

utgöra

del i

beslutsunderlag både för den egna myndigheten och andra
myndigheter.
Inom SSI har fram till september

1987 framställts ett

tjugotal PM med faktauppgifter och konsekvensbedömningar
avseende den radiologiska påverkan från Tjernobyl-olyckan. Flertalet av dessa PM har distribuerats både internt
och externt till andra myndigheter, regionala myndigheter,

intresseorganisationer

Samma

förhållande

gäller

för

och

enskilda

individer.

övriga berörda

centrala

myndigheter, SLV, LBS och SoS.
Att framställa en promemoria är en tämligen tidskrävande
process. Uppgifter måste insamlas och sammanställas samt
presenteras i skriftlig form. Kopiering och hophäftning
kan, om den görs i myndighetens regi, utföras tämligen
snabbt. Distributionen sker sedan till i förväg utvalda
mottagare. Myndigheterna brukar dessutom ha en upplaga
till hands för sändning till dem som begär en kopia. Som
informationsmetod lämpar sig PM väl i ett läge, då
största snabbhet inte erfordras. Eftersom framställningen brukar hålla en fackmässig karaktär, och innehållet
ofta redovisas med hjälp av facktermer, är PM mest att
betrakta som en intern informationsmöjlighet samt myndigheter emellan. Verksamheten ingår i en myndighets
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ordinarie verksamhet, någon särskild beredskapsplanering
erfordras inte för detta.

9.8

Informationsmöten

Myndigheter kan, särskilt på regional och lokal nivå,
anordna informationsmöten dit den enskilde medborgaren
är välkommen. Avsikten är då att med direkt kommunikation mellan representanter från myndigheter och den
enskilde medborgaren lämna information i ett visst
ämnesområde. Metoden ger samtidigt möjlighet för myndigheternas representanter att få vetskap om vilka frågor
som är av störst intresse hos allmänheten. På så sätt
kan en dialog mellan myndighet och medborgare uppstå.
på central nivå föreligger inte samma möjligheter eftersom allmänheten inte har samma direkta kontakt med den
centrala

myndigheten

Expertstöd

som

man

har

med den

regionala.

från central nivå i möten som anordnas på

regional och lokal nivå kan vara en tillgång i ett svåråtkomligt problemområde.
Efter Tjernobyl-olyckan kom informationsmöten att anordnas på flera ställen på regional och lokal nivå, t ex i
Västernorrlands län. Informationsmöten med myndigheter
och intressegrupper förekom också, t ex informationsmöten som lantbruksnämnderna anordnade för lantbrukare.

9.9

Upplysningscentrål

Upplysningscentral, eller "telefonsluss", är en förmedlingsform för information där den enskilde medborgaren
kommunicerar direkt med t ex en myndighet.

-117-

Telefonslussen får sin särskilda betydelse när en situation av stor osäkerhet föreligger och där den enskilde
har

svårigheter

på

grund

av

bristande

svårigheter att göra egna bedömningar

underlag

har

och fatta egna

beslut.
En större, omfattande upplysningscentral kräver såväl
tekniska förberedelser som personella insatser, t ex i
form av att en beredskapsorganisation bemannas.
Sådana tekniska och personella förberedelser fanns vid
tiden för Tjernobyl-olyckan vidtagna endast i de fyra
kärnkraftslänen i enlighet med rådande beredskapsplanläggning.
I samband med Tjernobyl-olyckan inrättades en upplysningscentral på SSI. Upplysningscentraler inrättades för
kortare eller längre tid även på regional och lokal
nivå, t ex i Gävleborgs- och Västernorrlands län. Någon
utvärdering av hur allmänheten betraktat upplysningscentralerna har hitintills inte genomförts.

9.10

Annonser

Mynd-gheter har alltid möjlighet att vidarebefordra sin
information till allmänheten genom att annonsera i dagspressen. Om en central myndighet väljer detta alternativ
bör annonsen införas i samtliga dagstidningar. En regional eller lokal myndighet kan däremot välja att införa
annonsen i regionens eller ortens dagstidningar. Metoden
inrymmer möjligheter till geografisk strukturering av
informationen alltifrån rikstäckning till lokal täckning.
Metoden är, i likhet med framställning av broschyrer och
informationablad, både krävande och dyrbar. Stor nog-
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qrannhet

måste

gälla

vid

annonsens

utformning.

Bäst

framgång erhålls om en annons förberetts redan tidigare, ofta erfordras att annonsen följs upp med nya annonser .
Kör

att

erhålla

rikstäckning

med

snabbhet

krävs att

samtliga dagstidningar ianspråktages. Detta föranlett av
svenska

folkets

läsvanor.

En

sådan

rikstäckning

kan

kräva omfattande förberedelser av budskapet, varigenom
konflikt kan uppstå mot kravet på snabbhet.
utnyttjas metoden på lokal och regional nivå kan budskapet sannolikt formuleras något mer konkret och målinriktat, möjlighet till återkoppling kan tillskapas t ex
(jenom hänvisning till telefonsluss etc. Metoden är mer
kostnadseffektiv på dessa nivåer.
lifter Tjernobyl-olyckan övervägde SSI och SKI att informera via annons i dagspressen. Annonseringen genomfördes
emellertid

inte med tanke på svårigheterna att utforma

en sådan annons i akutskedet.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län valde emellertid att
i

mitten

länet".

av

juni

Annonsen

annonsera

omfattade

om

"strålskyddsläget

friklassade

i

församlingar,

innebörd av friklassning och vad som gällde ännu inte
friklassade områden. Annonsen omfattade också viss information om ersättning till drabbade näringsidkare samt
allmänna rekommendationer för hela länet. Någon utvärdering av hur annonsen mottagits av länsinnevånarna finns
inte, men länsstyrelsen i Härnösand erhöll, i form av
telefonsamtal och andra kontakter, ett positivt gensvar
från ett stort antal boende i Västernorrlands län.
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<). 11

Text-TV

En variant av förmedlingsform som till sin karaktär ej
skiljer sig från t ex myndighetsmeddelande som förmedlas
av etermedier. Det utmärkande för Text-TV ar att den når
målgrupper av mottagare av budskapet som övriga etermedier ej når eller når med viss svårighet. Som exempel
på sådana målgrupper kan nämnas hörselskadade, vilka
uppgår till ca 1/2 milj människor med varierande grad av
hörselnedsättning, samt medborgare med en sådan dygnsrytm och sådana arbetstider att etermedias normala förmedling ej står till buds.
Förmedlingsformen har sin absoluta betydelse då behov av
snabb förmedling av ett budskap är av yttersta vikt och
utgör därvid ett viktigt och nödvändigt komplement till
det

i

etermedia

då

väsentligen

utnyttjade

"talade

ordet".
Under

Tjernobyl-olyckan

ingick

nyhets-stoff

om

och

omkring denna händelse som en normal del av nyhets-utbudet. Någon särskild aktivitet, konkret riktad mot förmedlingsformen, bedrevs ej.

10.

MYNDIGHETERNAS INFORMATIONSVERKSAMHET UNDER OCH
EFTER TJERNOBYL-OLYCKAN

Kn betydande del av informationsverksamheten hos berörda
myndigheter beskrevs i delrapporten fr In oktober 1986.
De erfarenheter, vilka är av särskild betydelse inför
planeringen

av

informationsverksamheten

kommer att beskrivas närmare här.

i

framtiden,
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10.1

Informationsverksamheten hos SSI och SKI

Förutsättningar
SSIs informationsenhet har dimensionerats för och planerats för dels normal verksamhet, dels informationsinsatser i samband med en olycka i svenskt kärnkraftverk.
Det har därvid förutsatts att efterfrågan på information
i huvudsak kommer att vara regionalt och lokalt betingad. Vidare har det förutsatts att huvuddelen av informationen

till allmänheten

skall ges från den

ansvariga

myndigheten,

länsstyrelsen.

gällande

beredskapsplanering

skulle,

Enligt

regionalt
tidigare

förutom

SSIs

generaldirektör, informationschefen på SSI bege sig till
aktuell länsstyrelse för att där lämna information till
länsstyrelsen och assistera i dess informationsgivning
till allmänheten.
Beträffande teknisk utrustning till förfogande för informationsinsatser samt personal, se avsnitt III.7.
Personalbehov for informationsinsatserna
Redan under den första olycksdagen i Sverige, 28 april,
blev kraven på information från SSI så stora att SSIs
växel blev hårt ansträngd. Två tjänstemän på informationsavdelningen

fanns tillgängliga

för att

svara på

frågor framför allt från pressen. Den 29 april erbjöd
SSIs generaldirektör allmänheten att ringa till SSI för
att få svar på sina frågor. Erbjudandet fick till följd
en massiv anhopning av telefonförfrågningar

till SSI.

Under de första dygnen arbetade personalen framför allt
på kärnenergienheten med att besvara frågor från allmänheten.

Redan

den

29

april

infördes

tvåskift

om

12

timmar, och upplysningsverksamheten pågick dygnet runt.
Efter kort tid hämtades personalförstärkning från andra
avdelningar inom SSI. Personal från SSIs avdelningar för
icke-joniserande strålning hölls medvetet utanför verksamheten den första tiden, för att finnas tillgänglig i
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ett senare skede, om så skulle behövas. Från och med den
30 april erhöll informatörerna

förstärkning

från SKI.

Efter drygt 3 veckor, den 23 maj, fick SSI också förstärkningar av personal från det blivande räddningsverket och från kärnkraftslänen. Att behovet av information
från allmänheten kom att bli så omfattande och långvarigt

kunde

inte

förutses

från

SSIs

ledning.

illustreras bl a i att ett erbjudande

Detta

i tidigt skede

från kärnkraftslänen om assistans avböjts, då man på SSI
bedömde att insatserna skulle bli kortvariga.
Ansvarsbilden
Informationsverksamheten karakteriserades initialt av
improvisation. Efterfrågan på information var stor från
många olika håll och varken någon övergripande planering
av informationsprioritering eller informationssamordning
gjordes initialt. En fast ledning för informationsverksamheten saknades. Vid den ordinarie informationschefens
frånvaro övertogs chefskapet enligt en successionsordning i beredskapsplanen. Personalen upplevde emellertid
som ett problem att ha olika funktion olika skift, en
chefsroll vid ett tillfälle och assistentfunktion ett
annat tillfälle.
Arbetsmetoder
Under enochenhalv vecka sköttes informationsverksamheten
i två skift, med kl 08.00 och 21-00 som brytpunkter.
Informationsverksamheten

omfattade

presskonferenser,

pressmeddelanden, kontakt med massmedia, framställning
av PM, interninformation och, som den mest resurskrävande,

upplysningscentralen

till

allmänheten.

Flertalet

personalkategorier på SSI utnyttjades i ett stort antal
funktioner. Detta kunde t ex föra med sig att personal
som var relativt okvalificerad i strålskydd fick arbeta
i upplysningscentralen samtidigt som kvalificerad personal f rämst »,f rån informationsenheten tillfälligt användes
för att skicka telefax- och telexmeddelanden.
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Efter några dagar organiserades informationsarbetet på
så sätt att en genomgång av senaste händelser gjordes
varje morgon och kväll i samband med skiftbyte. Likaså
organiserades

en

uppsättning

pärmar

där

SSIs

beslut

samlades och där mätuppgifter för olika orter i landet
också samlades. Pärmarna avsågs bl a för användning som
uppslagsbok vid upplysningscentralen.
Administrativa rutiner saknades till stor del för informationsverksamheten. Initialt saknades bl a adressregister till de instanser som skulle vara mottagare av
pressmeddelanden, beslut m m. De system för registrering
av inkommande handlingar som fanns tillämpades inte.
Registrering i diarium av beslut infördes först efter en
tid på så sätt att chefen för kärnenergienheter, undertecknade samtliga pressmeddelanden där friklassningar av
områden offentliggjordes. På så sätt fick dessa pressmeddelanden status av friklassningsbeslut.
Upplysningscentralen
Den växel SSI hade den 28 april klarade inte trycket
från

alla

förfrågningar

från

allmänheten

utan

måste

redan efter en vecka utökas med ytterligare linjer. I
samband därmed öppnades en speciell upplysningscentral i
Haga tingshus, i husets översta våning med åtta ingående
ledningar. Senare öppnades även direktnummer för journalister. Det höga trycket på växeln fortsatte en tid in i
juni. Tidvis var trycket på växeln så högt att man ifrån
upplysningscentralens

telefoner

inte

kunde

nå

växeln

internt för meddelanden. SSIs övriga operativa verksamhet ägde rum i husets bottenvåning. Avståndet mellan
upplysningscentralen och de operativa enheterna medförde
påtagliga problem för personalen i upplysningscentralen
att få information från de operativa enheterna. I upplysningscentralen försökte man att alltid ha en strålskyddsexpert närvarande för att i första hand besvara
svåra

strålskyddsfrågor,

övrig

personal

utgjordes av
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anställda på SSI och SKI och senare även från SRV, kärnkraftslänens

länsstyrelse

samt

konsulter.

Alla

från

länsstyrelserna hade erhållit utbildning i informationsteknik.
Liksom vid många andra sjukhus i landet öppnades en motsvarande

upplysningscentral

speciellt

för

medicinska

frågor på Karolinska Sjukhuset.
Deltagande i informationsmöten
Ett stort antal intresseföreningar, ej berörda myndigheter och berörda myndigheter efterfrågade deltagande av
tjänstemän från SSI i informationsmöten. SSI deltog i
hög utsträckning på sådana möten. En viss prioriering
behövde emellertid göras eftersom arbetsbördan inom SSI
krävde största möjliga närvaro av personalen. Den prioritering som gjordes innebar att SSI deltog i informationsmöten på berörda centrala och regionala myndigheter, men att deltagande i t ex intresseföreningars möten
fick avgöras från fall till fall.
SSI gav information till samtliga politiska partier i
riksdagen, vid olika tillfällen. Informationen gavs av
SSI tjänstemän på riksdagshuset.
Informationspolicy
SSIs informationsverksamhet följde den informationspolicy som tidigare utarbetats, se avsnitt III.2. De som
medverkade i SSIs informationsverksamhet har framförts
att den utarbetade policyn utgjorde ett stöd for informationsverksamheten och att de teorier policyn byggde på
visade sig hållbara.
SSIs samverkan med massmedierna
SSI var, enligt vad som också framförs på annat ställe i
denna

rapport, under stark bevakning av massmedierna.

SSIs operativa personal engagerades ofta av journalister
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för att besvara

frågor. Det var

ibland

svårt att få

handläggarna att sätta av den tid som behövdes för att
ställa upp på pressens informationsbehov.
Någon systematisk bevakning av vad som rapporterades i
pressen förekom inte på SSI, inte heller gjordes någon
uppföljning av vad som sades på radio och i TV. Dessa
uppgifter fanns dock upptagna i SSIs beredskapsplan men
av resursbrist kunde man inte avsätta personal till uppgifterna.
En av konsulterna hade som huvuduppgift att ta kontakt
med och informera lokalradiostationerna i framför allt
de mest berörda länen. Lokalradiostationerna kom därmed
att få en fördel jämfört med övriga massmedier, vilket
från informationssynpunkt till allmänheten bedömts som
angeläget av SSI.
Information till andra myndigheter och regionala myndigheter
Informationen från SSI till andra centrala myndigheter
var i hög grad beroende av hur aktivt dessa myndigheter
sökte information på SSI. Avlämning av faktauppgifter
till livsmedelsverket startade redan efter någon dag,
mycket beroende på att en representant från livsmedelsverkets uppsökte SSI. Detta var av särskilt värde då
SSIs telefonväxel var blockerad p g a det stora antalet
inkommande samtal.
Faktauppgifter till lantbruksstyrelsen kom igång på ett
regelbundet

sätt

efter

ett

inledande

sammanträde

i

slutet av maj. övriga centrala myndigheter fick i princip den information man begärde, eftersom förplanerade
rutiner för detta saknades.
I det inledande skedet efter olyckan genomfördes inte
överlämnande

av

faktauppgifter

till

länsstyrelserna i
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organiserad form. Beslut om restriktioner m m som togs
av SSI meddelades till länsstyrelserna via telex eller
telefax, dock ofta efter det att motsvarande beslut meddelats i samband med presskonferens och därför var allmänt känt före det att beslutet nådde länsstyrelserna.
De län som bedömdes vara mindre drabbade erhöll ingen
information från SSI i det första skedet. Så småningom
organiserades ett system där samtliga beslut från SSI
sändes över till samtliga länsstyrelser med telefax samtidigt eller något före meddelande på presskonferensen.

10.2

Informationsverksamhet hos SKI

Vid tiden för Tjernobyl-olyckan hade SKI i sin ordinarie
linjeorganisation en informationsenhet med er. informationschef och ytterligare en informatör. Någon särskild
beredskapsorganisation för information i samband med
olyckor fanns inte.
SKIs informationsverksamhet var mest uttalad under de
första dagarna efter den 28 april. Massmediernas intresse inriktades då på händelseförloppet i Tjernobyl,
vilket också var SKIs huvudsakliga uppgift.
Massmedia kontaktade SKI i dess egenskap av väsentlig
informationskälla om händelseförloppet i Tjernobyl,
trots att mycket lite var känt dels om reaktorn och dels
om själva olyckan.
SKIs intensiva arbete med att klarlägga grundläggande
fakta om den dåligt kända reaktorns konstruktion baserades på det informella kontaktnät

som fanns med andra

länders kärnenergimyndigheter. Genom detta kunde avsevärd information om reaktorn i Tjernobyl och händelseutvecklingen

där

vidarebefordras

till

massmedierna

och

allmänheten*. Informationsutbytet mellan de myndigheter
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som samarbetade möjliggjordes tack vare SKIs tillgång
till direkta telefonledningar vid sidan av den ordinarie
telefonväxeln samt telefax.
Kfter det att SSI öppnat sin upplysningscentral till
allmänheten kom också privatpersoner att ta kontakt med
SKI. De frågor som då framfördes rörde strålningssituationen i Sverige samt konsekvenser av strålningen, dvs
sådana frågeställningar som föll inom SSIs verksamhetsområde. Detta innebar att SKIs informationssekretariat
beslöt hänvisa alla samtal till SSI och med den egna
personalen samt med personal från andra enheter på SKI
ansluta till SSI för att där ge assistans i upplysningsverksamheten .
Representanter från SKI deltog under den första veckan i
de presskonferenser, TV- och radiointervjuer som anordnades på Haga tingshus och på Radiohuset. SKIs ledning
beslöt att SKIs informationsverksamhet skulle ledas av
generaldirektörens ställföreträdare under det att generaldirektören skulle svara för SKIs övergripande verksamhet under Tjernobyl-händelsen. Det ordinarie tillsynsarbetet för svenska reaktorer fick inte eftersättas,
särskilt som allmänrfeten och massmediernas representanter i ökad utsträckning krävde besked om säkerheten vid
de svenska kärnkraftverken.
SKI utfärdade inga pressmedelanden under denna tidsperiod. I uppföljningsskedet har SKI gjort sammanställningar av händelseförloppet i Tjernobyl och utrett händelsen med tanle på eventuella konsekvenser för den
svenska reaktorsäkerheten. Arbetet har behandlats i SKIs
kvartalsrapporter.
I samband med Energi rådets utvärdering av den svenska
kärnkraften efter Tjernobyl-olyckan gjordes en analys av
om motsvarande reaktortekniska förutsättningar fanns för
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de svenska reaktorerna för ett liknande olycksförlopp.
SKI bidrog som expertmyndighet i denna analys och i den
rapport till Energirådet som expertgruppen för säkerhet
och miljö utgav ingår en analys av händelseförloppet och
de slutsatser man kan dra för svensk kärnkraft..

10.3

Informationsverksamhet på övriga centrala myndigheter

_______

Statens livsmedelsverk, SLV
SLV kom tidigt in i arbetet efter Tjernobyl-haveriet. En
tjänsteman från SLV sökte upp SSI för att etablera kontakt. De initiala rekommendationer SSI utfärdade angående konsumtion av bladgrönsaker, regnvatten m m medförde
också att SLV engagerades tidigt. Tidigt uppstod behovet
av import- och exportrestriktioner.
SLV hade inte någon utbyggd beredskap för en händelse
med omfattande påverkan på de svenska livsmedlen. Under
den första 2-veckorsperioden fanns inte tid att arrangera en organiserad informationsverksamhet. Ett stort
antal telefonförfrågningar från allmänheten besvarades
av enskilda tjänstemän på deras tjänsterum. Efter några
veckor hade informationsrutinerna förstärkts och utvecklats.
Under den första tiden efter olyckan deltog en representant från SLV

i SSIs presskonferenser

besvara

som specifikt

frågor

rörde

och kunde där

livsmedelskontrol-

len. En expertgrupp från verkets olika delar bildades
relativt tidigt, den s k Tjernobyl-gruppen. Gruppen sammanträffade
aktuella

dagligen

och gjorde

en

läget, tog de beslut som

genomgång

livsmedelsanvändningen.

det

föranleddes av de

senaste informationerna och utfärdade
beträffande

av

rekommendationer

Till

denna

grupp

adjungerades under sommaren en journalist för att verka
som konsult beträffande informationsfrågor.
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Från och med juni sammanfattades de beslut som SLV tagit
och de rekommendationer man utfärdat i en promemoria som
i det mer akuta skedet utkom en gång i veckan. Innan
promemorian offentliggjordes kopplade Tjernobyl-gruppen
upp ett gruppsamtal med berörda länsveterinärer. Promemorians innehåll diskuterades med dem innan den slutligen trycktes upp och postades till samtliga länsveterinärer och kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor.
Först därefter höll SLV en presskonferens om promemorian. Ytterligare dagen därpå togs ånyo kontakt med landets länsveterinärer som i sin tur hade uppkopplade
gruppsamtal med sitt eget läns miljö- och hälsoskyddsförvaltningar. Frågor och synpunkter rörande innehållet
i promemorian som då var tillgänglig i tryckt form kunde
då diskuteras och återföras till Tjernobyl-gruppen på
SLV.
SLV genomförde därefter en rutin där en promemoria utfärdades varje vecka och distribuerades till landets
samtliga länsveterinärer, kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor, myndigheten, massmedierna etc (ca 500). I
promemorian ingick förutom SLVs beslut och rekommendationer en tabell me^ samtliga mätvärden på livsmedelsprover som verket uppmätt själv eller låtit analysera.
För information till myndigheter utomlands sammanställdes engelskspråkiga telex, där det allmänna läget i
Sverige belystes och där livsmedelsverket garanterade
att de livsmedel som exporterades inte innehöll radioaktiva ämnen utöver det fastställda riktvärdet. Detta
telex sändes ut i slutet av maj med anledning av importförbud i vissa europeiska länder av livsmedel som framställs i Sverige.
Livsmedelsverkets

rutiner med promemorier

upprätthålls

fortfarande men färdigställs mindre ofta och de beskrivna telefonkontaktena
endast i mån av behov.

med

berörda

länsveterinärer

sker
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Lantbruksstyrelsen, LBS
LBS har ingen egen beredskapsorganisation. Länsstyrelsen
är den myndighet på det regionala planet som enligt nuvarande beredskapsplaner vidtar alla åtgärder i samarbete med lantbruksnämnderna. LBS har däremot en planerande
funktion för åtgärder inom jordbruket vid en krissituation. I beredskapsplaneringen är alltså LBS uppgift att
leda planeringen för jordbruket inom alla län, dvs skapa
ett underlag för beredskapsarbetet inom länen. Någon
särskild resurs för beredskapsarbete eller informationsinsatser i samband med en radiologisk olycka har inte
funnits på LBS.
LBS inledde sina kontakter med SSI den 5 maj i form av
ett telefonsammanträde. Ett mer formellt samarbete inleddes i samband med ett sammanträde på SSI den 9 maj.
Först i mitten av maj blev problemen med de långlivade
cesium-isotoperna aktuella. Den 15 maj tillsattes en
arbetsgrupp inom lantbruksstyrelsen för att specifikt
arbeta med frågor från Tjernobyl-olyckan. Arbetsgruppen
är närmare beskriven i delrapporten från oktober 1986.
För LBS innebar kärnkraftsolyckan i Tjernobyl ett mycket
stort och intensivt informationsarbete, vilket kom att
bli ett viktigt inslag i myndighetens och lantbruksnämndernas arbete efter Tjernobyl. Press, radio och TV har
informerats på olika sätt, bl a genom ett antal pressmeddelanden, telefonintervjuer samt andra intervjuer.
LBS har också medverkat vid gemensamma presskonferenser
tillsammans med andra berörda myndigheter. Från mitten
av maj 1986 till slutet av februari 1987 har LBS utfärdat nio pressmeddelanden med information om de beslut
LBS tagit och de förslag till riktlinjer LBS utfärdat
beträffande ekonomisk ersättning till framför allt samer
och andra drabbade inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.
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LBS har haft en särskild funktion beträffande information till lantbruks-, trädgårds- och renskötselföretag.
LBS utfärdar, som central lantbruksmyndighet, allmänna
råd för lantbruk, trädgårdsnäring och renskötsel. Informationen har gått ut som råd, promemorior, instruktioner
för ansökan om ekonomisk ersättning samt som rena informationsbrev.

Under

1986

utfärdade

LBS

sammanlagt

19

skrivelser med allmänna råd och ett tillägg till tidigare utfärdade allmänna råd, samt praktiska råd. Fram till
februari 1987 har sammanlagt tio informationsbrev gått
ut med

rekommendationer

och

råd

för

renskötselns del

till landets renskötselföretag.
LBS har också utfärdat förordning om ersättning till
lantbruks-, trädgårds- och renskötselföretagen för merkostnader p g a det radioaktiva nedfallet, samt utfärdat
föreskrifter rörande dessa ersättningsfrågor. Förutom
dessa formella skrivelser har lantbruksstyrelsen även
utfärdat en rad PM som stödinformation till de mer formella skrivelserna. Sammanlagt har lantbruksstyrelsen
utfärdat 58 olika skrivelser eller blanketter med anledning av Tjernobyl-olyckan exklusive informationen till
renägarna.
En förteckning över LBS informationsskrivelser återfinns
i bilaga 5?
LBS har att ta ställning till överklaganden beträffande
ersättningsfrågor till lantbruket, trädgårdsnäringen och
rennäringen. Handläggningen

av ärendena sker på lant-

bruksnämnderna. På LBS har man noterat en viss skillnad
i typen av överklagandena från de olika länen. I de län
som
till

snabbt

ordnade

lantbrukarna

ersättning

för ej

samordnad
har man

och entydig

information

färre antal ansökningar om

rekommenderade

åtgärder,

som

t ex

bortforsling av matjord.

* Bilagan har tagits, med för att visa omfattningen av en
myndighets informationsverksamhet vid Tjernobylolyckan
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Lantbruksnämnderna utgör regionala underorgan till LBS.
Lantbruksnämnderna fick genomföra huvuddelen av den
direkta informationen till landets lantbrukare. Under
sommarmånaderna i de mest berörda länen fick lantbruksnämnderna periodvis praktiskt taget dagligen lämna uppgifter till artiklar till lokalpress och rikstidningar
och medverka inom lokalradioprogram. Man hade dessutom
öppna telefonlinjer för att besvara frågor från lantbrukare och allmänhet. Någon särskild resurs för informationsarbetet fanns inte tidigare fastställd. Informationsarbetet fick därför genomföras av den ordinarie
personalen. Det krävde tidvis stora och kvalificerade
resurser samtidigt som lantbruksnämnderna hade att
organisera och genomföra provtagningar, lämna råd tixl
lantbruksföretag angående skördem<?toder m m. Lantbruksnämnderna genomförde dessutom ett stort antal informationsträffar för lantbrukare. Träffarna fick genomgående
ett stort deltagarantal.
Från lantbruksnämnderna har framförts att de informationsinsatser som genomfördes krävde högt kvalificerad
arbetskraft med språkkunskaper, särskilt vid intervjuer
av utländska journalister och utländska radio- och TVkorrespondenter.
Lantbruksnämnderna har som nämnts ansvaret för det
direkta informationsmaterialet till landets lantbrukare. Utsändning av informationsmaterial och ansökningsblanketter för bl a ekonomisk kompensation kunde genomföras med hjälp av adresslistor från lantbruksnämndernas
adressregister. Försändelserna har omfattat upp till ca
4.000 brev per län och utskickningsomgång.
Socialstyrelsen/ SOS
Socialstyrelsen är den centrala tillsynsmyndigheten för
hälso- och sjukvården i landet. Allmänhetens begäran om
information

från

socialstyrelsen

har

inte

varit

lika
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omfattande som från andra centrala myndigheter. Däremot
har allmänheten i hög utsträckning vänt sig direkt till
sjukhus och vårdcentraler för att erhålla information om
det radioaktiva nedfallets inverkan på hälsan och dess
konsekvenser för framtiden. De större sjukhusen med sina
radiofysikavdelningar har i väsentlig omfattning bidragit till informationen till allmänheten. De mindre sjukhusen och vårdcentralerna har emellertid inte varit rustade för att besvara den typen av frågor från allmänheten.
Inom SSI utarbetades i början av maj en promemoria med
information till vårdpersonal om
reaktorolyckan i
Tjernobyl. Promemorian distribuerades genom socialstyrelsens försorg till samtliga vårdcentraler. Under
sommarmånadena följdes emellertid promemorian inte upp
med ytterligare information till vårdcentralerna.
Under hösten och vintern 1986 har SoS igångsatt en
intern utvärdering av Tjernobyl-olyckan och dess betydelse för SoS verksamhet. Enligt uppgift genomförs denna
utvärdering i enlighet med de rekommendationer som
utredningen anförde i sin delrapport.

10.4

Informationsverksamhet på regional nivå

Förutsättningar
Endast

kärnkraftslänen

hade

en

beredskapsorganisation

för olyckor i svenskt kärnkraftverk. Länsstyrelserna i
dessa län hade stora fördelar av denna planering vid
Tjernobyl-olyckan, trots att den inte överensstämde med
planeringsförutsättningarna.
I kärnkraftslänens beredskapsorganisation

har informa-

tionsfrågorna fått en särskild plats. Informationsverksamheten är'' organiserad med en informationschef, vilken,
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vid en olycka, har en fast plats i den operativa ledningsgruppen. För ett sådant tillfälle finns också förutsett en pressdetalj och en detalj för information till
allmänheten via en upplysningscentral. Pressdetaljen
omfattar, t ex i Hallands län, ca 8 personer och svarar
för all information till massmedierna. För att kunna
upprätthålla information till allmänheten har man förutsett att ca 13 personer behövs. Lokalradion har ofta
egen studio i kärnkraftslänens ledningscentraler. Informationsverksamheten inom länen är förutsedd att följa
den informationspolicy som finns utarbetad och som redovisas i avsnitt III.3.
Vid en radiologisk olycka förutses att beredskapsorganisationen, inklusive informationsverksamheten, kommer att
arbeta i treskift, med minskad bemanning nattetid. Den
personal som förutses ingå i informationsdetaljen finns
i normalfallet utplacerad på länsstyrelsernas olika
enheter, varvid även personal från de tidigare skatteenheterna, numera lokala skattemyndigheterna har inräknats.
Den personal som ingår i informationsdetaljen har erhållit utbildning i informationsfrågor. Kompetensen grundas
därvid på en grundutbildning under två dagar i kärnkraftsfrågor samt strålningsfrågor. Dessutom ingår en
övning per år för personalen i upplysingscentralen. En
övning per år beräknas också för personal i stab och
pressdetaljen, dvs hela räddningsledningen. Vart fjärde
år sker en övning med flertalet funktioner som ingår i
beredskapsorganisationen, dvs både stab och fältpersonal .
Det bör noteras att i organisationen förutser man att
operativ information till personal i fältverksamhet sker
från staben.
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Icke-kärnkraftslän har en plan för räddningstjänst. I
den ingår en informationsfunktion, med en tjänsteman,
vanligen den som sköter länsstyrelsens informationsfunktion rutinmässigt. Ofta utnyttjas externa konsulter,
t ex tidningsredaktörer. Någon speciell plan för åtgärder i samband med en radiologisk olycka har hittills
saknats. Hitintills har inte heller någon utbildning
förekommit för personal i icke-kärnkraftslän då det
gäller strålningsfrågor eller frågor som rör kärnteknik.
SSIs samverkan ned ISnen
Efter Tjernobyl-olyckan var de flesta av de drabbade
länen helt beroende av information från SSI beträffande
strålningsläget i det egna länet och det radioaktiva
nedfallets påverkan på livsmiljön. I det första skedet
efter olyckan kom ingen skriftlig information från SSI
ut i länen. Från länsstyrelserna försökte man därför få
kontakt med SSI, ofta förgäves. De län som hade tillgång
till SSIs hemliga telefonnummer använde dessa, men kunde
även då mötas av en blockerad växel eller få vänta en
god stund innan kontakt erhölls med SSI. För de länsstyrelser som tidigt etablerade kontakt med SSI fungera4

de informationsöverföringen från SSI till länsstyrelsen
betydligt bättre än i de fall där kontakten etablerades
sent.
SSI lämnade sina faktauppgifter i första hand till massmedia. Detta fick till följd att uppgifterna först gick
ut centralt via radio-TV och press innan de fanns tillgängliga i länet. Länsstyrelserna

råkade då i problem

eftersom man fick frågor från innevånare om uppgifter
som rapporterats på radio men som ännu inte fanns hos
länsstyrelsen. Det rapporteras att SSI vid något tillfälle hänvisat till respektive länsstyrelse för närmare
besked, vilket ledde till problem

för dessa eftersom

underlag äntiu inte fanns tillgängligt på länsstyrelsen.
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Under den första tiden var tillgången på resultat av de
mätningar

som genomförts

från central

instans dålig.

strålningsmätningar initierades också av länsstyrelserna
och kommuner. Stundtals överensstämde inte de värden som
erhållits centralt och regionalt, vilket medförde att
den regionala myndigheten betraktades med misstänksamhet
av allmänheten.
Regionalt uppfattade man att SSI försökte klara av informationen till allmänheten i huvudsak på egen hand.
Detta ansåg nan då gjordes tvärtemot vad som planerats
rör tidigare i beredskapsorganisationen.
Länsstyrelserna i de mest drabbade länen arbetade efter
inriktningen att enbart vidarebefordra den information
som överlämnades från SSI samt de mätresultat som framtagits inom regionen. Någon värdering av SSIs uppgifter
eller bedömningar gjordes inte eftersom man ansåg att
sakkunskapen på strålskyddsområdet helt fanns inom SSI
och saknades inom länsstyrelsen.
Vid ett tillfälle i början av perioden meddelade en
länsstyrelse i ett drabbat län, baserat på allmänna uppgifter från SSI, att* inga restriktioner skulle gälla för
regionen. Därefter visade det sig att SSI gjort bedömningen att hela landet skulle vara föremål för betesförbud och att friklassningar skulle göras områdesvis efter
kontrollmätningar. Länsstyrelsen fick då ta tillbaka
sina uppgifter med hänvisning till information från SSI,
vilket av länsstyrelsen upplevdes som att ha lämnat
otillförlitliga uppgifter till allmänheten.
Länens syn på SSIs sätt att arbeta
Flera representanter från drabbade länsstyrelser har i
intervjuer framfört att man uppfattat SSIs information
till länen såsom för liten och för sen. Man har dock
•ramfort förståelse för SSIs svårigheter att tillfreds-
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ställa det stora informationsbehovet med den lilla organisation man hade.
Flera länsstyrelser i drabbade län har framfört att de
boende i länet i de flesta situationer, då man känner
sig nödställd eller hjälpbehövande, är vana att vända
sig till polis, brandkår, kommun, sjukhus eller länsstyrelse inom den egna regionen. Från länens sida anses att
de centrala myndigheterna inte i tillräckligt stor utsträckning tagit hänsyn till detta. Allmänhetens frågor
har också i flertalet fall rört just de lokala förhållandena. Från länens sida har därför framförts att det
lokala och regionala informationsbehovet inte kan tillgodoses via presskonferenser i Stockholm och pressmeddelanden från de centrala myndigheterna i Stockholm till
landets massmedier.
Direktkontakter med allmänheten
Behovet av information från den egna länsstyrelsen var
störst i början av tidsperioden i Uppsala och Gävleborgs
län. I Uppsala och Gävleborgs län öppnades upplysningscentraler för allmänheten. Arten av frågor styrde i stor
omfattning bemanningen av länsstyrelsens telefonsluss.
Från början bemannades den vanligtvis av personal från
försvarsenheten. Relativt snart kom även naturvårdsenhetens personal att engageras. Senare kom även länsveterinärer, lantbruksnämnder och landstingsrepresentanter att
bidra till upplysningsverksamheten. I Västernorrlands
län, där från början inget besked fanns om att länet
drabbats så hårt, blev kravet om information aktuellt
först i ett senare skede.
Ett antal experter från internationell till lokal nivå
uttalade sig

i massmedierna, ofta i polemik med SSI.

Deras uttalanden har varit svåra att behandla för de
regionala myndigheterna. Inte heller SSI lyckades alltid
därvidlag enligt länsstyrelsernas uppfattning.
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Meddelandet i pressen att orterna Gävle och Uppsala och
mellanliggande delar erhållit det högsta nedfallet i
landet medförde mycket stor anstormning från allmänhoten
om information. Trycket på de regionala sjukhusen var
också högt. Nämnas kan att i bl a Gävle, Stockholm,
Göteborg, Malmö, Lund, Östersund, Karlstad, Örebo, Växjö
och Linköping organiserade de stora sjukhusens sjukhusfysiker telefonslussar för att besvara allmänhetens frågor. Oron för den egna hälsan medförde också att samtalen till länens upplysningscentraler blev långa, upp
till 30 minuter. I drabbat län hade man upp till 500
samtal per dag i tidiga skedet. Därefter noterade man en
tillfällig nedgång som vände i ytterligare en informaLionstopp då konsekvenserna av cesiumbeläggningen på
marken blev uppenbara. Möjligheterna att vid behov göra
mätningar av kroppsinnehåll av t ex jod-131 och cesium134, 137, underlättade informationsarbetet och upplevdes
mycket positivt av de frågande.
Lantbruket, livsmedel, djurhållning
Markbeläggningen av radioaktivt jod medförde att SSI
införde betesförbud. Radioaktivt jod har en halveringstid på 8 dagar och, avklingar relativt snabbt. Markbeläggningen innehöll dock en oväntat stor del radioaktivt
cesium, vilket har en betydligt längre halveringstid och
som medförde att betesförbudet förlängdes. Detta medförde att jordbrukarna fick stora problem att rädda åtminstone delar av sin vallskörd. Lantbruksnämnden inom
länen har en rådgivande funktion till jordbrukarna inom
regionen och belastningen på lantbruksnämnden med information till lantbrukarna var mycket stor. I början saknades råd, t ex beträffande skördemetoder och föreskrifter för hantering av avfall. Information till lantbrukarna gavs i huvudsak via skrivelser. Därvid fick lantbruksnämnderna assistans från SCB med adresslistor och
adre.»släppar. Upp till 4000 brev sändes ut i en region.
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I de fall alternativt foder inte kunde anskaffas måste
korna beta av årets vall. Mjölken hade då att alltför
höga halter av radioaktivt jod och cesium för att kunna
användas som föda. Deponeringen av sådan mjölk blev svår
både tekniskt och informationsmassigt.
Hanteringen av ersättningsfoder var svår, eftersom tillgången till foder var begränsad. Information gavs då
direkt till lantbrukarna och LRF dels vid sammanträden
och dels vid telefonsammanträden.
Speciella problem uppstod då SSIs beslut om friklassning
av ett område dröjde. Lokala mätningar som då utfördes
kunde ibland visa lägre värden än de som rapporterades
centralt. Lantbrukarna kunde då inte inse det befogade i
att vidmakthålla betesförbudet. En konflikt mellan central och regional myndighet uppstod.
De första direktiven om skördemetoder uppfattades negativt av lantbrukarna. Samverkan mellan den centrala,
föreskrivande, myndigheten och den regionala, verkställande, myndigheten blev då ansträngd. Då principen för
skördemetoder och för deponering av gräs med radioaktivt
nedfall klargjordes 'och lantbrukarna fick en valfrihet
att under vissa förutsättningar använda sina egna metoder för skörden, lättade trycket avsevärt på lantbruksnämnderna.
En informationsmassigt svår fråga gällde varför man hade
restriktioner för mjölkkor men inte för människor.
Skillnaden mellan den anrikning av radioaktiva ämnen i
mjölk som skulle bli fallet om mjölkkorna betade, och
strålningen från markbeläggningen framgick inte. Att
"betesförbudet" för mjölkkor i själva verket var en
skyddsåtgärd för människor framgick inte.
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Mitsorter, utbildning m m
Kn stor del av de länsstyrelser som engagerades hade
ingen tidigare erfarenhet av de mätenheter och det
språkbruk som används i strålskyddssammanhang. Användningen av för dem okända måttenheter gav upphov till
svårigheter i förståelse. Ett faktaunderlag efterlystes
till stöd för den personal inom länsstyrelserna som
engagerades i information till allmänheten. Denna personal upplevde betydande svårigheter att omsätta expertspråket till något förståeligt och gripbart för allmänheten. Särskilt gällde detta för informationspersonalen
i icke kärnkraftslän och på lokal nivå.
Flera av dem som intervjuats har framfört sitt stora
behov av en handbok i basala frågor inom ämnesområdet
joniserande strålning och de måttenheter som användes.
Härvidlag hade informationspersonalen i kärnkraftslän
bättre förutsättningar. Denna var redan tidigare utbildad i strålskyddsfrågor och kärnenergifrågor, vilket man
hade stor användning och nytta av i informationsarbetet
efter Vjernobyl-olyckan.

10.5

Informationsverksamhet på lokal nivå

Kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor har vid sidan
om sjukhusen varit den lokala instans dit kommuninnevånarna i första hand vänt sig för att få kännedom om
mätvärden och strålningssituationen på den egna orten.
Kontoren var emellertid inte utrustade varken med särskilda informationsresurser eller instrument och personal utbildad för att genomföra mätningar. Analyser kunde
inte heller genomföras på andra laboratorier i den omfattning som efterfrågades. De instrument som fanns i
vissa kommunor var anpassad för mätning a. radon i
bostäder.
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Under den första tiden hade också kommunerna svårighet
att få tillgång till information både från länsstyrelser
och centrala myndigheter om mätvärden, beslut och rekommendationer. Betydande svårigheter var förknippade tied
att få kontakt med framför allt centrala myndigheter,
men också i viss utsträckning, de regionala. Ti3 ' en
början hade kommunerna alltså i flertalet fall er bart
tillgång till den information som förmedlades via nassmedia.
Utökade resurser för provtagning och mätning fick kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltning i ett senare
skede, bl a som resultat av den utökade provtagningen av
livsmedel. Många kommuner inköpte egna instrument för
mätning av bakgrundsstrålning. Vissa kommuner plarerade
också att inköpa mer avancerad utrustning för att, i
egen regi, mäta enstaka isotoper, främst cesium-1-7, i
prover. Trots avrådan från SSI, med hänvisning till att
typgodkännande av instrument krävdes samt att betydande
kompetens erfordras att erhålla säkra mätvärden, ir.köpte
kommunerna i stor utsträckning sådana instrument för
egen analysverksamhet. Som alternativ anvisade både SSI
och SLV laboratorier, vilka uppfyllde höga krav på kompetens och utrustning, för analys av proven.
I och med att provtagning och analys kunde genomfaras i
miljö- och hälsoskyddskontorens egen regi kunde emellertid allmänhetens önskemål om att erhålla mätresultat
från den egna orten i stor utsträckning tillgodoses.
På lokal nivå gavs information om mätresultat

framför

allt via lokalpress och lokalradion, men även i form av
informationsblad. Ett stort antal telefonsamtal besvarades också av kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor.
Den personal

som fick uppgiften

att besvara

frågorna

från allmänheten hade ingen annan utbildning i strålskydd eller, i informationsteknik
bildningen.

än den egna grundut-

-141-

Ett stort antal uppgifter om strålningsmätningar fanns i
lokalpressen. Många gånger överensstämde inte myndigheternas uppgifter med övrigas mätresultat. Denna dubbla
uppsättning av mätuppgifter blev stundtals problematisk
för kommunerna. För Gävle kommun innebar det bl a att
man ansåg sig föranledd att sända sina mätinstrument som
tidigare använts för mätning av radon i hus, till
Studsvik för kalibrering. Därefter kunde tilltron till
kommunens mätningar återställas.
I Gävle lämnades en rekommendation från kommunen att små
barn inte skulle leka ute den närmaste tiden efter den
28 april och att man skulle öka tillsynen så att barnen
inte drack regnvatten. Rekommendationen medförde att ett
ökat informationsbehov skapades för personal inom barnomsorgen. Kommunernas rekommendation syftade till att ge
barnen extra säkerhet. Det faktum att den kommunala
rekommendationen inte överensstämde med SSIs rekommendationer gav upphov till viss förvirring både lokalt och i
andra drabbade områden.
Inga rutiner fanns etablerade för att distribuera pressmeddelanden från centralt håll ned till lokal nivå. De
4

kompletterande frågor som den lokala pressen ställde
till den lokala myndigheten beträffande förhållandena på
den egna orten kunde därmed endast i mycket begränsad
omfattning besvaras av kommunens tjänstemän.
Vid tiden för Tjernobyl-olyckan hade endast ett fåtal av
de

svenska

kommunerna

tillgång

till

snabb kommunika-

tionsutrustning som telex och telefax. Detta innebar att
meddelanden från länsstyrelser och från centrala myndigheter i stor utsträckning fick vidarebefordras till de
lokala myndigheterna med post. Undantag gällde för kommunerna i Gävleborgs län. Por övriga kommuner

innebar

avsaknaden av telefax en försening på något eller några
dygn, vilket

var en mycket

lång

tid

i det

initials
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skedet.

Successivt

under

sommaren

inköpte

de

flesta

kommunerna telefaxutrustning. Nya rutiner, där pressmeddelanden

och

beslut

från

bl

a

centrala

myndigheter

distribuerades via telefax till kommuner medförde att
informationen kom snabbare till den lokala myndigheten.

10.6

Broschyren "Efter Tjernobyl"

I mitten av november 1986 distribuerades broschyren
Efter Tjernobyl till samtliga hushåll i landet. För
innehållet i broschyren svarade SSI i samverkan med bl a
SLV, SoS, LBS. Arbetet med och utgivningen av broschyren
samordnades av SRV. Syftet med broschyren var att ungefär ett halvt år efter det att Tjernobyl-olyckan drabbat
Sverige ge en saklig, begriplig och informativ redogörelse för vad det radioaktiva nedfallet hade inneburit
för befolkningen i Sverige. Kostnaderna för broschyren
uppgick till ca 9 miljoner kronor.
Broschyren trycktes i 4,3 miljoner exemplar i A4-format
och i färg. Broschyren distribuerades dessutom som invandrartidningens novemberspecial (420.000 exemplar),
översattes till elva främmande språk samt skrevs på lätt
svenska. På invandrarbyråerna fanns dessutom en förkortad version översatt till ytterligare sju språk.
Broschyren inlästes också på ljudkassett och överfördes
till punktskrift.
Göran

Stutz, Styrelsen

för

psykologiskt

försvar, SPF

(1987), har genomfört en utvärdering av broschyrens mottagande

bland

den

svenska

allmänheten. Två

intervju-

undersökningar har genomförts på representativa urval av
ca 1.000 individer bosatta i Sverige i åldern 16-74 år.
Den forsa intervjuundersökningen gjordes i oktober 1986,
dvs före broschyrens distribution, den andra i november
samma år, e'fter det att broschyren enligt distributionsplanerna nått hushållen.
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Bxponering för broschyren
71 % av de intervjuade i november uppgav att de fått
broschyren eller hört talas om den. Omräknat till absoluta tal skulle detta gälla omkring 3,5 milj individer.
Av dem som uppgett att de fått broschyren (totalt 58 %,
ca 2,8 milj) har cirka hälften tittat i den. Personer
med högre utbildning respektive boende i stora städer,
andra än de tre största, har oftare än andra tittat i
Tjernobyl-broschyren. Noterbart är att andelen som uppger sig ha tittat i broschyren är lägre bland boende i
länen norr om Dalälven jämfört med boende söder om denna
(41 mot 53 %) liksom den är lägre bland boende i "drabbade län"
(Uppsala-, Gävleborgs, Västernorrlands län)
jämfört med övriga län (44 mot 51 % ) . 26 % av dem som
vet sig ha fått broschyren uppger sig ha läst hela (ca
425.000 individer). Vid undersökningstillfället i november uppgav 78 % av dem som tittat i broschyren att man
sparat den.
Broschyrens innehåll
3/4 av dem som tittat i Tjernobyl-broschyren anser att
innehållit i den varit mycket eller ganska intressant,
medan 6 % har motsatt uppfattning. 2/3 anser att broschyrens innehåll varit mycket eller ganska lätt att
förstå medan 8 % anser motsatsen.
Bland dem som tittat i broschyren anser en majoritet
(60 %) att broschyren beskrivit riskerna som följer av
Tjernobyl-olyckan på ett korrekt sätt. Ett fåtal anser
att riskerna överdrivits (6 %) eller underskattats
(10 %) i broschyren. Boende i länen söder om Dalälven
respektive i icke drabbade län anser betydligt oftare än
de som bor norr om Dalälven eller i drabbade län att
riskerna blir korrekt beskrivna. Kvinnor anser oftare än
män att riskerna underskattats (14 % kvinnor mot 6 %
män).
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Syftet

med

en

informatio'' -broschyr

av detta

slag är

naturligtvis att ge svar på frågor som ställts av allmänheten. I utvärderingen av broschyren anger emellertid
en knapp majoritet av dem som tittat i den (58 %) att
man inte undrat över något speciellt i samband med Tjernobyl-olyckan, medan ca 14 % fick svar på någon fråga
man ställt sig genom att ta del av broschyr innehållet.
Strålningen

och dess

verkan

respektive

framtiden

har

uppgetts som de områden inom vilka man haft flest frågeställningar .
Kunskaper
Utvärderingen av broschyren Efter Tjernobyl avsåg bl a
att söka belysa om kunskapsnivån hos allmänheten påverkats av utgivningen av broschyren. Ett antal identiska
kunskapsfrågor ställdes därför i bägge undersökningarna. Före broschyrens utdelande kände 4 % av de intervjuade till att stråldoser mäts i sievert, medan i den
andra intervjuundersökningen som genomfördes i november
1986 kunde 11 % av dem som tittat i broschyren svara
rätt på samma fråga. Män och akademiker noterar en högre
korrekt svarsfrekvens än kvinnor och individer med lägre
utbildning. Samma gäller för boende norr om Dalälven
eller i drabbade län. De flesta i de bägge undersökningarna gissar dock att stråldoser mäts i becquerel. Knappt
hälften av de intervjuade kan i båda delundersökningarna
korrekt ange riktvärde och mätenhet för radioaktiva
ämnen i livsmedel. Även här återfinns en större andel
rätt svar bland män, bland akademiker, bland boende norr
om Dalälven respektive i drabbade län. Undersökaren konstaterar att undersökningen inte ger några säkra belägg
för att Tjernobyl-broschyren haft några "kunskapshöjande" effekter. De skillnader i svarsmönster som framträder i de bägge delstudierna är oansenliga; några slutsatser angående broschyrens inverkan i kunskapshänseende
kan därför inte dras.
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Hälsorisker
Undersökningen omfattar också en del upplevelsefrågor
relaterade till Tjernobyl-olyckan. När det gäller den
totala stråldos individen kommer att ta emot under året
uppger en majoritet (56 %) att den kommer att bli "något
större" än tidigare år. I stort sett lika stora grupper
uppger att stråldosen blir "ungefär densamma" (23 %)
eller "mycket"/"avsevärt större" (19 %) än tidigare år.
Kvinnor tror oftare än män att stråldosen blir större än
under tidigare år; denna uppfattning är mer utbredd
bland boende norr om än söder om Dalälven respektive i
drabbat än i icke drabbat län.
I broschyren samt i massmedias information har strålningens cancerrisk debatterats. I undersökningen anser
drygt 50 % i båda delundersökningarna att den totala
cancerrisken för människor i vårt land ökat i "någon
mån". En stor andel i de bägge undersökningarna (ca
18 %) anser samtidigt att cancerrisken ökat "ganska
mycket": att den ökat "mycket" eller "väldigt mycket"
tror ca 10 %. Att stråldosen blir oförändrad mot tidigare anser ca 15 %. Kvinnor, individer i åldersgruppen
30-39 år, boende norr om Dalälven respektive i drabbade
län, gör en mer pessimistisk bedömning än andra. Utgivningen av broschyren har till synes inte alls påverkat
uppfattningarna i denna fråga.
Beträffande risken för skador på foster ges en mer
spridd bild. Ungefär hälften av de intervjuade i de
bägge delstudierna anser att risken för foster ökat "i
någon mån" medan ca 14 % tror att risken ökat "ganska
irycket". Att den är oförändrad mot tidigare tror 20 %.
En betydligt större andel kvinnor än män (31 % mot 18 %)
anser att risken för skador på foster ökat. Samma tendens återfinns hos personer med högre skolutbildning,
boende i större städer utom de tre största samt boende
norr om Dalälven respektive i drabbade län.
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Radioaktivitet i livsmedel
Omkring en tredjedel av de personer som intervjuats före
respektive efter Tjernobyl-broschyren tror att vissa av
de

livsmedel

som

kan köpas

i handeln

innehåller

så

mycket radioaktivitet att de bör undvikas. Fler kvinnor
än män (67 % mot 57 %) har denna uppfattning. Framför
allt anser man att det är köttvaror och trädgårds- och
skogsprodukter som bör undvikas. Inga skillnader i uppfattning kan, jämfört med totalgruppen, noteras bland
dem som tittat i Tjernobyl-broschyren.
Information kring Tjernobyl-olycJcan
I undersökningen ingår frågor som berör myndigheternas
information och tidningarnas rapportering omkring Tjernobyl-olyckan. I den intervjuundersökning som gjordes
före det att broschyren Efter Tjernobyl delades ut.
Knappt hälften (45 %) anser att informationen varit
"mycket" eller "ganska lätt" att förstå, 1/3 anser att
den varit "ganska" eller "mycket svår" att förstå medan
en knapp fjärdedel anser att informationen delvis varit
lätt och delvis svår. Kvinnor, personer i högre åldrar,
boende i länen norr om Dalälven respektive boende i
drabbade län anser ,i högre utsträckning än andra att
informationen och rapporteringen i medierna varit svåra
att förstå.
Totalt sett anser 44 % av de intervjuade i delstudien
som genomfördes före Tjernobyl-broschyren att den information man fått när det gäller det radioaktiva nedfallet
över Sverige beskrivit risken på ett korrekt sätt. En
femtedel anser riskerna som underskattade medan något
fler - 23 % - upplever dem som överdrivna. Kvinnor, boende i län norr om Dalälven respektive i drabbade län
anser oftare än andra att riskerna underskattats.
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Myndighetskontakten
I delundersökningen före Tjernobyl-broschyren uppger ca
5 % sig haft kontakt(er) med myndigheter, regionala
eller centrala, med anledning av olyckan. Det är något
vanligare att kvinnor än män haft sådana kontakter (6 %
mot 3 % ) , liksom boende norr om Dalälven respektive i
drabbade län.
Upplevd oro
I undersökningen ing.rck frågeställningen huruvida man
känt oro med anledning av Tjernobyl-olyckan. Frågan har
gällt om man känt en allmän oro för följderna av Tjernobyl-olyckan för befolkningen i Sverige. Cirka hälften
uppger att man varit "ganska" eller "mycket oroad" medan
den andra hälften varit "knappast" eller "inte alls
oroad". Motsvarande resultat erhålls i båda delundersökningarna. Resultaten påverkas knappast av om den intervjuade tagit del av broschyren Efter Tjernobyl eller ej,
även om andelen oroade ökar till 55 % bland dem som
tittat i broschyren. Andelen mycket/ganska oroade är
betydligt högre bland kvinnor än bland män, högre bland
personer i åMern 25-39 år än bland andra åldrar, högre
i barnhushåll än i hushåll utan barn, högre bland dem
med den lägsta respektive högsta utbildningen (gäller
delstudien före broschyren), högre bland boende norr om
Dalälven (gäller delstudien före broschyren) samt högre
bland boende i drabbade än i icke-drabbade län.
Ändrade vanor
En majoritet av de intervjuade före broschyren (drygt
80 %) har inte ändrat sina vanor med anledning av Tjernobyl-olyckan. Bland de 17 % som ändrat sina vanor,
gäller ändringarna främst konsumtionsvanor och ändrade
fritidsaktiviteter. Kvinnor, personer i barnhushåll,
högre utbildade, boende norr om Dalälven respektive i
drabbade län, har i högre utsträckning än andra ändrat
sina vanor eller avstått från att göra något som var
planerat.
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11.

RAPPORTERING OM TJERNOBYL-OLYCKAN OCH DESS KONSEKVENSER I SVENSKA MASSMEDIER

Rapporteringen om Tjernobyl-olyckan och dess konsekvenser var mycket omfattande

i svenska massmedia. Ingen

sammanställning finns om det totala utbudet i rikstäckande

dagstidningar,

lokala

dagstidningar, TV,

radio,

lokalradio m m. Olyckan fick emellertid en omfattande
bevakning

i samtliga kanaler. Olika inslag fanns; ren

nyhetsrapportering,
m m. Rapportering
detaljgrad

artiklar,

ledare,

debattprogram

i ett urval av medierna har

i hög

undersökts i de rapporter som omnämnts som

rapportunderlag i avsnitt III.4.
I detta avsnitt av utredningens rapport kommer vissa
resultat av gjorda undersökningar att redovisas. Urvalet
tar närmast sikte på myndigheternas roll. En mera omfattande genomgång har gjorts av en av utredningens experter. Detta arbete finns publicerat som appendix till
rapporten. För en mera detaljerad redovisning med högre
detaljeringsgrad hänvisas till appendix 2.

11.1

Rapportering i riksradion och TV

De allra flesta svenskar erhöll den första kännedomen om
att det uppmätts höjd radioaktivitet i Sverige via radio
(52 %) eller TV (30 % ) . Endast 10 % erhöll denna information via tidningar (Hibell 1986). Radio och TV framstod därmed som den väsentligaste informationskällan för
svenska folket. Rapporteringen i riksradion och TV har
närmare analyserats av Findahl och Lindblad (1986).
Analysen har omfattat Morgonekot och "Kvart-i-fem-ekot"
samt Rapport. Som en bakgrund till radios och TVs publik
kan nämnas att omkring 50 % av svenska folket lyssnar
och ser en vardagkväll på ett nyhetsprogram av något
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slag. Två miljoner svenskar såg varje kväll under våren
1986 programmet Rapport.
Omfattningen av Tjernobyl-inslag i riksradion och T
Under de 40 första dagarna efter kärnkraftsolyckan i
Tjernobyl ägnade de två Eko-programmen och Rapport
totalt
358
nyhetsinslag
åt Tjernobyl-olyckan.
I
sändningstid motsvarar det 474 minuter, i det närmaste 8
timmar. Aktuellts Tjernobyl-rapportering under perioden
omfattade ca 4,5 timmar.

Tabell 11.1

Tjernobyl-nyheternas antal och längd under
de första 40 dagarna (Pindahl och Linblad
1986)
Antal inslag

Tid totalt

(min)

Antal/
dag

Tid/Antal
(min)

Totalt
(Eko+Rapport)

358

474

9

1,3

7-Eko
16,45-Eko

83
119
156

114

2,1

1,4

123
237

3,1
3,9

150

283

3,8

1,0
1,5
1,9

Rapport
Aktuellt

Både antalet inslag och sändningstiden var mest omfattande under den första veckan. Därefter går antalet ned
för att nå ett minimum efter ca 4 veckor. Därefter ökar
åter antalet och får en mindre topp under den femte
veckan. Närmare en tredjedel av det totala antalet nyhetsinslag inföll under den första veckan efter olyckan.
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Diagram 11.1

Antal inslag i medeltal per program under
de 6 första veckorna (Findahl & Lindblad
1986)

Antal
inslag i
medeltal

EKO 16.45
EKO 7.00

Vecka 1
Tjernobyl-bevakningen i Eko-nyheterna kl 18.00 i P1 har
analyserats av Westerståhl/Johansson (1987). Sammanlagd
sändningstid uppgick där till nära sex timmar. Även i
detta program märks en minskning i rapporteringen under
den fjärde veckan efter olyckan.
Rapporterade teman
Under den första veckan efter Tjernobyl-olyckan dominerade det antal nyhetsinslag som berörde kärnkraftverket
i Tjernobyl. i det närmaste lika stor omfattning erhöll
nyhetsinslag om strålningsläget i Sverige. Under denna
tid

rapporterades också om avveckling

kärnkraften
fortsatte

som
en

initierats.

omfattande

Under

den

rapportering

av den svenska
tredje
om

veckan

strålnings-

läget. Då börjar nyhetsinslagen också innehålla kritik
mot myndigheter. Kritiken mot

i första

hand centrala

myndigheter fortsätter därefter under samtliga veckor.
Kritiken återkommer oftare under vecka 3 och 5.
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Tabell 11.2

De svenska nyhetsämnenas fördelning över tid
(Findahl, Lindblad 1986)
Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6

Strålningsläget
29
Strålning i föda
2
Bönder
5
Kritik mot mynd.
2
Avvecklingsdebatt 10
Kärnkraft
5
Övrigt
5

12

11

2

3

4
1

2
3

4
6

7

7

7

13

7

3

9

5

8

6

7

9

2

8

1

1

0

0

0

0

4

2

0

8

1

Diagram 11.2 Antal nyhetsinslag per vecka med de delteman om bristande sovjetisk resp svensk
myndighetsinformation
(Höjer,
Lindblad
1986)

KRITIK MOT BRISTANDE SOVJETISK INFORMATION

KRITIK MOT BRISTANDE SVENSK INFORMATION

vecka 2

vecka 3

vecka 4

vecka 5

vecka 6

Ett ofta förekommande inslag i kritiken mot svenska myndigheter 'ÅI brister i beredskapen mot radiologiska
olyckor. Sådana nyhetsinslag förekommer under hela
perioden. I temat ingår också uttalanden om resursbrist
från representanter från S S I .
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Pakta, spekulation, motstridig information
Både i radio och TV ingick inslagen förutom studiereportrar även intervjuade personer eller rapporter från
korrespondenter. I en del inslag lämnades plats för kommentarer både från myndigheter och från andra källor,
t ex fristående experter, privatpersoner m fl. I ovanligt hög grad har radios och TVs reportrar låtit enskilda

personer

få

"tillgång

till mediet" och därigenom

yttra sig direkt utan tidigare redaktionell bearbetning
av informationen.
De flesta av inslagen i de undersökta programmen omfattar faktaredovisning. Av de totalt 358 inslagen fanns
vid Findahls och Lindblads analys spekulationer i 117
inslag, dvs ungefär i vart tredje. I dessa inslag uttrycks en gissning eller ett antagande av något slag,
som inte kan baseras på direkt faktaangivelse. I ett
stort antal program, mest under den första tiden, förekom fler än en spekulation. Under den första tiden var
också varken händelseförloppet eller strålningsläget i
Sverige helt klartlagt.
Motstridiga uppgifter lämnas i sammanlagt 49 inslag i
hela materialet, dvs i ungefär vart sjunde inslag. De
flesta motstridigheterna faller inom tre ämnesområden.
Vartannat inslag som handlar om kritik mot myndigheter
innehåller motstridigheter (14 inslag), vart fjärde inslag om bönderna och deras problem (11 inslag) och vart
femte inslag om strålningsläget (18 inslag) innehåller
motstridigheter. Med motstridigheter kan här avses olika
uppgifter från t ex representanter från myndigheter och
fristående experter. I dessa inslag har således representanter från intresseorganisationer blivit likställda
med, eller ibland av allmänheten identifierats som
myndighetspersoner, och den information som lämnats har
därigenom kunnat få karaktären av "dubbla budskap".
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Lugnande respektive oroande utsagor
Beroende på innehållet i ett nyhetsinslag, kan inslaget
verka oroande eller lugnande på tittaren eller lyssnaren. Tjernobyl-olyckan har av en klar majoritet av allmänheten uppfattats som oroande, troligen beroende på
att olyckan i sig utgjorde en oroande händelse (Höjer
1986). Vid utvärderingen av information med anledning av
olyckan kan det därför vara av intresse att se i vad mån
nyhetsinslagen i radio och TV antagit en lugnande eller
oroande karaktär. I Findahl och Lindblads undersökning
(1986) ingick en sådan bedömning. Därvid framkom att de
utsagor som ingått i programinslagen för hela perioden
varit mer oroande än lugnande. Rapportförfattarna har
tolkat det så att nyhetsredaktionerna inte har undanhållit mottagarna fakta av oroande karaktär. Andelen oroande respektive lugnande utsagor minskar under undersökningsperioden. Andelen oroande utsagor i förhållande
till lugnande är emellertid tämligen konstant under
undersökningsperioden. Utsagor om eller av oroade människor och utsagor om rekommendatiner och åtgärder är de
två ämnesområden som förekommer oftast. En jämförelse av
nyhetsinformationen vid Harrisburg-olyckan visar att den
till sin karaktär var betydligt mer lugnande. Till detta
kan läggas att det faktiska händelseförloppet vid
Harrisburg-olyckan också var ett helt annat än händelseforloppet kring Tjernobyl-olyckan.

De vanligaste svenska aktörerna i radio och TV-inslagen
är, förutom reportrarna, representanter från de svenska
strålskyddsrnyndigheterna, allmänheten, jordbrukare och
olika slags experter i nämnd ordning. En tredjedel av
utsagorna kan föras till reportrarna själva. En fjärdedel kommer från svenska myndigheter och bakom ungefär en
tiondel av alla utsagor står regeringar och myndigheter
i andra länder.
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11.2

Rapportering i lokala etermedier

Vid lunchtid den 28 april 1986 fick lokalradion i
Uppsala information från Forsmarks-verket om att man
uppmätt förhöjd radioaktivitet runt kärnkraftverket.
Lokalradion gick då kl 11.25 ut med en extra sändning
där man informerade allmänheten om den förhöjda aktiviteten utanför Forsmarks-verket. Fram till tidig eftermiddag betraktades alltså händelsen som en lokal händelse vid kärnkraftverket i Forsmark. På eftermiddagen
framkom emellertid att utsläppskällan var ett havererat
kärnkraftverk i södra Sovjetunionen. På detta sätt inleddes en informationsprocess som skulle komma att bli
en av de mest omfattande under senare tid i Sverige.
Lokalradions alla företag har att fristående rapportera
om händelser som kan vara av intresse för just deras
publik.
I undersökningen "Tjernobyl-nedfallet och myndighetsbeskeden" har Westerståhl och Johansson (1987) genomfört
en studie av myndighetsinformation

i lokala etermedier

under tiden 28 april till 15 juni 1986. Westerståhl och
4

Johansson har där analyserat den information som förmedlats av 15 lokalradiostationer, 2 regional-TV-kanaler
samt Dagens Eko. Utgångspunkten har varit de pressmeddelanden som utgivits av de centrala myndigheter som
främst berörts av Tjernobyl-olyckan, dvs SSI och SLV.
Totalt omfattade rapporteringen i de nämnda medierna
närmare 40 timmars programtid, varav ca 33,5 tim i
lokalradion och le två regional-TV-kanalerna. Här ingår
då både nyhesprogram och längre journalprogram samt
debattprogram.
Utbudsprofilen i de lokala etermedierna skiljer sig från
riksradion och TV på så sätt att utbudet ökar åter under
den

6:e

veckan

efter

olyckan då de lokala nedfalls-

-155-

frågorna (friklassningsproblemen bl a) blev aktuella. De
lokalradiostationer som fanns i de mest drabbade områdena har haft den mest omfattande rapporteringen. Som
exempel kan nämnas Radio Upland där drygt 30 % av utbudet var relaterade till lokala och andra konsekvenser
efter olyckan (Nordlund 1987) eller ca 11 tim medan
Radio Kristianstad-sändningar under samma 7-veckorsperiod uppgick till 12 minuter.
Problemområden

Tabell 11.3

Problemområden i massmedia totalt samt
pressmeddelanden: periodindelning. Procentuell fördelning (Westerståhl och Johansson
1987)
Massmedia

Problemområde
Tjernobyl-olyckan
Beredskap
Strålning
Livsmedel
Jordbruk

Pressmeddelanden

1

2

3

1

2

3

7
21
39
*11

3
15
25

2
9

1
1

3
4

0
5

26
12

44

20

5
14

16
33

30
13
11

15
49
9

12
27
51

_2

100

_0
100

_0
100

100

859

92

78

125

7

Energi-kärnkraft
Övrigt
Summa procent

100

_!
100

Volym minuter

449

1055

19
32
_1_

4

_±
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Om de problemområden som tagits upp i massmedia och som
återfinns i myndigheternas pressmeddelanden jämförs
framkommer att under den första perioden domineras
rapporteringen i massmedia av strålningssituationen i
Sverige. På andra plats kommer temat beredskap mot
radiologiska olyckor. Pressmeddelandena omtalar i första
hand strålningssituationen och livsmedelsfrågorna medan
beredskapen nämns i mycket ringa omfattning. Under
period 2 domineras rapporteringen i massmedia av debatt
runt energi och kärnkraft medan i pressmeddelanden jordbruksfrågorna får den mest framträdande platsen. Rapporterna om strålningssituationen är fortfarande hög.
Slutligen under den sista perioden fortsätter de lokala
etermediernas inslag om energi och kärnkraft och strålningssituationen medan pressmeddelandena domineras dessa
av jordbruks- och livsmedelsfrågor. De lokala etermedierna har alltså främst prioriterat inslag om beredskap
och debatten runt energi och kärnkraft medan myndigheterna gjort en annan prioritering. I övrigt visar
sammanställningen att för flera områden sammanfaller
myndigheternas betoning och mediernas intresseinriktning.
Aktörer i lokala eteraedia
Aktörerna i de lokala etermedierna speglar en lokal
inriktning. Enligt Westerståhl och Johansson (1987) medförde emellertid den oklara informationssituationen att
lokala och regionala myndigheter delvis fick agera som
förmedlare av information från centrala myndigheter i
det lokala programutbudet. Under undersökningsperioden
har också representaner från berörda centrala myndigheter en framträdande roll i såväl de lokala etermedia som
i Dagens Eko.
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Tabell 11.4

Aktörer

i olika slag av program. Procen-

tuell fördelning (Westerståhl och Johansson
1987)
Dagens
Eko

Lokala
nyhetsprogram

8

5

1

Politiska partier

15

13

10

Centrala mynd berörda

19

21

13

7

5
19

6
22

7
4

7
6
10
12

Aktörer
Regeringen

Centrala mynd övriga
Regionala och lokala
myndigheter

4
3

Övriga
lokala
program

Kärnkraftsindustrin
Kärnkraftsmotståndare
Lantbrukare och
Lantbruksorganisationer
Allmänheten
Övriga svenska aktörer
Utländska aktörer
Summa procent

15

10
5
9
2

100

100

11
2
100

Antal aktörer

282

970

472

4
9
6
10

Budskap i pressmeddelanden och massmedierna
I sin undersökning har Westerståhl och Johansson (1987)
undersökt återgivningen av de centrala myndigheternas
budskap så som dessa presenteras i pressmeddelanden.
Totalt återges i något av de undesökta medierna omkring
87 % av samtliga förekommande budskap. I samband med
undersökning framkom vid jämförelse mellan Dagens Eko
och de lokala etermedierna att Dagens Eko inte återger
något budskap som inte också förekommer i någon lokal
station. Däremot återger de olika lokala stationerna ett
flertal budskap som inte förekommit i Dagens Eko. Man
drar härvid slutsatsen att de lokala stationerna spelar
en viktig roll då det gäller att sprida information.
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En uppdelning på problemområden utan hänsyn till period
visade att budskap om lantbruk och strålningsläget i
Sverige omnämndes knappt hälften i samtliga undersökta
mediegrupper. För övriga problemområden är andelen
större, upp till 2/3. Upp till 90-100 % av samtliga
problemområden har omnämnts i åtminstone någon grupp.

Tabell 11.5

Antal unika budskap på olika problemområden
i pressmeddelanden och deras procentuella
genomslag i massmedia (Westerståhl och
Johansson 1987)

Antal olika
budskap i
pressmeddelanden

Andel som förekommer i samt-

Andel somförekommer i

liga mediegrupper

någon mediegrupp

Problemområden
Tjernobyl
Beredskap
Strålning

3
14

67 %

100 %

43 %

Livsmedel

16

63 %
44 %

86 %
88 %

Jordbruk

9

Energi-kärnkraft
Övrigt

9
1

56 %

89 %
100 %

0

%0 %
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Tabell 11.6

Procentuell fördelning på problemområden i
grupper av medier respektive pressmeddelanden (Westerståhl, Johansson 1987)

Problemområden

Dagens
Eko

Lokala
nyhetsprogram

övriga
lokala
program

Pressmeddelanden

Tjernobylolyckan

18

1

1

1

Beredskap

17

14

12

3

Strålning

19

30

29

24

Livsmedel

9
11

10

10

25

Jordbruk

10

39

Ehergi-kärnkraft

25

20
24

36

8

1_

övrigt
Surna procent
Volym minuter

100
352

l_

2_

0_

100

100

893

1116

100
Antal
nämnda
problemområden

295

Förekomst av ifrågasättande och kritik
I samband med rapportering av myndigheters budskap i
massmedia kan det sätt det återges på i massmediet innebära att budskapet ifrågasätts eller kritiseras. Enligt
Westerståhl och Johansson (1987) uppgår andelen ifrågasättanden till mellan 5 och 9 % i de tre olika programtyperna. Högsta andelen återfinns i de lokala programmen. Kritiska rapportinlägg är däremot högst i Dagens
Eko där vart femte budskap också medför en kritisk
redaktionsreaktion.
Ser

man

till

skillnaden

mellan

problemområden

visar

Westerståhl och Johanssons undersökning att andelen i
frågasättanden var störst för jordbruk. När det gäller
framförd kritik i etermedierna är emellertid problemområdet beredskap i en betydligt högre omfattning (40 %)
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utsatt

för

kritik.

Närmare

hälften

av

all

framförd

kritik finns inom detta problemområde.

Tabell 11.7

Andelen

ifrågasatta

resp kritiserade bud-

skap på olika problemområden (procent).
(Westerståhl och Johansson 1987)
Problemområden

Infrågasättande
2

Tjernobylolyckan
Beredskap
Strålning

4
40

7
6
7

Livsmedel
Jordbruk

9
6
15
11
_

11

Energi-kärnkraft
Övrigt

Kritik

5
_

Enligt Westerståhl och Johanssons undersökningar är centrala myndigheter totalt den aktörsgrupp som blir mest
kritiserad. I förhållande till hur ofta de förekommer
som aktörer får de direkt berörda myndigheterna dock
relativt sett något mindre kritik än de övriga. I övrigt
är det lantbruksorganisationer som får vidkännas kritik. Då det gäller kritik av centrala myndigheter är det
ofta lokala och regionala myndigheter som står för kritiken. Undersökarna noterade också att representanter
från de politiska partierna riktar kritik mot regeringen
samt att kärnkraftsmotståndare kritiserar regering och
kärnkraftindustri. Regeringen å sin sida framför kritik
enbart mot utländska aktörer, dvs framför allt mot
Sovjetunionen.
I sin sammanfattning
information

och de

konstaterar

undersökarna att den

rekommendationer

som

myndigheterna

lämnar ifrån sig i stort sett helt vidarebefordrats till
massmedierna.

Informationen

möter

konkurrens av andra
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aktörer vars budskap inte sällan har motsatt innebörd.
Om centrala och regionala/lokala myndigheter jämförs,
kan det konstateras att de centrala myndigheterna i
högre utsträckning lugnar och förklarar den uppstådda
situationen, t ex att strålningsnivån är ofarlig, medan
allmänheten och de regionala/lokala myndigheterna uttrycker sin oro och tillsammans med intressegrupper
kräver att åtgärder skall sättas in. Den vanligaste
kritiksituationen innebar att någon regional eller lokal
myndighet framför kritik mot någon central myndighet.
Området för kritiken är i allmänhet den svenska beredskapen mot radiologiska olyckor.
I ett normalt nyhetsutbud, t ex Dagens Eko, utgör andelen kritik i det närmaste 25 %. I sin undersökning konstaterade Westerståhl och Johansson att den mängd kritik
som framförts i nyhetssändningarna av Tjernobyl-olyckan
uppgått till ca 20 %, dvs kritiknivåen är av samma storleksordning som vid normala nyhetssändningar. Undersökarna har därför konstaterat att Tjernobyl-händelserna
har behandlats som alla andra nyheter, dvs med ett
rutinmässigt förekommande starkt inslag av kritik.

11.3

Rapportering i lokalpressen

Rapporteringen av Tjernobyl-olyckan
i lokalpressen,
framför allt i de mest drabbade områdena, har analyserats i flera undersökningar.
Norstedt och Lekare (1987) har genomfört en studie av
rapporteringen i lokaltidningarna i Uppsala och Gävleborgs län under maj och juni 1986. De två länen valdes
på grund av att område la drabbats särskilt hårt. Tre
Gävleborgs-tidningar svarar för hälften av alla artiklar
skrivna i de undersökta länen, medan endast ca 29 % av
artiklarna

har

publicerats

i Uppsala

läns tidningar.
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Enligt denna undersökning nådde Tjernobyl-rapporteringen
i tidningarna den största omfattningen den 5 maj, dvs
fem dagar efter det att olyckan blev känd. Följande två
veckor sker en nedgång i tidningarnas bevakning för att
åter få en topp med omfattande rapportering under tredje
och fjärde veckan efter olyckan. Noterbart är att under
den

fjärde

veckan

har

rapporteringen

i

riksmedierna

Rapport och Eko haft sin minsta uppfattning.
Initialt gällde rapporteringen framför allt strålningsläget men under den tredje veckan kom traktens jordbruksproblem i centrum. De ämnen som bevakas i tidningarna är under den första tiden nedfallets omfattning,
under tredje och fjärde veckan jordbruksproblemen sett
ur lokalt/regionalt perspektiv, säkerhetsfrågor och information. Tjernobyl-olyckans konsekvenser i utlandet
får också framträdande bevakning. Anmärkningsvärt är att
informationsfrågorna blir en nyhet i sig och att en så
stor andel av antalet publicerade artiklar som 19 % behandlar informationsproblematiken.
Oroande eller lugnande profil
Norstedt och Lekare .(1987) har genom artikelkodning försökt få fram ett mått på tidningarnas lugnande eller
oroande profil. Resultaten tyder på att tidningarnas
allmänna politiska linje beträffande användningen av
kärnkraft i Sverige är avgörande för dess oroande eller
lugnande profil; moderata, liberala och socialdemokratiska tidningar har genomgående i mindre grad oroande
artiklar jämfört med de centerpartistiska tidningarna.
Undersökningen visar alltså att nyhetsjournalistiken
inte är helt opåverkad av den politiska hållning tidningen anför på ledarsidorna.
Tidningarnas bild av agerande myndigheter
I Norstedts, och Lekares (1987) undersökning framgår att
de statliga aktörerna, dvs representanter från centrala
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myndigheter, förekommer i klar övervikt i tidningarnas
rapportering, närmare tre gånger så ofta som regionala
och kommunala representanter sammanlagt. Under de första
två veckorna är koncentrationen till statliga aktörer
ännu större, varefter den minskar under den fjärde
veckan. Emellertid kan en något annorlunda bild märkas
för det mest drabbade området, Gävleborgs län, där tidningarna ger större utrymme för regionala och kommunala
aktörer.
I de undersökta tidningarnas artiklar innehåller omkring
27 % av materialet kritik av myndigheter. Detta ar en
något högre kritisk andel än vad som registrerats för
etermedierna och Dagens Eko. Enligt undersökarna är det
kritiska innehållet i artiklarna anmärkningsvärt högt
och jämfört med tidigare resultat från pressutredningar
utgör de undersökta tidningarnas andel kritiska artiklar
i Tjernobyl-materialet en ungefär tre gånger så stor
del. Då andelen kritiska artiklar i olika tidningar jämförs framkom att nedfallets omfattning påverkar tendensen i rapporteringen. Tidningar i de mest drabbade områdena tenderar att hålla en mer kritisk linje mot myndigheter än tidningar i mindre drabbade områden.
I Norstedts och Lekares (1987) undersökning ingick även
en bedömning av tidningarnas attityd när det gällde myndigheternas trovärdighet. Undersökningsresultaten visar
att en negativ helhetsbild överväger (41 % är ganska
eller mycket negativ medan 30 % är ganska eller mycket
positiv), framför allt på grund av den dominerande negativa attityden i två Gävleborgs-tidningar.
Myndigheternas information har varit en stor nyhetsartikel i de undersökta tidningarna. I en dryg tredjedel av
det undersökta materialet förekommer att myndigheternas
information och dess fullständighet behandlas. Av dessa
artiklar beskriver inte mindr*1 än 2/3 myndigheternas in-
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lormation som ofullständig. Även här påverkas

esultatet

«v de två Gävle-tidningar, vars attityd är nest negat iv.
Tidningarna håller emellertid en positiv attityd till
myndigheternas information då det gäller dess uegriplighot (Norstedt & Lekare 1987). I 62 % av det analyserade
naterialet

framställs

myndighetsinformationen

som an-

tingen "lättbegriplig eLler så begriplig som möjligt".
De flesta artiklar beskriver också myndigheternas information såsom överensstämmande sinsemellan.
Undersökarna drar slutsatsen att tidningarnas rapportering om myndigheternas information är övervägande negativ och att man anser att den negativa bilden .'ir anmärkningsvärt mörk. Även här finns noterat sambanuet mellan
länstillhörighet och tendens i rapporteringen. De mest
positiva tidningarna hör hemma i de minst drabbade områden medan de mest negativa tidningarna hör hemma i det
mest drabbade området, framför allt Gävleborgs län.
Rubriker jämfört med artikelinnehåll
I Ängholms (1987) undersökning av fyra lokaltidningar i
Gävleborgs och Uppsala län framgår att en diskrepans
finns mellan valören av artikelrubrik och artikelns innehåll. Som exempel kan nämnas en rubrik som annonserar
om höga stråldoser, vilka i artikeln reduceras till det
ofarliga resultatet av mätningar av en "gräsplätt".
Författaren rapporterar också om en polarisering i
artiklarna mellan frågeställare, vanligen journalisten,
och den myndighetsrepresentant som svarar. Kritiskt
granskande frågor ställs mot hurtigt lugnande svar. Successivt, med tiden ofter olyckan, ökar bearbetningsgraden av artiklarna. Nya informationskällor
återges
också. Bedömningar från myndigheter ställs mot bedömningar av fristående experter. Trots detta avslutas ofta
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artiklarna med en lugnande avrundning, t ex en uppmaning
till allmänheten att leva som vanligt genom att citera
en SSI tjänsteman.
Ängholm (1987) har redovisat förekomsten av myndighetskritik i en omfattning som överensstämmer med andra
rapporter. De dubbla budskap som lämnats inom jordbruksområdet, där besked från lantbruksstyrelsen ej överensstämmer med det besked den regionala lantbruksnämnden
lämnar, framhålls. Röster höjs i tidningarna för att
organisationen är bristfällig. Bland annat kritiseras
det faktum att folk "åker från Stockholm för att mäta i
Gävle och se om området kan f riförklaras". En kommuns
missnöje med att dess länsstyrelse vägrat att lämna ut
mätresultat från kommunens område och i stället hänvisat
till tjänstemän på SSI nämns också.
Sammanfattningsvis framförs i rapporterna att journalisterna i de undersökta tidningarna andas kritik till SSIs
information. Ändå fortsätter de att under hela perioden
anlita SSIs tjänstemän för expertkommentar. En kluvenhet
kommer alltså i dagen beträffande inställningen till
SSI. Vidare nämns också i sammanfattningen det faktum
att artiklar med peäagogiskt, utredande innehåll, ofta
åsätts en hotfull rubrik. En redogörelse för risken med
förhöjd radioaktivitet som avslutas med en lugnande
kommentarer som förtar allvaret i det redovisade. Detta
visar på en sorts inre dualism i artiklarna. (Detta
gäller framför allt Gävle Dagblad.)
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11.4

Rapportering av Tjernobyl-olyckan
och i viss lokal press

i rikspress

Utredningen uppdrog i juni 1986 åt Aulis Gröndahl, då
anställd vid Sveriges Radios Program- och Publikforskningsavdelning, att genomföra en undersökning för att
belysa hur myndigheternas information om Tjernobylolyckan och dess konsekvenser återgivits i pressen.
Undersökningen begränsades till tidsperioden 29 april
till 21 maj 1986 och omfattade sammanlagt 12 tidningar
enligt följande.
- Fem tidningar med riksspridning och med en viss spridning på den partipolitiska skalan:

Dagens Nyheter (DN)
Svenska Dagbladet (SvD)
Arbetet (Arb)
Aftonbladet (AB)
Expressen (Exp)

Politisk
tendens

Upplaga
vardagar

Periodicitet

(ob)
(ob m)
(s)
(s)
(lib)

400
225
109
343
552

7/morg
7/morg
7/morg
7/em
7/em

- Två tidningar från Gävle som från början utpekades som
ett område med relativt höga halter av radioaktiva ämnen i
markbeläggningen.
Arbetarbladet (Abl)
Gefle Dagblad (GD)

(s)
(lib)

31
34

6/morg
6/morg

- Fem tidningar som utkommer i Västernorrlands län där
relativt höga halter av radioaktiva ämnen i markbeläggningen kom till allmänhetens kännedom först ett par
veckor efter katastrofen i Tjernobyl och då orsakade
en kraftig reaktion både hos lokala myndigheter och allmänheten.
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Dagbladet Nya
Samhället (DNS)

(s)
(s)
(lib)

12
20
39

6/morg
6/morg
7/morg

Västernorrlands
Allehanda (VNA)

(b)

17

6/morg

Örnsköldsviks
Allehanda (ÖA)

(fp)

22

6/morg

Nya Norrland (NN)
Sundsvalls Tidning (ST)

Den allra största delen av tidningarnas rapportering
återfinns på nyhetsplats (73 % ) . Ledarartiklar (3 %) och
debattinlägg (1 %) utgör en mindre del av rapporteringen. Eftermiddagstidningarna och A-tidningarna ger störst
plats åt de enskilda artiklarna, medan de små notiserna
är vanligast i Gävletidningar och övrig borgerlig
press. Totalt sett domineras emellertid rapporteringen
av morgontidningarna med riksspridning samt av den icke
socialdemokratiska pressen. Den genomsnittliga textmassan, rubriken undantagen, är emellertid tämligen konstant i alla tidningskategorier.
Den akuta fasen 29 april - 3 maj 1986
Rapportering av pressmeddelanden
De pressmeddelanden som SSI och andra myndigheter utgav
har följts beträffande återgivning i pressen. I tabell
11.8 framkommer att innehållet i pressmeddelandena i
mycket hög utsträckning återgivits i tidningarna.
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Tabell

11.8

Återgivning

av teman

den i t i d n i n g a r n a

TEMA

pressmeddelan-

2 - 3 / 5 1986

DN SvD Art) AB Exp Abl GD NN ST ÖA

Lägesbeskrivning
h
Läget utomlands
h
Läget i Sverige
b
Livsmiljön ospec.
Luften
h
Mjölken
Sköldkörteln
Nedfallets biol följder
Strålningens effekter
h
Verksamhetsredovisning
Mätningar, analyser
Internationell samverkan
Normer, restriktioner
h
Dricksvattnet användbart
Modersmjölken användbar
Mjölken användbar
Barn kan leka i sandlåda
h
Vårbruk som normalt
Ingen risk för gravida
h
Drick ej regnvatten
Ät ej nässlor
'h
Ej skäl ta jodtabletter
h
Ej mjölkkor på bete
h
Ansiktsmask/luftfilterbyte
Ej resor nära Tjemobyl
h
Utrikes vistelse: fråga mynd
•
Importkontroll från Sovjet
Summa återgivna teman

i ssis

12

b
•
b
-

h
h
b
h
-

h
d
b
-

h
b
-

h
h
h
b
b
-

d
d
b

h

•

-

h

-

h

b

b
•

h
-

b
b
b
h

d
b
h
h
-

b
b
b
b
h
b
-

h
h
h
h
h
-

•

h
h
b
h
b
h
14

9

10

9

h
d
-

d
-

h

h

-

b

-

•

-

b
h
h
h
h
b
b
-

-

h
h
h
h
-

h
h
h
-

13

•

-

-

h
•
5

7

-

-

h
h
-

4 2

H = innehållet återges i stort sett helt och hållet
D = innehållet återges delvis eller jristfälligt
- = innehållet i meddelandet kan inte kännas igen i
artikeln', eller har inte refererats.
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Under denna period hade VNA och DNS ingen rapportering
om tjernobyl-olyckan, relaterad till SSIs pressmeddelanden.
Rapporterade teman
En genomgång av de teman som de undersökta tidningarna
rapporterat om visar att nyheter m m om det aktuella
läget dominerar. Redan i denna fas framkommer kritik mot
ansvariga. Innehållet i rapporteringen visar också att
myndigheternas experter får en framträdande plats i
tidningarna.

Tabell 11.9

TEMA

Artiklarnas fördelning i tidningarna efter
huvudsakligt innehåll och sättet att behandla temat. Absolut fördelning

Tot DN SvD Art) AB Exp Abl GD NN ST ÖA

LÄGESBESKRIVN 73
Vidareutveckling
43
Kritik
10
Myndighet återges 54
Expert återges
17

9
3
1
8
3

8
2
6
2

6
5
2

5
3

11
7
2
9

15
13
2
11

2

3

7
4
2
5
1

9
4
.
5
1

4
3
.
2
-

2
1
.
2
1

1
1
1
-

Lägesbeskrivningen, dvs strålningsaituationen i landet
är det mest förekommande nyhetstemat. Beskeden om att
ingen omedelbar hälsorisk föreligger, är mycket entydiga. Dessa besked återges också i tidningarnas texter,
men rubrikerna förmedlar ett betydligt mer dramatiskt
budskap.
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Ett betydande antal artiklar berör under denna tidsperiod myndigheternas verksamhet. En stor del av den kritik
som förs fram beträffande myndigheternas verksamhet
under denna period gäller beredskapsfrågor. Bristande
larmsystem, dålig organisation, långsamma myndigheter är
kritiska synpunkter som framförs. Trots myndighetskritiken förekommer ofta någon representant från SSI ofta
(26 % med intervju, 41 % med referens) via antalet
artiklar. Tabell 11.10 visar på vilken betydelse pressen
tillmätte uppgifter från SSI under denna tid.

Tabell 11.10

Andel artiklar som under perioden 29.43.5 innehåller intervju med resp referens
till olika slags källor
Andel artiklar

Antal artiklar: 170
SSI
SKI
Regering, statsförvaltning
Regionala/komm.

Andel artiklar

%

%

26
-

41

6

8
11

6

7

7

13
19
4

myndigheter
Kärnkraftsindustrin
Övrig expert
Organisation, politiker
Privatperson

12
3
11

14

Nedfallets konsekvenser presenteras i tidningsrapporteringen i form av uttalanden från olika källor. I tabell
11.11 ges en sammanställning av de åsikter som framförts
beträffande nedfallets farlighet.
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Andel artiklar som förmedlar de olika
källkategoriernas åsikter om nedfallets
farlighet och om svensk beredskap. Procent
av samtliga artiklar under perioden 29.43.5 1986
Beredskapen
BristGod
fällig
%
%

Antal a r t i k l a r : 170

Nedfallet
Ingen Ej riskrisk
fritt
%
%

SSI

25

6

_

2

statsförvaltning

3

-

4

2

Regionala/komm.myndigheter

4

-

-

4

Kärnkraftsindustrin

4

-

2

5

Övrig expert

4

4

-

-

1

1

-

2

Privatperson

-

2

-

4

Tidningen

3

1

-

7

41

11

6

21

Regering,

Organisation,

politiker

Samtliga

Anpassningsfasen 4 maj - 14 maj
Även under denna period återges pressmeddelanden i
mycket hög utsträckning i tidningars rapportering. Under
denna tid sker också en dramatisk ökning av andelen
artiklar som i huvudsak handlar om myndigheternas informationsverksamhet.
Tabell 11.12

Andel artiklar som innehåller kritik av
myndighetsinformation i olika kategorier
av tidningar/procent.

Antal artiklar

Mor
gon
Alla tidn
289 140

Af
ton
tidn
45

Giv Vast
le
norrl
tidn tidn
63 41

16

2

Kritik av:
Mätningar, analyser.
8
Rapportering, spridn
14
av information.
Omdöme, trovärdighet. 9

11
9

20
13

21

19

29

Info-verksamhet totalt

6

20

(i) Lib
borg
tidn tidn
94 195

6

9

5
2

32 • 14
12

•

7

14
9

8

39

• 21

21

•

*
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Ur tabellen framgår att tidningar från drabbade områden
i högre utsträckning än andra framför kritiska synpunkter. I 40 % av tidningar från Västernorrlands län ingår
kritik medan motsvarande andel för hela materialet
utgjordes av ca 20 %. Även i kvällstidningarna kritiseras myndigheterna i större utsträckning än genomsnittet. Mest kritik framförs i Expressen. Kritiken gentemot
myndigheterna avser deras sätt att skaffa sig information, sprida informationen och myndigheternas omdöme och
bristande trovärdighet. Kritiken under denna tidsperiod
avser ofta brister och ur nyhetsmaterialet framkommer
att en förtroendekris seglat upp mellan representanter
för massmedierna och centrala myndigheterna, främst
SSI och LBS.
Åsikterna
risk,

som

antar

framförs
en

något

om nedfallets
annorlunda

farlighet, dess

bild

under

denna

tidsperiod. Tabell 11.13.
Tabell 11.13 Andel artiklar som förmedlar de olika källkategoriernas åsikter om nedfallets farlighet och om

svensk

beredskap. Procent av

samtliga artiklar 4.-14.5 1986
Nedfallet
Ingen

Ej risk-

risk

fritt

Beredskapen
God

Bristfällig

Antal artiklar: 289
SSI
12
Regering, statsförvaltning 1
Regionala/komm.myndigheter 1

9
-

Kärnkraftsindustrin
övrigt expert

0
4

Organisation, politiker
Privatperson
Tidningen
Samtliga

1

7
1
1

24

1

2
8
_
25

3
2
3

15

-1

En något större andel artiklar förmedlar under denna tid
jämfört

med

tidigare

en

bild

av

nedfallet

som

risk-

fyllt. Till bilden av "ej riskfritt" bidrar SSIs rekommendationer om de försiktighetsmått som bör vidtas "för
säkerhets skall".

Omorienteringsfasen - perspektivt förlängs 15-21 maj
Under denna tidsperiod är myndigheternas pressmeddelanden få. Tidningarnas nyhetsartiklar utgör också en mindre andel av materialet medan de kommenterande artiklarna
•ökar

något. Nyheten

om

de

höga

halterna

av

cesium

Gävletrakten är det tema som uppmärksammas bäst

i

i tid-

ningarna dagen efter offentliggörandet.

Fortfarande

under

denna

tidsperiod

utgör

artiklar

lägesbeskrivning en huvudandel. Alltmer kommer

med

emeller-

tid tidningsrapporteringen att handla om nedfallets konsekvenser. Här utgör också andelen artiklar om myndighetens informationsverksamhet en fjärdedel av materialet,
vilket

är

en

nio gånger

första

delpeiioden.

så

stor

Informationen

andel
från

som

under

den

myndigheterna

fortsätter att c;ranskas och kritiseras i ökad omfattning
i artiklarna.

Under tidsperioden later tidningarna oftare än tidigare
privatpersoner

privatpersoner

komma

till

tals.

I

tabell 11.14 visas en översikt över vilka källor som utgjord grund till artikelmaterial.

Tabell 11.14 Andel artiklar under perioden 15.5-21.5 ined
intervju med
resp
referens
till
olika
källor. Procent av alla artiklar

Antal artiklar: 168
K ä l l a
SS[
SKI
Kegering, statsförvaltning
Regionala/komm.myndigheter
KärnkraftsiadustrLn
övr ig expert
Organisation, politiker
Privatperson

Andel artiklar
med intervju
%
21
2
12
10
11
19

Andei artiklar
någon referens mod
%
33
5
18
2
13
14
.l\
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I tabellen märks att myndigheterna fortfarande utgjort
en betydande informationskälla men att dess betydelse
minskat jämfört med tiden närmast efter olyckan.
Kritiken mot myndigheterna ökar särskilt avseende deras
informationsverksamhet,
vilken
har
fördubblats
jämfört
med tidigare. Tabell
11.15. De västernorrländska tidningarna
och
kvällstidningarna
är
fortfarande
mer
kritiska än övriga. Andelen kritiska artiklar i Gävletidningarna har i det närmaste sexdubblas. Kritiken i
socialdemokratiska tidningar är också betydande.

Tabell 11.15

Andel kritiska artiklar i olika kategorier av
tidningar. Vertikal procent

Alla

Mor
gon
tidn

Af
ton
tidn

Gäv
le
tidn

170

56

13

59

42

78

92

Kritik av:
%
Mätningar, analyser
12
Rapportering, spridn
av information.
35
Omdöme, trovärdighet 15

%
9

%
15

%
12

%
17

%
12

%
12

18
11

45
36

37
14

50
17

42
15

28
14

44

29

55

46

60

53

37

Antal artiklar

Info-verksamhet totalt

Under denna period
framförda åsikterna
tidningarna.

Väst
norrl
tidn

(s)

Lib
borg
tidn tidn

ökar ytterligare den andel av de
att nedfallet inte är riskfritt i
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Tabell 11.16

Andel artiklar som förmedlar de olika
källkategoriernas åsikter om nedfallets
farlighet och om svensk beredskap. Procent
av samtliga artiklar 15.-21.5 1986
NEDFALLET
ingen ej riskrisk
fritt

BEREDSKAPEN
bristgod
fällig

Antal artiklar. 168

%
KÄLLA
SSI
12
Regering, statsförvaltning
1
RegionalaAomm myndigheter 2
Kämkraftsindustrin
.
övrig expert
7
Organisation, politiker
1
Privatperson
Tidningen
1

%
11
4
2
4
1
8
3

%
-

%
2
1
5
1
2
3

Hela materialet

29

2

17

22

Den andel av artiklarna som ger uttryck åt uppfattningen
att nedfallet inte innebär någon risk för människors
hälsa i Sverige, är i stort sett samma som under föregående period. Antalet uttalanden med en mer skeptisk
inställning har däremot ökat från en fjärdedel till
nästan en tredjedel. De so i oftare än tidigare tar fram
risker i samband med de kvarstående radioaktiva ämnena
är SSI, lokala och regionala myndigheter samt tidningar
i sitt kommenterande material.
Andelen artiklar som innehåller kritik av den svenska
beredskapen ökar också. Ingen av de redovisade källor
som uttalar sig i ämnet hävdar att beredskapen är tillfredsställande.
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Observationer for hela tidsperioden
Textvolymen i de olika tidningstyperna varierar betydligt under undersökningsperioden, liksom kriterierna för
nyhetsurvalet. Kvällstidningarnas bevakning är synnerligen aktiv under den akuta fasen och blir mer sporadisk
mot slutet av perioden. I de övriga rikstidningarna
sprider sig artiklarna relativt jämnt över hela perioden. I regionalt spridda tidningar i Gästrikland och
Västernorrland sker en klar upptrappning i rapporteringen mot slutet av perioden. Diagram 11.3.

Diagram 11.3

Textmassans fördelning över tid

429 -502 -504 -506 -509 -511 -513 -515 -517 -520 430 503 505 507 510 512 514 516 518 521
— Riksmorg.

— Rikskvällst

— Gävleb-Vbott

Under de veckor undersökningen omfattar, vänder sig tidningarna alltmer från rapportering av strålningsläget
till frågor som handlar om nedfallets konsekvenser och
till en utvärdering av det som gjorts och vad som borde
ha gjorts. Artiklar som i huvudsak handlar om myndigheternas informationsverksamhet utgör en fjärdedel av
materialet, vilket är nio gånger så stor andel som under
den första delperioden. Tabell 11.17. Alla dessa artiklar är kritiska till det sätt informationen spritts till
allmänheten.
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Jordbrukare och r^ölkproducenter drabbas ekonomiskt av
betesförbudet c :',. osäkerheten beträffande möjligheterna
att överhuviv- .' rtsätta med verksamheten på områdena som
fått de hor./•.a halterna av cesium. Detta och andra sociala te^.d"- utgör huvudinnehållet i en fjärdedel av artiklarna .uider den sista perioden, vilket är en klar ökning
fr V föregående period. Temat berörs i ytterligare en
i ,/lrdedel av artiklarna. De båda kvällstidningarna och
de västernorrländska tidningarna prioriterar temat högre
än genomsnittet.

Tabell 11.15

Artiklarnas fördelning efter huvudsakligt
innehåll

under

de

tre

delperioderna.

Vertikal procent

Antal artiklar

29.4-3.5
170

4-14.5
289

15-21.5
170

Lägesbeskrivning
Nedfallets biologiska följder
Nedfallets sociala följder
Myndighetera verksamhet
Normer, restriktioner
Myndigheters inform.verksamhet

43
6
18
12
12
3

33
7
14
15
8
12

24
13
24
7
3
27

Kritik av myndighetsinfo

12

21

44

Myndigheternas roll som källa till information är hög
(30-40 % av artiklarna) under hela tidsperioden. I artiklar som behandlar nedfallets sociala följder får emellertid andra experter och privatpersoner allt större utrymme (upp till 35 % mot slutet av perioden).
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11.5

Nedfallsbeskeden i ett kronologiskt perspektiv

Beskedet om ett radioaktivt moln som förorsakeide radioaktivt nedfall över Sverige kom överraskande och utan
förvarningar. Varken myndigheter, massmedier eller allmänhet var förberedda på en händelse av denna art. I
inledningsskedet fanns anledning att utgå ifrån att den
förhöjda radioaktiviteten härrörde från Forsmarksverket. Nyheten om att förhöjd markaktivitet uppmätts runt
Forsmarksverket rapporterades i Radio Upland. Samtidigt
med "lugnande" information om att markaktiviteten var
ofarlig rapporterades om att ca 700 av de anställda på
Forsmarksverket hade beordrats att evakuera kärnkraftverket. I samband med utrymningen uppgavs radioaktiviteten
ligga ca 2-3 ggr högre än "normalt". Innan dagen var
slut hade denna siffra stigit till tio gånger högre än
normalt, för att på morgonen följande dag (den 29 april)
fläckvis ligga ca 100 ggr och på eftermiddagen samma dag
ca 300 ggr högre än "den naturliga bakgrundsstrålning-

Denna inledande rapportering gav upphov till en fråga
som många i allmänheten ställde sig, nämligen "om en utrymning av 700 Porsmarksanställda genomfördes i ett läge
då nivåerna var 2-3 ggr högre än de normala, hur farlig
är då inte situationen vid nivåerna upp till 300 ggr
högre än normalt? Jämförelsen med "naturlig bakgrundsstrålning" utgjorde också ef obekant storhet för många.
För myndighetena utgjorde svårigheten att relatera den
uppkomna strålningsnivån med någonting konkret och välbekant ett problem. I stället för att jämföra med den
naturliga bakgrundsstrålningen övergick SSI så småningom
till jämförelse med stråldoser, t ex att bo i radonhus
eller att genomföra vissa röntgenundersökningar.

I

rapporteringen

olika mätenheter

om

strålninysläget

kom

ett

flertal

att använda?; bequerel, mikroröntgen,

milliröntgen, millisievert är exempel på olika storleker
som

användes.

Svårigheten

att

få

ett

grepp

om

storheterna har varit uppenbar i all rapportering.

I samband med månadsskiftet april-maj 1986 utfärdade SSI
en del

rekommendationer

med anledning

av den uppstådda

situationen. Man varnade för att dricka
undvika

att

äta

nässlor

och

a- dra

regnvatten

grönsaker

utomhus. Samtidigt utfärdades restriktioner

som

för

och
växt

landets

jordbrukare. Mjölkkor skulle inte släppas ut på bete och
mjölken från kor som betat utomhus skulle kontrolleras.
Trots att strålningsnivåerna i allmänhet låg långt under
åtgärdsnivåerna

utfärdade

SSI

restriktioner

för

"vissa

områden". Samtidigt angavs att dessa områden "f n gäller
hela landet". Allmänheten uppfattade detta
flikt;

på

samma

erfordrades

och

gång
att

gällde

att

restriktioner

som en kon-

restriktioner
utfärdades

för

inte
hela

landet.

SSIs språkbruk ändrades också med tiden.
första

pressmeddelanden, den

I et) av sina

2 m a j , talar

SSI om res-

triktioner. Tre dagar senare ges referens till den tidigare

rekommendationen

och

ytterligare

en

dryg <*ecka

senare omnämns samma utlåtande som botesförbud. Följande
dag används uttrycket "frisläppning

kan tillåtas", vil-

ket unuerstryKer det skärpta språkbruket.

Från början

uppgavs att be tes för bud..'t skulle bli kort-

varigt. Så blev också fallet för landets sydligt belägna
län.

För

de

mellansvenska

och

norrländska

länen

korn

emellertid frikla.ssnir.9t1: att dröja. Det som alltså till
en

början

framstod

som

accepterad säkerhetsåtgärd
des

en

tidsbegränsad

av restriktiv

fr o m mitten av maj och un-Jcr

och

alimänt

art, utveckla-

första

hälften

av

juni till en fÖrttoendekris mellan innevånare i drabbade
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län och centrala myndigheter. I de undersökningar

som

refererats ovan framgår också att kritik av myndigheter
i hög grad förekommit inom jordbruksområdet.
Jordbruksfrågorna

och

friklassningsproblemen

visar

på

motsättningen mellan det centrala, kollektiva synsättet
och den

lokala, individuella

krav

detaljerade

t o m

på

verkligheten.

mätningar

av

Omfattande

strålningsbakgrund,

ned på gårdsnivå, framfördes på det lokala pla-

net. Dessa krav kunde från början inte infrias av de
centrala myndigheterna. Kritik framfördes också om att
mätområdenas storlek i mellansvenska län var betydligt
mindre än i Norrlandslänen. En församling eller kommun i
ett

Norrlandslän

kunde

motsvara

ett

helt

landskap i

Mellansverige. Den bedömning som låg bakom indelningen
möttes därför
successiv

av oförståelse

anpassning

i de drabbade

till dessa

lokala

länen. En

och

regionala

kraven skedde så småningom. Som exempel kan nämnas den
nya friklassningsmetod

som infördes där mjölkens inne-

håll av Cs-137 blev avgörande medförde att jordbrukarna
själva fick avgöra betesfrågan.

12.

ALLMÄNHETENS MOTTAGANDE AV INFORMATION

12.1

Bakgrundsfaktorer

Kärnkraftteknik,

radioaktiva ämnen, joniserande strål-

ning är alla exempel på områden som kan betecknas som
högteknologiska, dvs har ett komplicerat sammanhang och
berör i normala omständigheter endast dem som i samband
med

sitt

beröring

arbete
med

dem.

eller

sitt

specialintresse

Undersökningar

visar

kommer

i

att endast en

fraktion av befolkningen har grundläggande kunskaper om
joniserande strålning, men att en majoritet ändå har en
tämligen god uppfattning av joniserande strålningsbiologiska effekter.
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En unik egenskap för radioaktiva ämnen och joniserande
strålning

är att deras effekt inte kan förnimmas med

sinnena. Strålningens förekomst kan endast konkretiseras
genom användning av instrument. Denna egenskap kan medföra att strålning uppfattas som ett diffust, ej gripbart hot. Diffusa företeelser som ej kan konkretiseras i
sinnevärlden uppfattas också vanligen som mer skrämmande
än konkreta gripbara hot.
I

samband

med

folkomröstningen

kraftanvändningen

om den

framtida kärn-

i Sverige 1980 förekom en omfattande

diskussion om eventuella följder av kärnkraftsolyckor.
Sannolikheten
vilken

för

en

skulle medföra

mycket

stor

kärnkraftsolycka,

radiologiska konsekvenser

i ett

mycket stort område utanför kärnkraftverket, har av ansvariga myndigheter

bedömts

vara

så liten att risken

kunde anses försumbar. Något tillspetsat kan sägas att
den stora kärnkraftsolyckan inte skulle kunna inträffa.
I och med reaktorolyckan i Tjernobyl blev den omöjliga
olyckan möjlig. I allmänhetens ögon kom därmed tidigare
auktoritativa uttalanden att ifrågasättas. De radioaktiva

moln

mycket

som

långt

frigjordes
avstånd,

kunde också

från

föras över ett

Kiev-trakten

till

norra

delarna av Sverige, omkring 150 mil.
De omständigheter som nämnts ovan är exempel på förhållanden som medförde att en helt speciell situation uppstod i samband rned information till allmänheten om det
inträffade och dess konsekvenser. Allmänhetens uppfattning om den givna informationen måste ses mot denna bakgrund .
12.2

Allmänhetens informationskällor

Allmänheten har i princip haft tillgång till samtliga de
informationskanaler

som

redovisats

tidigare.

För

det

stora flertalet blev emellertid eniast ett fåtal av in-

-182-

formationskanalerna av verklig betydelse. Enligt Hibell
(1986) utnyttjade
46 % TV
22 % riksradio
11 % morgontidning
9 % lokalradio
4 % kvällstidning
som sin främsta nyhetskälla. I undersökningen kunde endast ett alternativ anges. I en annan undersökning ett
halvt år senare bekräftades rangordningen. För den stora
majoriteten gäller att TV och riksradio utgör den främsta nyhetskällan följt av rikstidningar, lokaltidningar
och lokalradio. En liten minoritet utnyttjar andra människor eller andra dokument som primär nyhetskälla.
Betydelsen av TV framgår av att omkring 50 % av svenska
folket lyssnar och ser på ett nyhetsprogram

av något

slag varje vardagskväll. Omkring 2 miljoner personer såg
under

varje

kväll

under

våren

1986

Rapport.

2/3

av

svenska folket lyssnar vanligtvis på någon av Eko-sändningarna i radio varje dag. Största publiken har P3 och
4

"Kvart-i-fem-Ekot".
olika

Hur

massmediekanalerna

nyheterna

rapporterats

diskuteras

i

de

ytterligare

i

avsnitt III 11.

12.3

Allmänhetens

reaktioner

på

rapportering

om

Tjernobyl-olyckan
Ett flertal undersökningar finns genomförda där allmänhetens reaktioner på informationen om Tjernobyl-olyckans
orsak och konsekvenser för Sverige har genomförts. Dessa
undersökningar har genomförts oberoende av varandra och
i ett flertal frågor kommit fram till samstämmiga resultat.

I

föreliggande

rapport

kommer

ett

urval

av

de
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frågeställningar

som

utredningen

bedömt

ha

särskild

relevans för utredningsuppdraget att tas upp.
Reaktioner på informationen om olyckan
I

Höjers

(1987)

intervjuundersökning

tillfrågades

de

intervjuade om sina första reaktioner inför nyheten om
olyckan. Ungefär 1/3 (35 %) angav att man reagerat med
rädsla, oro, bekymmer. Av dessa oroliga utgjorde en klar
majoritet kvinnor (48 % jämfört med 23 % män). Personer
med vårdyrken blev också i högre grad oroade (52 %) jämfört med

framför allt tekniska yrken

(7 %) och andra

(35 % ) . Motsvarande resultat har erhållits även i andra
undersökningar (Stiitz, 1987). I IMUs undersökning i juni
1986 angav 6/10 Tjernobyl-olyckan såsom en oroväckande
händelse under året.
Tabell 12.1

IMU-undersökning

1986. Oroande

händelser

under 1986

% av

Kön

Ålder

Man Kvinna

15- 30- 5529 54 74

Område
Spontant uttryckt oro:

| Sundalla I svall Gävle

Tjernobyl-olcykan
59 (81) | 68
Mordet på Olof Palme 39 (25) j 39
Terrorismen
15 ( 7)
15

68
32
12

56
39
13

61
39
17

53
46
15

66 54
42 28
16 14

Annat
Inget särskilt,
vet ej

24

29

21

25

18

22 28

7

11

17

9

12

12 15

23 (12) |

13 ( 9) ]
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Av tabellen framgår att den oro de boende

i de mest

drabbade områdena, Gävle och Sundsvall, ger uttryck för,
bara i liten utsträckning skiljer sig från landet i sin
helhet. På direkt fråga svarar en klar majoritet (71 %)
att man blivit ganska eller mycket oroad av Tjernobylolyckan.
Den initiala upplevelsen kom emellertid att ändras med
tiden.

Då

majoritet

undersökningen

genomfördes

uppgav

en

klar

(totalt 70 %) att följderna för Sverige var

något värre eller mycket värre än vad man först trodde.
Även i detta sammanhang fanns samma övervikt för kvinnor
och anställda i vårdyrken. Svaret visar på att uppfattningen

om följderna för Sverige blivit klar först så

småningom.

Tabell 12.2

Upplevelsen av följderna för Sverige.
Vertikal procent (Höjer 1987)

Ort
Tot

Kön

Yrke

GftVle Slblm

Kvfn MSn

Tekn Vérd Andra

(J22) (66) (34)

(61) (61)

(14) (21) (85)

•

Inte s« farligt som
jeg först trodde
Ungefar som Jag fdrst
trodde
Något vérre i n jag
först trodde
Mycket vår re In Jag
först trodde
EJ svarat

7

8

6

5

10

7

22

20

26

21

23

57

19

18

32

34

26

39

25

_

57

31

50

36

41

33

43

36

24

41

t

1

-

2

-

-

-

9

1

Emellertid anser en klar majoritet i Höjers undersökning (64 %) att situationen kommer att vara något eller
mycket bättre eller t o m helt normal nästa å r .
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Den optimism svaret ger uttryck för är något större hos
män, stockholmsbor eller tekniker, dvs omvänt den övervikt som registrerats i ovan angivna frågeställningar.
Den givna informationens trovärdighet
Inför en utvärdering av hur det svenska informationssystemet fungerat i samband med Tjernobyl-olyckan är det
av största vikt att få kunskap om hur allmänheten uppfattat den information som har givits. Begrepp som förtroende, trovärdighet och fullständig information är här
väsentliga men mycket svåra att kvantifiera. I Höjers
(1987) undersökning
givna
och

anger 82 % att man uppfattat den

informationen som delvis eller mycket motstridig

förvirrande.

Här

kan

man

emellertid

inte

notera

samma mönster mellan grupper som tidigare. Här är män
och gävlebor något mer kritiska.
Beträffande
(56

trovärdigheten

%) att den

anger

dock

som

lämnats

information

en

majoritet

varit ganska

eller mycket trovärdig. En stor grupp (44 %) anser emellertid att informationen ej varit trovärdig. Inom denna
grupp

finns en övervikt

för män och en mycket

liten

övervikt för personer i tekniska yrken.
I den rikstäckande intervjuundersökning
förde

sommaren

1986

framkom

att

som IMU genom-

tilltron

till

SSIs

agerande på det hela taget varit god. 52 % uppgav i juni
1986 att man hyste ganska eller mycket stor tilltro till
SSIs

agerande. 40 % hyste

ganska

eller

mycket

liten

tilltro till SSIs agerande. Motsvarande fråga ställdes
även

för regeringens agerande, för

vilket 39 % hyste

ganska eller mycket stor tilltro och 46 % ganska eller
liten tilltro. För
eller

mycket

stor

länsstyrelserna
tilltro

hyste

respektive

ganska eller mycket liten tilltro.

23 % ganska

38 % som

hyste
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Stora grupper ur allmänheten

uttrycker alltså misstro

till myndighetens sätt att informera. Inom de hårdast
drabbade områdena som är med i IMUs undersökning, Gävle
och Sundsvall, är man mer skeptisk till information än
befolkningen i övrigt.
I IMUs undersökning anser 71 % att den svenska beredskapen mot olyckor i utländska kärnkraftverk är otillräcklig, endast 17 % anser att den är tillräcklig.
Myndigheters råd och rekommendationer
SSI lämnade i initialskedet en rad råd och rekommendationer till allmänheten, t ex att undvika att äta persilja,

svamp plockad

i skogen

m m.

I Höjers

(1987)

undersökning kunde endast en mindre del erinra sig en
eller två av de rekommendationer som SSI utfärdat. En
stor grupp av de utfrågade personerna nämnde emellertid
saker som någon myndighet inte rekommenderat, t ex "inte
dricka mjölk", "inte påta i jorden". Fler kvinnor och
personer med vårdyrken än representanter från de övriga
grupperna

kunde

korrekt

nämna

SSIs

rekommendationer,

Samma sak gäller för gävlebor jämfört med stockholmare.
4

Jämfört med annan sakinformation som lämnats från myndigheterna

kan majoriteten av

de

tillfrågade

korrekt

besvara frågor om olyckans konsekvenser i Sovjetunionen
och i Sverige. Nästan alla (mer än 90 %) kan erinra sig
effekterna på mjölk.
Allmänhetens riskuppfattning
Enligt en undersökning som IMU genomförde 1986 anser en
klar majoritet (60 %) att Tjernobyl-olyckan är farligare
än

ett

par

röntgenundersökningar.

En

betydande

grupp

(36 %) anser att olyckans konsekvenser är farligare än
att bo i radonhus, en något mindre grupp att det är lika
farligt. I Höjers undersökning

anser undersökningsdel-

tagarna att följderna av Tjernobyl-olyckan är förenade
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med en

relativt

stor

cancerrisk, större än att bo i

radonhus och avsevärt mycket högre än röntgenundersökningar. Endast teknikerna i undersökningsgruppen hade en
annan

rangordning

av

riskerna, mer

i överensstämmelse

med den officiellt vedertagna. Jämfört med rökning anser
undersökningsdeltagarna att rökning är betydligt farliyare än Tjernobyl-olyckan.
Den officiella riskbedömningen är att rökning utgör den
klart dominerande cancerrisken, flera tusen gånger högre
än

s-rålningsrisken

bostäder

skulle

från

medföra

Tjernobyl-olyckan.

ca

100 gånger

Radon

högre

i

risk än

Tjernobyl~olyckan. Effekterna

av Tjernobyl-olyckan har

av experter

röntgenundersökning

jämförts med en

eller

rökning av ett paket cigarretter.
Allmänhetens

riskbedömningar

och

experters

riskbedöm-

ningar skiljer sig alltså väsentligt åt och avspeglas i
tre av fyra undersökningsgrupper. Även här bedömer kvinnorna risken allvarligare än männen.
Ett fåtal av tillfrågade personer kan nämna andra hälsorisker,

som

missbildningar

eller

fosterskador,

som

strålningseffekt.
Skyddså tgärder
I Höjers undersökning ingick frågor som avsåg att belysa
i vilken utsträckning allmänheten vidtagit skyddsåtgärder

med

anledning

av

den

information

man

erhållit.

Ungefär hälften av undersökningsdeltagarna uppgav att de
undvikit viss föda och av de undersökningsdeltagare som
hade egna odlingar uppgav hälften att man avstått helt
eller

delvis

från

att

odla

livsmedel

under

1986. Av

gävleborna utgjorde den grupp som inte avstod från att
odla nära 2/3. Att så många avstått från att odla egna
grönsaker anser man i undersökningen avspegla den osäkerhet om strålningens effekter som rådde under våren
och försommaren 1986.
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I IMUs undersökning från juni 1986 gavs de intervjuade
möjlighet att ange om man vidtagit några skyddsåtgärder
för sig själva eller den egna familjen. Tre personer av
tio (25 %) nämner därvid spontant att man vidtagit någon
eller några skyddsåtgärder. På direkt fråga om en viss
åtgärd vidtagits (t ex undvika att äta plockad svamp,
bär m m) blir andelen som vidtagit åtgärden något högre,
ungefär 40 %.

12.4

Sammanfattning

Tjernobyl-olyckan gav utan tvekan upphov till en omfattande oro bland allmänheten. En klar majoritet
uppger

i Höjers undersökning

(71 %)

att man är ganska eller

starkt oroad.
Om man granskar de grupper som ingått i undersökningarna
märks

de

tendenser

som

tidigare

redovisats

tydligt.

Kvinnor är mer oroade än män. Personer som bor i Gävle,
ett av de mest drabbade områdena, är mer oroade än personer från Stockholm. En anmärkningsvärt stor skillnad
finns mellan personer anställda i tekniska yrken och i
vårdyrken. Teknikerna avviker

starkt från alla andra,

71 % av dem uppger att man inte är särskilt oroad. Detta
kan jämföras med att 81 % av personerna med vårdyrken är
ganska eller starkt oroade.
Det man framför allt är oroad för i undersökningsläget
är nya kärnkraftsolyckor och händelser i framtiden och
påverkan på naturen.
I iMU-undersökningen från juni 1986 erhölls överensstämmande
har

resultat. I denna och även andra

även

påvisats

sambanden

mellan

undersökningar

individernas

bak-

grund, vistelseort och familjesituation och den grad av
oro man uppLevt.
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En stor andel av alla intervjuade, 30-40 %, har vidtagit
någon eller nå<jra skyddsåtgärder för sig eller den egna
familjen, framför allt har vissa ändringar i kosthållet
genomförts.

13-

SAMMANDRAG AV YTTRANDEN RÖRANDE INFORMATIONSVERKSAMHETEN HOS MYNDIGHETER

I yttranden

från myndigheter

och organisationer

(för-

teckning enligt bilaga 1 ) ingår synpunkter på myndigheters informationsverksamhet med anledning av Tjernobylolyckan.

Sammanställningen

av

dessa

gjorts nivåvis enligt nedanstående

synpunkter

har

indelningsgrund och

där de enskilda svaren endast undantagsvis berörs
- Centrala myndigheter och verk
- Regionala

myndigheter, även

innefattande

landsting,

lantbruksnämnder, fiskenämnder m m
- Lokala myndigheter
- Övriga remissinstanser.
I sammanställningen har i huvudsak tagits upp synpunkter
inom följande områden.
1)

Var skall huvudansvaret att planera och genomföra informationen till allmänheten ligga
(Huvudansvar)

2)

Från vem, när och hur skall underlaget för information erhållas (Underlag)

3)

Behov av kunskaper och vidareutbildning av informationspersonal (utbildning)
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4)

Behov av sambandsmedel
(Konununikat ionsutrustning)

>

Samarbete med massmedier.

I detta sammanhang berörs endast kortfattat den interna
informationen inom myndigheter. Den "operativa informationen" som måste ske mellan myndigheter behandlas ej.

13.1

Centrala myndigheter och verk

I denna instans finns i organisationen personal med såväl utbildning

som fackkunskaper för att genomföra in-

formation .
Synpunkter rörande områden enligt ovan
Huvudansvar
Centralt bör alltid presskonferenser med såväl radio, TV
och pressen genomföras - dock bör kanske detaljeringsgraden

i

informationen

regionalt som lokalt

minskas.

Uppgiften

informera allmänheten

att

såväl

bör åligga

länsstyrelser m m samt kommuner.
Vid presskonferenser, som bör organiseras av den huvudansvariga myndigheten, skall, då så bedöms nödvändigt,
personal från övriga berörda fackmyndigheter (verk) vara
närvarande.
Underlag
Underlaget erhålls ur rapporter från såväl regional som
lokal instans samt från egna genomförda mätningar (SSI,
FOA, SGAB m fl). Underlaget bearbetas inom

respektive

myndighet, samordnas och ges ut som pressrelease. Informationen

mellan

berörda myndigheter

måste

förbättras.

Särskilda anvisningar utarbetas vid behov av respektive
myndighet.
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Utbildning
Kunskaper

såväl

informationsmässigt

som

fackmässigt

finns i respektive myndighet (verk).
Kommunikationsutrustning
Sambandsmedlen bör utbyggas med i första hand telefax.
Samarbete med massmedier
Samverkan (samarbetet) med massmedier är i regel etablera och fungerar tillfredsställande.
Särskilda synpunkter i övrigt
Från Lfv framhålls särskilt "att meddelanden från SSI
bör betecknas med INFORMATION respektive REKOMMENDATIONER. I det senare fallet skall sakuppgifterna vara sådana att de kan användas som underlag för åtgärd. Liknande
synpunkter framförs också från SjöV som själva utarbetade information och anvisningar.
GTS anför att informationen till GTS och andra tullmyndigheter inte fungerade tillfredsställande, vilket bl a
medförde att tullpersonal ej kunde lämna svar på frågor
från hemvändande tur«ister rörande risker och hur läget
var i landet. Detta skapade irritation.
Ett antal myndigheter berör nödvändigheten av samordnad
information i central instans.

13.2

Regionala myndigheter

Lansstyrelser
Informationsverksamheten är mest utbyggd och övad inom
kärnkraftslänen där en särskild informationsenhet finns
i

räddningsledningen.

Vid

ett

antal

andra

län

finns

också en sådan organisation som prövats vid katastrofsituationer och som fungerat väl.
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Samtliga länsstyrelser har planerat för en informationsverksamhet

som

snabbt

kan

starta.

huvudansvarig, samordnande tjänsteman

I

regel

finns

en

(t ex chefen för

planeringskansliet, försvarsdirektören) men informationen genomförs oftast av tjänsteman inom vars ansvarsområde sakfrågan hör. Detta genomförs i regel vid sidan av
ordinarie uppgifter.
Vid länsstyrelse där räddningsledning finns organiserad
övertar denna (i regel) informationsansvaret.
Att organisera telefonslussar, vilket gjordes på många
platser i samband med Tjernobyl-olyckan, var erforderligt för att tillgodose allmänhetens informationsbehov.
Synpunkter på områden enligt ovan
Huvudansvar
Huvudansvaret

att

planera

och genomföra

informationen

skall ligga på länsstyrelsen. Från många länsstyrelser
uttrycker man sin förvåning och besvikelse över att man
under olyckan ej fick denna uppgift för vilket resurser
finns regionalt.
Underlag
Underlaget skall i huvudsak erhållas från central instans. Visst underlag kan skaffas regionalt. Det underlag som erhållits från centralt håll har delvis varit
bristfälligt,
samt

dåligt

svårbegripligt

samordnat
och

föga

och

ibland

motsägande

situationsanpassat.

Den

största kritiken riktar sig dock mot tidsaspekten. Länsstyrelserna har fått informationsunderlaget i bästa fall
samtidigt med massmedier, via massmedier eller normalt
efter massmedier. Den regionala och därmed ofta även den
lokala

informationen

har

härigenom

starkt krav är att underlag

för

försvårats.

information

Ett

finns på

regional (och lokal) nivå innan central nivå informerar
massmedier.
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Utbildning
Flertalet

länsstyrelser

anför

-*tt

personalen

saknar

lämplig utbildning för och erfarenheter av informationsverksamhet. Inom detta område krävs en kontinuerlig utbildning och återkommande övningar.
Utbildning saknas sålunda inom området strålskydd vilket
inneburit att man i många fall ej kunnat lämna svar på
de mest elementära frågor. Här erfordras specialutbildning av viss personal inom länsstyrelserna (länsveterinär, personal på försvars- och naturvårdsenheterna) samt
att länsstyrelserna där så är möjligt även förstärks med
extern strålskyddsexpertis (strålskyddsfysiker).
Kommunikationsutrustning
Länsstyrelserna bör förses med ytterligare utrustning telefax och telex.
Samarbete med massmedier
Det föreligger i regel ett gott och etablerat samarbete
med massmedier. Lokaler för främst lokalradio finns förberedda

på

ett

länsstyrelsernas

antal

länsstyrelser.

informationsenhet

Ibland

med

förstärks

expertis

inom

informationsområdet.
Särskilda synpunkter i övrigt
Länsstyrelsen i Södermanlands län understryker att myndigheternas ansvar

för

information

centralt-regionalt-

lokalt inte klarats ut.
Länsstyrelsen i Östergötlands län anser också att det är
ytterst angeläget att ansvars- och informationsskyldigheter definieras för de olika berörda myndigheterna.
Länsstyrelsen i Gotlands län framhåller bl a
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"Efter en inträffad större olycka föreligger alltid
ett stort behov av information till berörda myndigheter och allmänhet. En förutsättning för att behovet av information skall kunna tillgodoses är att
de olika informat'onsgivarna känner till vissa basfakta samt att informationsnivåer och informationsvägar är utklarade.
Den centrala informationen efter olyckan i Tjernobyl kännetecknades initialt av en viss passivitet
och en betydande osäkerhet. Allmänheten "kände"
snabbt av detta och reagerade med ett visst uttalat
misstroende mot innehållet i myndigheternas vidare
information. Även sedan den centrala informationen
hade förbättrats kvarstod till viss del detta misstroende. Som en konsekvens av misstroendet mot
främst den centrala informationen drabbades länsstyrelsen - den närmare och mest kända "egna" myndigheten - av en starkt ökad belastning i form av
allmänhetens behov av att få den centrala informationen konfirmerad och i vissa fall översatt."
Länsstyrelsen i Gotlands län understryker speciellt
betydelsen av en väl fungerande informationsverksamhet
samt redovisar i en särskild PM hur informationen bör
ske under olika skeden vid en olycka (bilaga 6).
Länsstyrelsen i Kalmar län anger bl a länsstyrelser, vid
tolkningen av att den information som kommit den tillhanda haft stor hjälp av de kunskaper som beredskapsplaneringen mot kärnkraftsolyckor vid Oskarshamnsverket
q i v i t.
Länsstyrelsen i Kristianstads län skriver bl a
"Det är väsentligt med en snabb och korrekt information'; Den bör först gå till inblandade ansvariga
myndigheter och därefter till massmedier.
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Man bör också klara ut informationsansvaret. Viss
information torde vara hänförlig till allmän information, sådan information som gäller alla, medan
viss information riktar sig till viss(a) bestämd(a)
målgrupp(er) och därmed hänförlig till fackinformation eller särskild information. Inom exempelvis
ett län bör länsstyrelse resp kommun svara för den
allmänna informationen medan exempelvis lantbruksnämnd svarar för den särskilda informationen med
avseende på konsekvenser, åtgärder m m för lantbrukssektorn .
Vad gäller informationen i en situation liknande
den vi upplevt bör en regelbunden myndighetsinformation på bestämd sida i dagspressen diskuteras.
Det är inte otänkbart att en sådan information
skulle ge stor effekt och undanröja missförstånd,
motverka "ryktesspridning" och vara förtroendeskapande".
Länsstyrelsen i Älvsborgs län sammanfattar bristerna i
informationen (här i förkortad version):
1)

Tekniska fakta redovisade utan hänsynstagande till
pedagogiska krav är från befolkningens synpunkt helt
utan värde.

2)

SSIs m fl framträdande i TV gav sken av en så mjuk
framtoning som möjligt. Alltför många "kanske" och
"förmodligen' ledde till att människorna tolkade
olika uttalanden som synnerligen vaga och osäkra.

3)

I rapporter i massmedier talades om hur hög den uppmätta radioaktiviteten var i förhållande till normal
bakgrundsstrålning. Då relationstal och beskrivning
av vad * som är normalt endast förekom sporadiskt,
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nåddes endast en mycket begränsad del av befolkningen av adekvata jämförelser.
4)

Informationen präglades av tekniska termer och storheter (Bq, Sv, Gy, Rg) . Svårförståeligt för den
breda allmänheten.

5)

Informationen var stundtals inkonsekvent.

6)

SSI informerade icke länsstyrelserna före massmedia,
vilket medförde att man ställdes inför påståenden
som var helt främmande. Allmänhetens tilltro till
myndigheterna sänktes ytterligare.

Länsstyrelsen i Västmanlands län understryker också nödvändigheten av att man gör försök rensa bland alla tekniska termer, storheter och enheter. Informatörerna
måste använda ett språk som blir förståeligt för allmänheten, alla bör använda ett fåtal och alltid samma termer och begrepp.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län framhåller att kunskapen
om radioaktiv strålning är ringa och bör förbättras samt
att informationsbehovet till invandrare måste tillgodoses.
Länsstyrelsen i Jämtlands län redovisar behovet av handledningar i lättillgänglig form, förberedda broschyrer
för allmänheten, utstallningsmateriel samt dia- och
videomaterial.
Länsstyrelsen i Västerbottens län redovisar sin syn på
information enligt nedanstående citat
"En väl fungerande informationsverksamhet i krisoch katastrofsituationer måste uppfylla följande
krav:
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- Informationen skall nå dem som behöver den '.vanligen ytterst allmänheten)
- Informationen skall åtnjuta mottagarnas förtroende
- Efter att ha mottagit informationen skall mottagaren

ha

en

korrekt

verklighetsuppfattning

som

underlag för egna beslut.
Detta innebär t ex
- att det måste ske en svår balansgång mellan kraven
på snabbhet och kraven på fullständighet och

tom

riktighet i informationen. Det är inte alltid möjligt att garantera att myndigheter får informationen före allmänheten
- att det måste råda er god harmoni mellan informationen på central, regional och lokal nivå liksom
inom varje nivå
- att det krävs mycket god känsla för vilken information mottagarna är beredda att acceptera och kan
förstå.
Det måste finnas en mental beredskap att improvisera
i

krissituationer,

oförutsedda

vilka

ju kan

komplikationer.

En

väntas
mental

innehålla
beredskap

förutsätter utbildning och övning och bör - även vad
beträffar

informationstjänsten

- omfatta

i princip

all länsstyrelsens handläggande personal. En persondag per person och år bör avsättas för detta ändamål."
Ett antal länsstyrelser har berört kostnadsfrågan. Medel
bör

finnas reserverade

för

informationsverksamheten

händelse av en katastrofsituation.

i
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13.3

Landsting

Informationen

sköts

i

huvudsak

av

befattningshavare

(sakansvarig) inom myndigheterna.
Landstingsförbundet och landstingen har endast i ringa
utsträckning berört informationsverksamheten.
Synpunkter rörande områden enligt ovan
Huvudansvar
Det

är

lämpligt

att

huvudansvaret

för

informationen

åläggs den regionala myndigheten med vilken landstingen
samarbetar. De lokala enheterna, sjukhus och vårdcentraler är goda informationsgivare.
Underlag
Underlaget bör erhållas från central myndighet och helst
i så god tid att "oroliga människor kan få svar som man
tror på" och som överensstämmer med vad man erhållit via
massmedier. Informationen från centralt håll måste vara
samordnad så att "dubbla" budskap ej föreligger, vilket
ökar förvirringen hos allmänheten. Ett bidrag till förvirringen har också .varit de enheter och begrepp som använts då dessa endast förstås av ett fåtal människor.
Utbildning,

kommunikationsutrustning

samt

samarbete

berörs i regel icke.
Särskilda synpunkter
Inom Stockholms läns landsting har ett stort antal initiativ tagits för att informera sjukvårdsområdenas vårdpersonal.

(Särskilda

skrivelser

1986-05-02

och

1986-

06-16.)
Ytterligare ett antal landsting har
tionsblad för allmänheten.

:tarbetat informa-
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De sjukhus som har tillgång till radiofysiker har till
viss del använt dessa lokalt för information.

13.4

Lantbruksnämnder (motsvarande)

Informationen

sköts

i

huvudsak

av

befattningshavare

(sakansvarig) inom nämnderna.
Synpunkter rörande områden enligt ovan
Huvudansvar
Informationsansvaret bör i huvudsak åvila den regionala
organisationen. Lantbruksnämnderna

(motsvarande) har en

god kontakt med länsstyrelserna och personalen vid nämnderna utnyttjades för att sprida informationen. Jordbrukets blockorganisation bör kunna utnyttjas för information.
Underlag
Underlaget

bör

komma

från såväl central

som

regional

instans. Det måste vara samordnat så att "dubbla budskap"

undviks.

Utformningen

måste

vara

förståelig

4

för allmänheten. Det bör finnas regionalt innan det går
ut via massmedia.
Utbildning
Utbildning rörande radioaktiv strålning bör genomföras.
Kommunikationsutrustning
Ytterligare kommunikationslinjer bör utbyggas.
Samarbete med massmedier
Frågan berörs icke.
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Särskilda synpunkter
Kritik

riktas mot massmediernas sätt att många gånger

vinkla

framför allt mätresultat

och framföra

osakliga

uppgifter.

14.5

Kommuner

Synpunkter på områden enligt ovan
Huvudansvar
Informationsansvaret

bör

föras

ned

i

organisationen.

Centrala myndigheter har ej förstått den stora roll som
MHK haft såsom varande den myndighet som har den bästa
kontakten med de enskilda människorna.
Underlag
Underlaget

bör

komma

från såväl central

som

regional

myndighet och vara samordnat, entydigt och finnas vid
kommunen innan det går ut till massmedia. Använda enheter och begrepp måste vara förståeliga för den enskilda
människan.
Utbildning
Utbildning rörande radioaktiv strålning erfordras.
Kommunikationsutrustning
Förbättrade kommunikationer krävs.
Samarbete med massmedier
Kontakter med lokal press tas vid behov.
Särskilda synpunkter
Även lokalt riktas kritik mot massmedias sätt att redovisa mätvärden.
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ÖVRIGA ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR SAMT KÄRNTEKNISKA
ANLÄGGNINGAR
De

synpunkter

som

framförs

rörande

informationen

behandlas organisationsvis.
Trädgårdsnäringens riksförbund
Myndigheten måste ansvara för att information om provtagningar kommer ut i massmedia på ett adekvat sätt och
så att det klart framgår att det är ansvarig myndighet
som lämnar informationen.
Svenska jagat-förbundet
En ökad informationsberedskap föreslås upprättas så att
en bred, samlad information med riskvärderingar kan ges
ut så snart situationen kan överblickas.
All personal i jägarförbundet lämnar råd, hjälp och anvisningar till alla, oavsett medlemskap i Svenska jägarförbundet eller ej.
Sveriges Geologiska AB
SGAB är från sitt arbete med radon välkänt bland kommunernas miljö- och hälsovårdsnämnder och fick också ett
stort antal frågor från dessa, då det ej gick att nå SSI
på

ordinarie

kommunikationsmedel. I framtiden

behöver

därför informationssidan förbättras, framför allt måste
den på ett bättre och snabbare sätt nå ut till regionala
och lokala myndigheter.
Massmedia och allmänhet som informationsmottagare och de
informationsgivande myndigheterna bör vara bättre förberedda för att säkert och snabbt kunna ge, mottaga och
förstå informationen.
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Direkta förbindelser bör öppnas till MHK och länsstyrelsernas försvarsenheter.
Tidningarnas Telegrambyrå
TT önskar följande
1) översyn och genomgång av planerna för information så
att TT får ett berättigat utrymme på ett tidigt
stadium,
2)

att bli uppförd på länsstyrelsens och kärnkraftföretagens larmlista.

PERSONAL OCH FACKFÖRBUND
Landsorganisationen i Sverige
Myndigheterna är inte på det klara med vilken informationskanal de fackliga organisationerna utgör. En del
fackförbund har haft svårt att få tag på en relevant information .
Ovan nämnda faktorer bör leda till en annorlunda framtida organisation.
Statsanställdas förbund
Statsanställdas förbunds synpunkter är redovisade i delrapport 1 oktober 1986 och rör i huvudsak massmedias
roll i samband med olyckan.
Förbundet är kritiskt mot massmediernas sätt att föra ut
informationen, inte minst lokalt. Förbundet ifrågasätter
sakligheten och har den synen att det verkar som om
massmedierna i första hand sökt skapa oro genom att
hitta skiljaktigheter i olika expertorgans information.
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Detta

är oroväckande. Om

sakligheten eftersatts

i en

krissituation skapas förvirring.
Förbundet anser att i journalistutbildningen
ett avsnitt om det ansvar

som kan

bör

ingå

avkrävas en jour-

nalist.
SACO/SR - yttrande ingivet av Sveriges Läkarförbund
Informationen till allmänheten har av denna upplevts som
vilseledande

och/eller

bristfällig.

Detta

har

skapat

ångest och oro för vilket man sökt läkarhjälpInformation till vårdpersonal hade varit av stort värde.
Svenska sjukhusfysikerförbundet
Delegering till regional instans av informationsansvaret
bör ske.
Informationen måste vara
direkt

till

rätt

samordnad

instans.

och saklig

och gå

Sjukhusfysikerna

erhöll

informationen via massmedia, vilket icke givit underlag
för

en

korrekt

fortsatt

information

eller

svar

på

frågor.
Sveriges veterinärförbund
Länsveterinärernas kapacitet bör utnyttjas bättre.
Miljö- och hälsoskyddsmannaförbundet
Miljö-

och

halsoskyddsmannaförbundets

personal

måste

ingå i informationsorganisationen.
Direktinformationen
miljöoch

från

ansvarige

och 'hälsoskyddsnämnderna

lämnats

alltför

sent.

myndigheter

har varit

Fullständig

till

knapphändig

information

i
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strålskyddsfrågor måste ges såväl fortlöpande som i ett
akutläqe.
Svårigheter har hela tiden förelegat när det gäller kontakter med SSI.
Sveriges civilförsvarsförbund
De 200 frivilliga civilförsvarsföreningarna kan utnyttjas för information till allmänheten.
SAMMANFATTNING AV REMISSVAREN
Remissvaren ger totalt sett följande huvudinriktning:
Informationsansvaret bör åligga regional och lokal myndighet.
Underlaget bör erhållas i första hand från central myndighet.

Underlaget

skall

vara

samordnat,

entydigt

och begripligt för den enskilda människan och innan det
går till massmedierna.
Personal

inom

informationsområdet

bör utbildas dels i

informationsteknik, dels i strålskydd.
Sambandsmedlen måste förstärkas.
Samverkan med massmedierna är i många fall väl etablerad, arbetet här måste fortgå.
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ANALYSDEL

14.

ANSVAR FÖR INFORMATION

Kärnkraften och dess säkerhetsproblem hör till de frågor
som i högsta grad berör det svenska samhället. Myndigheternas verksamhet på detta område har också stort samhällsintresse. Utredningen vill därför understryka betydelsen av att myndigheterna bör vara skyldiga att aktivt
bidra till att information ges allmänheten, dvs att en
aktiv informationsplikt skall gälla på detta område.
Formellt sett har svenska myndigheter en allmän skyldighet att "gå allmänheten tillhanda med att lämna upplysningar i frågor som rör deras verksamhetsområden". Denna
skyldighet är fastställd i förvaltningslagen. Myndigheterna har enligt denna lag inte uttryckligen ålagts att
aktivt, på eget inifiativ, gå ut till allmänheten med
information i sakfrågor. I vissa fall kan emellertid en
myndighets instruktion ålägga myndigheten att aktivt informera inom sitt verksamhetsområde. I allmänhet förutsätts alltså ett initiativ av enskilda eller

represen-

tanter från massmedia för att sakfrågor av s k känslig
natur inom statsförvaltningen

skall komina till allmän-

hetens kännedom.
Beträffande information om radiologiska olyckor gäller
enligt

tidigare

räddningsverket

berört avtal mellan
har

ansvar

för

myndigheterna

att

att

förhandsinformera

allmänheten om olycksrisker och skadeförebyggande åtgärder

beträffande

radiologiska

olyckor.

Information

vid

inträffad olycka skall i första hand ges av länsstyrel-
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sen

i det län som drabbats. SSI skall informera inom

sitt verksamhetsområde. För både SRV och SSI gäller att
informationspliktens

omfattning

anges av förvaltnings-

lagen. För SKI gäller emellertid dessutom enligt dess
instruktion en uttrycklig

skyldighet

att aktivt bidra

till information inom verksamhetsområdet. Rent formellt
föreligger således olika förutsättningar och skyldigheter beträffande information för de myndigheter som har
ett ansvar beträffande den totala beredskapen för eller
skyddsåtgärder vid en radiologisk olycka.
En klar ansvarsfördelning mellan myndigheterna för information i samband med beredskapsplanering, åtgärder i
händelse av en radiologisk olycka och efter en olycka är
av största vikt. Utredningen anser att den myndighet som
har ansvar

för att ge information också skall ansvara

för att planera för informationsinsatserna, exempelvis
de centrala expertmyndigheterna SKI och SSI inom sina
verksamhetsområden. Utredningen stöder vidare nuvarande
ordning där .länsstyrelsen vid en olycka är huvudansvarig
för information till allmänheten. För ansvaret beträffande

information

om

bredskapsplaneringen

bör, enligt

utredningens mening, samma principer gälla som för ansvaret för räddningstjänst och övriga beredskapsåtgärder
som kan aktualiseras.
Beträffande information från SSI och SKI bör samma aktiva skyldighet att informera gälla för båda myndigheterna
liksom för SRV. Utredningen föreslår därför att instruktionerna

för dessa

myndigheter

skall

innehålla

samma

bestämmelser beträffande skyldigheten att informera inom
sina respektive verksamhetsområden och i samband med en
olycka. Därvid bör den aktiva informationsskyldighet som
anges

i SKIs

instruktion vara vägledande. Beträffande

den allmänna förhandsinformation som lämnas av SRV angående olycksrisker och räddningstjänståtgärder vid radiologisk olycka m m bör

den skyldighet SSI och SKI har
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att till SRV lämna expertstöd och samråd

uttryckligen

fastställas i deras instruktioner.
Erfarenheterna från Tjernobyl-olyckan får anses visa att
den föreslagna centrala beredskapsorganisationen bör få
ansvaret att i det inledande skedet, innan ännu räddningstjänsten
träffad

aktiverats, lämna information

olycka

direkt

till

allmänheten.

om en in-

Beroende

på

olyckans omfattning kan information ges på vanligt sätt
via massmedierna eller genom ett myndighetsmeddelande i
radion. Därefter bör länsstyrelsernas beredskapsorganisation ha ansvaret för att lämna information om pågående
skyddsåtgärder

liksom information om läget beträffande

strålningsnivåer m m, såsom redan gäller i län med kärnkraftverk. Detta skulle innebära atc informationsskyldigheten
stor

för den centrala beredskapsorganisationen får

betydelse

i det allra

skedet, medan

den

snabbt tonas ned då länens beredskapsorganisation

tar

över. I samband

första

med en stor

radiologisk

olycka, vars

konsekvenser omfattar vidsträckta områden, kommer emellertid vissa
besvaras

på

frågor att

vara

regional/lokal

sådana

nivå.

att de

inte kan

Det kan t ex gälla

åtgärder i andra länder, behov av särskilda mätinsatser,
export-import-kontroll m m. sådana frågor besvaras bäst
av

den

föreslagna

centrala

beredskapsorganisationen.

Denna bör därför ha tillgång till resurser för att ge
operativ

information

regionala myndigheter

till

andra

berörda

centrala

och för att ge viss

och

information

till allmänheten.

Det formella ansvar som finns på regional nivå för att
informera bör bibehållas. Resurser bör finnas för att ge
länsstyrelserna möjlighet att organisera sådan informationsverksamhet. Därvidlag bör befintlig personal inom
länsstyrelsernas

organisationer

utnyttjas.

Tidigare

kunde även personal ingående i länens skatteförvaltning
ingå i en "beredskapsf unktion. Framdeles bör en formell
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möjlighet skapas att även fortsättningsvis kunna genomföra ett sådant samarbete inom länens olika

regionala

myndigheter.
De län som före Tjernobyl-olyckan inte varit berörda av
beredskapsplanering

mot radiologiska olyckor har ringa

erfarenhet av vare sig sådan planering eller den informationsverksamhet som kan bli aktuell. Utredningen vill
därför

framhålla angelägenheten

ställs

till förfogande

som avses ingå
gäller

även

av att vissa

för utbildning

resurser

av den personal

i länens beredskapsorganisation.

den

personal

som kommer

Detta

att engageras i

informationsverksamheten. Sådan utbildning genomförs f n
i

SRVs

regi

i län med

kärnkraftverk

och

finner det angeläget att denna utbildning

utredningen
fortgår och

får omfatta samtliga län.
Förberedelserna för informationsverksamheten måste emellertid

vara

mera

omfattande

inom

ett

kärnkraftslän.

Beredskapsplanering och organisation kommer också att ha
en större omfattning
Informationsinsatser

i ett kärnkraftslän
kan

där

behövas

än i andra.

inte

bara

vid

olyckor, utan även vid mindre händelser, s k incidenter,
där radioaktiva utsläpp inte förekommer. Övning och utbildning

av kärnkraftslänens

personal

i beredskapsor-

ganisationen bör fortsätta i oförminskad omfattning.
Erfarenheterna från Tjernobyl-olyckan visade att kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor liksom landstingens
olika vårdenheter kom att utgöra naturliga informationskä1!.. r för allmänheten. Utredningen anser att den utbildningsinsats som nu genomförs i central regi för personal vid miljö- och hälsoskyddskontor bör följas upp på
regional nivå och kompletteras på landstingets område.
Målet bör vara att få en regionalt sammanhållen och samstämmig informationskapacitet.
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15.

INFORMATIONSPOLICY

Den informationspolicy som tillämpades hade formulerats
före Tjernobyl-olyckan. Liksom beredskapsplaneringen
stort

var

informationspolicyn

inriktad

på

i

information

vid en olycka i en svensk reaktor. Trots detta har det
faktum att en formulerad

informationspolicy

fanns och

att informatörer och chefspersonal vid framför allt SSI
utbildats och övats enligt denna
stort

stöd

olyckan.

för

De som

policy, utgjort ett

informationsarbetet
informerade

hade

efter

därmed

Tjernobylen

gemensam

plattform att stå på och ett tänkesätt att tillämpa.
Under

nösten

och

vintern

1986

inledde

representanter

från de berörda centrala myndigheterna och länsstyrelserna

en

revision

av

den

använda

informationspolicyn

till att också gälla vid utländska olyckor och olyckor i
andra kärntekniska anläggningar
som tidigare

utgjort

framför

i Sverige. Målgruppen,

allt de närboende kring

kärnkraftverken, skulle vidgas till en större allmänhet
i

Sverige. Policyn

skulle

också

beakta de

behov

som

finns i icke-kärnkraftslän och kommuner.
4

Larmet

från Forsmarksverket

om

förhöjd

radioaktivitet

rubricerades till LAC och länsstyrelsen

i Uppsala som

larm orn höjd beredskap. Orsaken till larmet motsvarades
emellertid inte klart av något av kriterierna för larmnivån höjd beredskap. I arbetet med reviderad informationspolicy rekommenderade samarbetsgruppen att de olika
larmnivåerna behandlades gemensamt. I stället

för tre

distinkta larmnivåer kan begreppet "höjd hotbild" användas i informationen till allmänheten.
Utredningen anser att det revisionsarbete som inletts av
informationspolicyn
som

föreslås

är väl motiverat. De

stämmer

väl

överens

med

förändringar
utredningens

uppfattnings om vilka förändringar som behöver göras.
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Utredningen

välkomnar

att de behov

som finns i icke-

kärnkraftslän och kommuner beaktas i planeringen. Utredningen anser också att de informationsbehov som karaktäriserade

tiden

efter

anta att allmänheten

Tjernobyl-olyckan

ger

anledning

kommer att ställa stora krav på

fullständig och korrekt information även vid mindre händelser

i svenska kärnkraftverk. I det sammanhanget har

alltså de distinkta

larmnivåerna

i informationsarbetet

gentemot allmänheten liten plats. Utredningen anser det
således motiverat att till allmänheten lämna information
om händelser på svenska kärntekniska anläggningar oavsett om händelsen är av ringa betydelse för säkerheten
eller en allvarligare sådan.
1 Sverige är alla till myndighet

ingivna handlingar i

princip tillgängliga för allmänheten. Detta innebär inte
att de omedelbart är åtkomliga för allmänheten. Vissa
administrativa svårigheter kan vara förknippade med åtkomligheten av offentliga uppgifter. Så som redan framgår

av

utredningens

ställningstagande

till

en

aktiv

informationsskyldighet bör de myndigheter som är engagerade i kärnteknisk och radiologisk verksamhet aktivt stå
till tjänst med infc^ition av olika slag. Denna aktiva
inställning

bör också återspeglas

i normalsituationen,

dvs utanför ett beredskapsläge. Utredningen anser därför
att detta bör återspeglas i informationspolicyn. För en
olyckssituation gäller redan att ansvarig myndighet snabbt tar och behåller initiativ i informationen till allmänheten .
Utredningen vill också framhålla värdet i SSIs initiativ
att

arrangera

ett

informationsseminarium

i maj 1987.

Seminariet innebar att de centrala myndigheternas högsta
ledning samt kärnkraftslänens landshövdingar, gemensamt
markerade värdet av att allmänhet och andra berörda centrala och regionala myndigheter snabbt och korrekt informeras

vid

en

radiologisk

olycka. Utredningen

vill
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därmed betona betydelsen av ett samarbete mellan berörda
parter också i framtiden. Ett sådant samarbete kan ge
grund

för

en

viss

gemensam

resursanvändning

vid

en

olyckssituation.
Utredningen delar

i övrigt den informationspolicy

framtag its med de ändringar

och

tillägg

som

som

tidigare

redovisats. Utredningen vill särskilt understryka vikten
av att informationen skall vara neutral och opartisk,
samt att information så långt möjligt skall omfatta faktauppgifter, t ex säkerställda mätvärden och bakgrundsstrålning samt radioaktiv markbeläggning. För att detta
skall uppnås fordras att myndigheterna i förväg, i sin
planering,

förberett

denna

fråga.

Som

senare

också

berörs fyller här myndigheternas, främst SSI, uppgift
att sprida information till allmänheten och inom undervisningsväsendet en stor funktion.
Informationspolicyn

omfattar

enbart

information

till

allmänheten. Vikten av att beslutsunderlag, beslut och
konsekvenser av beslut vidarebefordras till andra myndigheter bör också framhållas. Rutiner för detta bör utarbetas i anslutning till beredskapsplaneringen.

16.

GRUNDKUNSKAPEN I SAMHÄLLET OM STRÅLNING

Strålningsfysik och strålningsbiologi är båda ämnen som
i sen tid inkluderats i den svenska skolundervisningen.
En majoritet

av allmänheten

har därför

inte erhållit

någon skolundervisning på detta område. De kunskaper i
ämnena som allmänheten innehar har man erhållit i samband med information i etermedierna eller via pressen.
Ä

mnena har emellertid debatterats ofta, först i samband

med

folkomröstningen

Sverige,

sedan

i

om

den

samband

framtida

med

kärnkraften

rapporteringen

i

efter
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Tjernobyl-olyckan.

De

enkätundersökningar

avseende

kunskapsnivån

om

effekter

har

förvånande

stor

erhållit

vissa

svenska

visat

en

allmänheten

kunskaper

i dessa

har
frågor

strålningens

trots den

som

art

gjorts

och

andel

av

dess
den

grundläggande

i flertalet

fall

obefintliga skolutbildningen på området. En majoritet är
medveten om strålningens biologiska effekter. Undersökningarna visar emellertid också att rena kunskapsfrågor
besvaras bättre av yngre människor. Det framgår också av
undersökningarna att den största svårigheten har varit
förknippad

med användningen av olika mätenheter, t ex

sievert för stråldos och becquerel för mängd radioaktivitet. Ett flertal har inte uppfattat skillnaden mellan
stråldos och aktivitet.
Uppgiften att lämna information i tekniskt svåra ämnen,
där baskunskaperna hos allmänheten saknas, måste betecknas som mycket svår. Utredningen har emellertid tolkat
de erhållna resultaten så att allmänheten sökt och varit
öppen för kunskap i dessa ämnen. Utredningen har samtidigt konstaterat en brist på förberett faktamaterial som
kunnat användas i bakgrundsinformation om strålning och
dess fysiska bakgrund och biologiska effekter. Om ett
sådant
hade

faktamaterial

antagligen

en

funnits
betydande

förberett
del

av

sedan
den

tidigare

förvirring,

framfor allt beträffande de olika mätenheter som användes, kunnat undvikas. Ytterligare en fördel hade kunnat
vinnas
för

om motsvarande

användning

regi. Ansvar

faktamaterial

i TV, eventuellt

i

för att faktamaterial

funnits

förberett

utbildningsradions
finns

tillgängligt

bör, enligt utredningen, åvila SSI.
Då det gäller grundkunskaper hade, vid tiden för Tjernobyl-olyckan, den personal som var anställd på regionala
myndigheter, länsstyrelser och miljö- och hälsovårdskontor, i stort sett samma förutsättningar som allmänheten
i stort. Utredningen

finner att den personal som fick
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till uppgift att förmedla information till allmänheten,
ställts inför en särskilt svår situation. Avsaknad av
bakgrundsinformation, där t ex använda måttenheter förklaras, och där allmängiltig

information om bakgrunds-

strålning och övrig strålning ges, upplevdes som en allvarlig brist i samband med information runt Tjernobylolyckan. Utredningen har emellertid noterat att tämligen
långt

framskridna

planer

fanns

före

olyckan

för

att

framställa en informationshandbok för ansvariga informatörer centralt och regionalt

i händelse av en svensk

kärnkraftsolycka. Arbetet hade emellertid inte påbörjats
i april 1986. Utredningen har nu med tillfredsställelse
noterat att medel anslagits av regeringen för framställning av en

informationshandbok

som

skall

användas av

myndigheter på alla nivåer i händelse av en radiologisk
olycka med konsekvenser
Arbetet

med

ringens

direktiv,

för den svenska befolkningen.

informationshandboken
samordnas

av

skall, enligt regeSRV.

I

sakens

natur

ligger att SKI och SSI aktivt bidrar till bokens faktainnehåll.
Joniserande strålning ständigt finns i vår miljö. Naturlig bakgrundsstrålning, strålning från radon och radondöttrar, medicinska'röntgenundersökningar

eller använd-

ning av radioaktiva ämnen för medicinsk undersökning och
behandling, utgör exempel på joniserande strålning inom
normalmiljön. Utredningen anser det väsentligt att skolundervisningen om joniserande strålning ej försummas. De
svenska expertmyndigheterna, främst SSI, vilka liar till
uppgift att sprida kunskap inom sina verksamhetsområden,
kan också

aktivt

bidra till att

skolundervisningen

i

dessa ämnen förstärks genom att förbereda informationsmaterial
Detta

som också kan användas i skolundervisningen.

kan gälla

såväl

skriftligt

material

som video-

filmer. Det är utredningens uppfattning att lättillgängligt faktamaterial

på ett positivt

sätt

skulle kunna

bidra till att förstärka grundkunskapen om joniserande
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strålning

i samhället. SSI bör i samråd med ev andra

berörda myndigheter

fastställa ett handlingsprogram på

detta område.
Redan i delbetänkandet behandlade utredningen problemen
med de många måttenheterna som förekom i informationen
under Tjernobyl-olyckan. Det har från flera håll framförts förslag till utredningen om att så långt möjligt
begränsa

användningen

becquerell

till

endast

två

måttenheter;

och sievert. Utredningen ansluter

sig till

den uppfattningen.

17.

INFORMATIONSVERKSAMHET HOS SSI

17.1

Förutsättningar

Den olycka i Tjernobyl som gav radiologiska konsekvenser
i Sverige ställde SSI inför en situation som man ej behandlat i sina beredskapsplaner. I det läget kom SSIs
primära uppgift att bli att bedöma strålningssituationer
i olika delar av landet och om särskilda skyddsåtgärder
behövde vidtagas. Denna uppgift är central

för SSI i

dess egenskap av expertmyndighet i strålskyddsfrågor.
Omedelbart efter händelsen kom massmedias krav på omfattande och uttömmande information om det nya och osäkra
läget.

SSI,

och

framför

allt

dess

ställde då alla tänkbara resurser

generaldirektör,

till förfogande för

att förmedla information till massmedia och allmänhet.
På grund av avsaknad av förberedda handlingsprogram kom
arbetssituationen till stor del att präglas av improvisation och man försökte lösa uppgifterna med en organisation som inte var anpassad därtill.
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Det

informationsansvar

som

enligt

då

gällande

bered-

skapsplan åvilade länsstyrelserna kom inte att tillämpas. SSI tog i initialskedet självt på sig informationsbördan. Någon självklar länsstyrelse fanns inte heller
att

hänvisa

till

i initialskedet, eftersom

nedfallet

drabbat så vidsträckta områden av Sverige.

17.2

SSIs informationspolicy vid radiologisk olycka

Den informationspolicy som tidigare formulerats av kärnkraftslänen i samarbete med SSI (avsnitt III.3) har uppgivits vara vägledande i SSIs informationsarbete. Vissa
tjänstemän inom SSI har också genomgått utbildning i informationsteknik

och

kommunikation

med

massmedia

med

den formulerade informationspolicyn som ledning.
Utredningen har funnit att den information som lämnats
av SSI präglats av öppenhet. Utredningen har inte kunnat
finna belägg för att faktauppgifter dolts för andra myndigheter eller för allmänheten. Från flera länsstyrelser
har det däremot framförts, att en viss svårighet initialt rådde i att få del av mätvärden från SSI. Utredningen har bedömt att'denna brist på mätvärden som länsstyrelserna upplevt berott på flera omständigheter. Hos
SSI har till en början funnits en motvilja att utlämna
okommenterade
erfordrats
Sådan

mätvärden

för

sakkunskap

att

eftersom

tolka

fanns

speciell

innebörden

i dåläget

av

sakkunskap
uppgifterna.

endast på SSI. SSI

avdelade inte de resurser som skulle ha erfordrats för
att snabbt vidarebefordra mätvärden och ge en tolkning
av dessa.
I

informationspolicyn

griper

betonas att berörda myndigheter

ett initiativ beträffande

olycka, dess

orsak

och

information

konsekvenser.

om

en

Utredningen

har

funnit att detta har varit SSIs strävan. För att kunna
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behålla

ett

initiativ

i

informationsprocessen

krävs

emellertid ett visst förutseende. Kunskap fanns hos SSI
om de höga cesiumbeläggningarna på marken redan i initialskedet. Förekomsten av cesium ingick också i ett av
SSIs tidigare pressmeddelanden. I ett tidigt skede överskuggados emellertid cesiumproblemen av förekomsten av
radioaktiv jod; det radioaktiva ämne som hotade ge höga
stråldoser och därför föranledde betesförbudet. Kunskap
fanns också, framför allt från kärnvapennedfallet under
60-talet, om de radiologiska följderna av markbeläggning
av

radioaktivt

redovisats

för

cesium.

Om

massmedia

denna

och

kunskap

allmänhet

omsatts
i ett

och

tidigt

skede, kunde en beredskap hos allmänheten ha funnits för
de problem som senare blev verklighet. Som det nu blev
redovisades i det tidiga skedet förekomsten av cesium
endast som en av flera nedfallna radioaktiva ämnen. Den
relativt övriga

radioaktiva ämnen

höga förekomsten av

Cs-134 och -137 betraktades också med viss skepsis från
SSI.

Enligt vad

som var känt från andra utsläpp från

kärnkraftverk och beräkningar i internationellt godtagna
haveristudier, t ex Rasmussens, borde andelen cesium ha
varit lägre . Till en del kan denna kunskap ha hindrat
SSI att se konsekvenserna av rapporterna om höga cesiumvärden.

Effekterna

av

markdepositionen

av

cesium

kom

därför när den presenterades att bli något av en överraskning för allmänheten

liksom

för lantbruksmyndighe-

terna.

Cesium-beläggningen var också orsak till att "betesförbudet" blev betydligt långvarigare

än vad som till en

början postulerades av SSI. Debatten runt friklassningarna

som ofta dröjde

tidiga

visar en

utsagorna beträffande

otålighet över att de

betesförbud

inte kom att

överensstämma med utfallet.
När det gäller SSIs information till allmänheten anser
utredningen-, att den uppfyllt kriterierna på snabbhet. De
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dagliga presskonferenserna säkerställde att den senaste
informationen
gällde

att

operativ
eller

kom ut

i press, radio och TV. När

vidarebefordra

information

regionala

till

det

samma

uppgifter

andra

centrala

myndigheter

måste däremot

utredningen

myndigheter

i form

av

konstatera att i det första skedet kom överlämnandet av
beslut och beslutsunderlag
andra plats. Särskilt

till övriga myndigheter

vissa länsstyrelser

erhöll

på

inte

alls, eller avsevärt försenat, aktuellt informationsmaterial. Utredningen anser att snabbt uppgiftslämnande är
väsentligt, men att snabbheten skall gälla både information

till

allmänheten

och

operativ

information

till

övriga berörda myndigheter. Dessa kan i annat fall ställas i en svår situation och den bearbetning av faktamaterial som kan behöva göras inom dessa myndigheter blir
då försenad eller försvårad.
I

informationspolicyn

betonas kontinuitet i

informa-

tionsarbetet. Uppföljning av rapporteringen i massmedia
är en del av kontinuiteten. Sådant

uppföljningsarbete

genomfördes inte, åtminstone inte i det första skedet.
Om ofullständiga

eller

felaktiga uppgifter

lämnats ut

bör dessa senare korrigeras. Utredningen har noterat att
4

SSI i vissa fall gjort sådana korrektioner, bland annat
när

det gäller

beräkningen

av det

förväntade antalet

cancerfall som skulle bli resultatet av det radioaktiva
nedfallet.
I

informationsverksamhet

bör

ingå att den

information

som lämnas framför allt till massmedia följs upp, genom
att det som rapporteras i tidningar och radio/TV granskas av myndigheten. Myndigheten kan då uppmärksamma om
vissa delar av de lämnade uppgifterna inte rapporteras i
tillräcklig

omfattning,

om

tolkningssvårigheter

eller

missförstånd uppstått eller om ett felaktigt faktamaterial återgivits. Myndigheten har då möjlighet att komplettera

eller

korrigera

den

information

som

lämnats.
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Beträftande radio och TV finns en avtalsreglerad möjlighet att begära rättelse av felaktig sakuppgift och genmäle när så är påkallat. Därvidlag bör endast sakfel av
betydelse

korrigeras.

visats att

förnyad

I

informationsarbete

har

det

information ofta är bättre än att

korrigera smärre felaktigheter

i redan lämnad informa-

tion. Utredningen anser att detta moment i informationsverksamheten bör uppmärksammas inför planeringen av den
framtida

organisationen

för

information

i beredskaps-

organisationen .
En myndighets informationsverksamhet bör präglas av kvalitet. Den balans som måste göras mellan krav på fullständighet och korrekthet mot snabbhet i informationen
kan ge upphov till betydande svårigheter. Särskilt gäller detta en myndighet som står under stor press både
beträffande krav på information och komplicerade avgöranden om strålskyddsåtgärder.
SSIs information har både varit öppen och snabb och samtidigt präglats av viljan till att ge fullständig information. I visst avseende kan emellertid kritik

riktas

mot kvaliteten i SSIs informationsmaterial. Den broschyr
som distribuerades till Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län innehöll kartor över nedfallets intensitet och
utbredning. Dessa kartor överensstämde inte med läsanvisningarna. Även om ett fristående företag anlitas för
den slutliga framställningen av en sådan broschyr, kan
den uppdragsgivande myndigheten inte frånsäga sig ansvaret att slutprodukten är korrekt. Läsanvisningens felaktighet medförde att kartan blev svårförstådd och onödigt
komplicerad.
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17.3

Pressmeddelanden och deras innehåll

I SSIs första pressmeddelanden var språkbruket inte helt
klart.
helt.

Valören

av

Det har

SSIs

visats

beslut

att

vissa

framgick

därmed

missförstånd

inte

uppstod

p g a att status av SSIs beslut inte i alla fall framgick ur pressmeddelandet.
Informationsstrategin bör alltså omfatta
fullständig

öppenhet även

för tekniska och specia-

listinriktade faktauppgifter, t ex mätvärden, konsekvenser m m
angivande av osäkerheter i prognoser
tydlig granskning av valören av de beslut om rekommendationer, förbud, råd m m som SSI utfärdar.
Fråga har uppkommit vilken kraktär myndigheternas "förbud" haft under aktuell tidsperiod. Många har sålunda
ställt

sig

frågan

om

exempelvis

SSIs

meddelanden

i

inledningsskedet om ställning av kor eller friklassning
eller undvikande av viss föda m m varit ett tvingande
påbud .
Pressmeddelandena ger
SSIs

rekommendationer.

inte klart besked om status för
Det

som

ursprungligen

var

en

rekommendation om att hålla mjölkkreaturen stallade kom
så småningom att betecknas som ett "betesförbud". SSIs
senare beslut om friklassning av större eller mindre områden har också

tytt på att ett verkligt

betesförbud

tidigare gällt. Formuleringarna i pressmeddelandena har
alltså inte klart angivit status av SSIs beslut och konsekvenserna av besluten för t ex lantbrukarna.
Uppenbart är att SSI under verksamheten efter Tjernobyl
endast meddelat råd och anvisningar i dessa frågor. Det
var därför ett fritt val för den enskilde om man ville
följa dess - råd eller

inte. Enligt utredningens mening
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föreligger inte någon anledning att ändra gällande ordning. Viktigt är emellertid att myndigheten klart upplyser

om

konsekvenserna

för

den

enskilde

om

man

inte

följer rådet, exempelvis att han inte får sälja mjölken
»'Her grönsakerna m m. I den beredskapsorganisation som
utredningen föreslår bör också i planeringen för denna
klart

framgå vilken fackmyndighet som har att utfärda

råd eller anvisningar och hur informationen om motiven
bakom dessa råd och anvisningar bäst bör ske.
fitt pressmeddelande

bör

vidare

uppfylla

höga krav

på

sitt innehåll. Budskapet bör formuleras klart, kortfattat

och

samtidigt

presenteras

i sitt

sammanhang.

En

närmare analys av SSIs pressmeddelanden har genomförts
av

Norstedt och Lekare (1987). Författarna har analyse-

rat pressmeddelanden utifrån dessa krav.
Svårigheten
allmänhet

att

illustrera

är okända

strålningsnivåer,

för allmänheten, med

vilka

något

i

redan

välbekant begrepp, illustreras av SSIs första pressmeddelande (30/4). Där sägs att "de högsta värdena ligger
inom ett bälte från Uppsala till Gävle längs Norrlandskusten. Inoin detta område ligger nivån f n ca tio gånger
över den naturliga bakgrunden. Detta är dock fortfarande
strålnivåer som ligger långt under dem som kräver åtgärder".

Här

sker alltså on

bakgrundsstrålningen

referens till den naturliga

vilken är obekant för de flesta.

Likaså sker en referens till den strålnivå

som kräver

åtgärder; var denna nivå ligger anges emellertid inte. I
ett senare pressmeddelande ändras strålningsbedömningen
till att i normalfallet ligga ca 10 ggr över den naturliga bakgrunden, men med
100 gånger
dessa

fläckvisa

toppvärden

bakgrundsstrålningen, även här

strålnivåer

ligger

långt

under

vad

uppemot

betonas att
som

skulle

kräva några åtgärder . Emellertid ingår i samma pressmeddelande en uppmaning att inte plocka nässlor, maskrosor
eller andra* uteväxande bladgrönsakor

för förtäring. En
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distinktion mellan åtgärder beroende på strålningsnivåerna och åtgärder föranledda av radioaktiva ämnen deponerade på grönsakerna görs inte. Den 2/5 redovisas mätresultat från provtagning på mjölk. Här konstateras att
strålningsvärdena

i allmänhet

ligger

långt

under

de

nivåer som föranleder åtgärder. SSI tillägger dock att
på vissa områden krävs restriktioner, restriktoner som
till en början

skall gälla hela landet men

förväntas

lättas efter hand och då först i södra Sverige. I redogörelsen

för

speciellt

att

vilka

restriktioner

som

bör

inga

restriktioner

gäller

gälla
för

anges

vistelse

inomhus. Ingenting sägs emellertid om några restriktioner finns för vistelse utomhus.
Det ovan angivna visar på oklarheter och ofullständighetor

i

till

pressmeddelandenas

strålningsbogrepp

formulering.

som

för

Referenser

flertalet

är

ges

okända.

Uppgifterna om att "strålningsnivåerna ligger under vad
som skulle kräva åtgärder" och att införa "restriktioner"

i hela landet beträffande

mjölkkors

utomhusbete,

vilka kan tyckas ha motsatt innebörd, kan ha uppfattats
son: "dubbla budskap" av allmänheten.
I

pressmeddelandena

anges

strålningsnivåerna

utan

osäkerhetsrnarqinal er. Ändringar av dessa strålningsnivåer, t ox af. de fläckvis 'ippgår till
grundsstrålningen
:;t-n av

10 gånger

100 gånger bak-

jämfört med den urpsrungliga angivelbakgrundsstrålningen,

kan därför

ha

medfört tv i ve-1 om säkerheten i uppgifterna.

17.4

ALARAj^prjLnc i pen

I det radiologiska skyddsarbetet spelar, som redovisats
ovan, ALARA-principon

en stor

roll. Denna princip har

också gällt för SSIs informationsverksamhet. Alla ^nkla
åtgärder som kan vidtas för att minska en harnlös strå]-
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dos, skall

vidtas även om den aktuella

risken bedöms

obetydlig. Enligt denna princip informerade SSI om att
bladgrönskaer, t ex nässlor, som vuxit upp redan innan
de radioaktiva ämnena föll ned över Sverige, kunde ha
blivit nedsmutsade av sådana. Budskapet blev således "ät
inte nässlor, men om ni ätit nässlor så gör det ingenting eftersom risken är så liten". Detta gav upphov till
stor osäkerhet hos allmänheten

och har

klassificerats

som ett dubbelt budskap från myndigheten. Strålskyddsområdet är det enda område inom vilket en grå zon erkänns
för

riskuppskattningen.

I den debatt

som

följt efter

Tjernobyl-olyckan har detta benämnts "låg-dos-problematiken". Osäkerheter om konsekvenser från låga doser har
motiverat ALARA-principen.
Ur informationssynvinkel utgör ALARA-principen betydande
svårigheter. Det innebär att en risk vilken bedöms som
obetydlig presenteras. Trots den låga risken rekommenderas att åtgärder

vidtas

för att eliminera

även denna

risk. ALARA-principen orsakade också stor osäkerhet och
förvirring i rapporteringen efter Tjernobyl-olyckan. En
möjlig väg att eliminera denna osäkerhet vore att överge
ALARA-principen

inom

strålskyddsområdet.

Detta

skulle

innebära att skarpa gränser introduceras för strålningsrisker. Under ett gränsvärde skulle ingen risk erkännas,
över gränsvärdet vidtas vissa skyddsåtgärder.
Utredningen anser, trots dessa svårigheter, att ALARAprincipen

utgör en så väsentlig del i principerna för

internationellt
ligga

till

strålskyddsarbete

grund

för

att den

också

måste

informationsverksamheten.

De

svårigheter som finns bör därför söka övervinnas genom
att information om ALARA-principen
ordinarie organisation.

förbereds inom SSIs
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17.5

Administrativa rutiner

I SSIs beredskapsplan finns i analysgruppens organisationen

en

kanslifunktion.

dimensionerad

för

en

Även

inhemsk

denna

olycka

är

i en

emellertid
kärnteknisk

anläggning med begränsade, lokala effekter. Inom kanslifunktionen skall handlingar registreras, post omhändertas och distribueras och allmänt
analysgruppen.

Inget

utrymme

stöd

finns

skall ges till

för

service

till

informationspersonalen.
För

att möjliggöra en effektiv

informationsverksamhet

behövs betydande förberedelser; förteckning över myndigheter med korrekta adresser inklusive telex- och telefaxnummer, rutiner
utgående

för

skrivelser,

registrering
rutiner

för

av inkommande och
dokumentering

och

intern distribution av beslut, tillräcklig sekreterarkapacitet

att

sättas

in

vid

behov.

Utredningen

har

funnit att betydande delar av de administrativa stödfunktionerna saknats. Sålunda har aktuella adresslistor
och förteckning över berörda centrala och regionala myndigheter ej förelegat. De rutiner som har funnits utarbetade

för

registrering

beslut

har

inte använts. Beträffande

efter

av

inkommande

handlingar
beslut

och

infördes

någon vecka rutinen att de pressmeddelanden som

utfärdades angående friklassningar signerades av ansvarig tjänsteman. På så sätt fick pressmeddelandena den
dubbla funktionen av pressmeddelande och formellt beslut
om

s k friklassning. Avsaknaden och åsidosättandet av

utarbetade administrativa rutiner och personal för att
genomföra

den

beredskapsläge
faktauppgifter
digheter

administration
medförde

som
att

är

nödvändig

i stt

beslutsunderlag,

och beslut som skulle delges andra myn-

försenades.

Först

fungerande rutiner utarbetats.

«fter

flera

veckor

hade
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Utredningen vill betona vikten av att tillräckliga stödresurser finns planerade för en beredskapssituation, och
särskilt en där omfattande informationsinsatser erfordras av myndigheten. Sådana rutiner måste planeras inom
SSIs ordinarie organisation och tillgång till personal
säkerställas. I detta sammanhang vill utredningen också
hänvisa till nyttan av att i förväg utarbeta och vidareutveckla formulär och blanketter för t ex rapportering
av mätvärden.

17.6

SSIs arbetsmetoder

Den stora efterfrågan på information både från allmänheten och

från berörda myndigheter

delen av
sätt

personalen

kom

att

på SSIs

engageras

Presskonferenserna

fick

i
två

medförde att

större

kärnenergibyrå, på något
informationsverksamheten.
syften,

dels

att

lämna

information till massmedia och dels att ge intern information till anställda vid SSI. Presskonferenerna kom att
bli det bästa tillfället för personalen att erhålla den
senaste informationen. Det stora antalet deltagare vid
dessa
för

presskonferenser

massmedia, varför

medförde emellertid
presskonferenserna

olägenheter
stängdes

for

anställda vid SSI. Händelseförloppet påvisar behovet av
fullständig

intern

information. Personal

inom SSI har

till utredningen framfört att man inte känt sig informerad och därmed känt sig utanför händelseförloppet. SSI
har

sin

verksamhet

Utredningen
sämre
med

anser

fungerande
dessa

förlagd

att detta
intern

exempel

till

två

kan ha bidragit

information.

framhålla

olika

behovet

lokaler.
till en

Utredningen
av

vill

fullständig

intern information och att detta speciellt uppmärksammas
i beredskapsplaneringen.
Utredningen har i sin delrapport betonat nödvändigheten
av

en

klar

ansvarsfördelning

i

beredskapssammanhang.
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Detta

gäller

även

för

informationsverksamheten.

Den

tjänsteman som är operativ chef har inom sitt ansvarsområde att insamla uppgifter till beslutsunderlag, formulera

beslut

och

tillse

att

beslut

samt

i

viss

mån

beslutsunderlag delges till berörda inom den egna organisationen samt övriga berörda myndigheter, centralt och
regionalt.

Beslutsunderlaqet

utgöra underlag

och

beslutet

skall

sedan

för information till allmänheten. Den

operative chefen ansvarar också för att vidarebefordra
den internationella information som Sverige påtagit sig
i konventioner och bilaterala avtal.
Erfarenheterna
att

i

från Tjernobyl-olyckan

beredskapsplaneringen

införa

pekar
en

på

ordning

kravet
av

i

huvudsak följande innehåll.
Den

operative

chefen

skall

samarbeta

med

chefen

för

informationsdetaljen så att innehållet som lämnas i den
s k operativa informationen är detsamma som innehållet i
informationen

till

allmänheten.

Informationschefen

är

därvid rådgivande i informationsfrågor och ansvarar för
utformning och förmedling av information till allmänheten och andra allmänna målgrupper.

17.7

SSIs resurser

SSI saknade både personella och tekniska
den

beredskapssituation

som

uppstod

resurser

efter

för

Tjernobyl-

olyckan. Inte minst gällde detta informationsverksamheten. Som nämnts tidigare kom i det närmaste all personal
inom

kärnenergibyrån

på SSI att engageras

i informa-

tionsverksamheten. Dessutom kom tidigt inlånad personal
från SKI att assistera i upplysningscentralen. Personal
från övriga delar av SSI kom efter en drygt vecka också
att

arbeta

med

informationsfrågor

och

övrig

operativ

assistans i* Haga tingshus. SSI fick i ett tidigt skede
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erbjudande från vissa kärnkraftslän om assistans med informationsverksamheten.

SSI

hade

vid

den

tidpunkten

bedömt att SSI skulle kunna klara verksamheten. Insatserna kom emellertid att bli så långvariga och omfattande att SSIs egen personal och den som inlånades från SKI
kom att bli uttröttad. I det läget medförde assistans
från

kärnkraftslänen

och

(det blivande statens

från

civilförsvarsstyrelsen

räddningsverk) att medföra stor

lättnad. Utredningen anser att det hade varit en fördel
om personalförstärkningen kommit in i SSIs beredskapsverksamhet på ett tidigare skede. I samband med utvärdering av den verksamhet

som ägde rum efter Tjernobyl-

olyckan och inför planering av kommande central beredskapsorganisation

bör erfarenheterna

från arbetsinsat-

serna 1986 tas till vara. Utredningen anser därför att
en central beredskapsorganisation bör planera för en omfattande

informationsverksamhet,

eventuellt

med

kon-

traktsbundna informatörer från andra centrala myndigheter. Dock bör har observeras den förändring i ansvarsfördelning mellan central och regional nivå som utredningen föreslagit. Samplanering bör ske med framför allt
kärnkraftslänens länsstyrelser.
4

De tekniska

resurserna

bör ses över

inför

framtiden.

Telefax har kommit att bli ett avgörande tekniskt hjälpmedel för informationsspridning. SSI var utrustat med en
telefax 1986. För att effektivt kunna ta emot meddelanden och sända ut meddelanden behövs emellertid åtminstone en telefax finnas tillgänglig enbart för information
i ett beredskapsläge.
SSIs upplysningscentral
dagarna efter den
tingshus.

under de

första

28 april i översta våningen

i Haga

Utredningen

organiserades
anser

att

upplysningscentralens

placering i Haga tingshus inte är bra ur arbetssynpunkt.
Upplysningscentralen

bör finnas så nära den operativa

verksamheten att intern information lätt kan överföras
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till upplysningscentralen så att de senast tillgängliga
faktauppgifterna kan ligga till grund for de upplysningar som lämnas.
Både beträffande informationsverksamhet och den operativa

verksamhet

som

är

nödvändig

i ett

beredskapsläge

krävs ett väl utvecklat datorstöd. Bakgrundsmaterial i
form av befolkningsfördelning, sjukhusplacering, placering av vårdinstitutioner m m bör finnas aktuellt och
tillgängligt på snabbast möjliga sätt. Modern ADB-teknologi ger den möjligheten. Utredningen anser därför att
inom den centrala beredskapsorganisationen bör utarbetas
ett datorstöd med 3en databas som kan behöva vara tillgänglig

i ett

nytt

beredskapssituationer

beredskapsläge.
övervägas.

Därvid

Detta

bör

bör

olika

beaktas

i

SRVs pågående arbete med RIB, räddningsverkets informationsbank.

SSIs generaldirektör

spelade en avgörande

roll i SSIs

informationsverksamhet. Han utgjorde SSIs representant i
övervägande
övriga

delen

av

antalet

radio/TV-debattprogram.

presskonferenser
De

och

undersökningar

i

som

genomförts har visat att allmänheten hyst stort förtroende för SSIs chef. Han har representerat kompetens och
kontinuitet gentemot allmänheten. Utredningen har emellertid också förståelse för de synpunkter som framförts
om att SSIs generaldirektör på grund av sitt engagemang
i informationsverksamheten fått alltför lite tid för att
delta

i SSIs operativa beredskapsverksamhet. Delar av

SSI saknade sin generaldirektör som ett sammanhållande
kompetent

stöd

under

sommaren

1986. Utredningen anser

det vara väsentligt att förutsättningar skapas för att
avlasta generaldirektören
terna.

vissa av

informationsuppgif-
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17.8

SSIs samverkan med länen

Betydande kritik har framförts mot att SSI inte tagit
tillräcklig hänsyn till det behov av operativ information som förelegat på länsnivå. Länsstyrelsen har därför
kommit

i en

mycket

svår situation där

regionala

och

lokala förhållanden presenterats från en central myndighet och den regionala myndigheten inte haft kännedom om
sakfrågorna. Framför allt har detta gällt norrlandslänen. Utredningen har funnit att denna kritik i sak har
varit berättigad. Utredningen vill emellertid

peka på

den svåra ledningsroll SSI fick axla. Som tidigare framhållits fanns varken formella eller praktiska förberedelser för en situation som den som gällde efter Tjernobyl-olyckan.

Inför

framtiden är det därför

väsentligt

att en central beredskapsorganisation, vars huvudansvar
är att utgöra en sammanhållande faktor i händelse av en
radiologisk olycka med konsekvenser för omfattande områden, bildas, och att denna inleder ett samarbete med de
beredskapsorganisationer som finns planerade på regional
nivå. På så sätt kan rutiner samordnas och svårigheter
av de slag

som fanns under sommaren

förberett och genomfört

1986, med dåligt

samarbete mellan den centrala

och regionala nivån, undvikas.

17.9

SSIs samverkan med kommunerna

Motsvarande synpunkter har framförts avseende SSIs samverkan med kommuner och andra lokala myndigheter som för
dess samverkan med länen.
Modern teknik gör det möjligt att till ett stort antal
mottagare distribuera samma information samtidigt. Lokala myndigheter bör självfallet erhålla all information
som distribueras t ex pressmeddelanden eller annan informativ te*t.
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Under Tjernobyl-tiden fanns mycket små möjligheter för
direkt samverkan med alla kommuner inom drabbat område.
Sådana kommuner hade emellertid ett stort behov av stöd,
men kunde oftast inte erhålla sådant stöd i den omfattning som erfordrades.
Utredningen anser att den regionala samordningen måste
innefatta
mellan

regionens kommuner. Organisatorisk

kommunerna

och länsstyrelsen

särskilt

samverkan
anpassad

till radiologiska olyckor bör etableras. En sådan organisatorisk samverkan skulle tillförsäkra de lokala myndigheterna

även

nödvändig

beredskapsorganisation,

samverkan

och

med

omedelbar

en

central

tillgång

till

beslut m m som fattas både på central och regional nivå.

18.

INFORMATIONSVERKSAMHETEN HOS SKI

Utredningen har funnit att SKIs informationsverksamhet
efter Tjernobyl-olyckan adekvat anpassats till det informationsbehov

som kom att råda efter olyckan. I och

med att SKI beslöt att överföra huvuddelen av sin informationsverksamhet till SSI bidrog SKI på bästa sätt till
att tillgodose allmänhetens informationsbehov. Dessutom
kunde SKI, tack vare sitt grundläggande arbete klarlägga
fakta runt Tjernobyl-reaktorn till allmänheten, vidarebefordra kvalificerad teknisk information om Tjernobylreaktorn

och

Utredningen

händelserna
har

i anslutning

konstaterat

att

SKIs

till

olyckan.

information

om

olyckan avgivits snabbt och hållit en hög kvalitet.
Kraven på information från SKI var mycket stora under de
första

dagarna. SKIs

dimensionerat

informationssekretariat

var

inte

för att klara »MI sådan anstormning

från

massmedia, och informationspei»onolon blev därför överbelastad. Utredningen har emcMcrt i<i noterat att SKI i
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sina åtgärder

efter

skapsorganisation

olyckan

för sin

infört

en

förnyad

bered-

informationsverksamhet

efter

en olycka, med möjligheter att förstärka informationsenhetens personal. Utredningen anser att en sådan organisation har stora fördelar, da den personalförstärkning
som behövs i ett beredskapsläge kan erhållas från SKIs
linjeorganisation. Den personal som inte primärt engageras i arbetet med den aktuella olyckan, kommer ändå att
vara väl insatt i SKIs verksamhetsområde och ha erhållit
utbildning för sin uppgift.
Utredningen
gjorts

har

också

för att

noterat

den

förberedelse

informationsorganisationen

skall

som
kunna

kopplas samman med SSIs organisation i ett nytt beredskapsläge.

19.

INFORMATIONSVERKSAMHET HOS ÖVRIGA CENTRALA MYNDIGHETER

19.1

Statens livsmedelsverk

Från informationssynpunkt ställdes SLV inför en helt ny
situation under sommaren 1986. Inga förberedelser fanns
för en informationsverksamhet av den omfattning och för
att motsvara de krav och förväntningar som ställdes på
myndigheten. Utredningen har tagit del av de åtgärder
SLV genomförde för att organisera och genomföra en informationsverksamhet som skulle kunna svara mot de krav
som ställdes på myndigheten. De fasta rutiner som genomfördes med framställning av vockovisa promemorior samt
veckovisa presskonferenser i anslutning till promemoriornas offentliggörande fungerade enligt vad utredningen
erfarit ändamålsenligt. De samråd som hölls med berörda
länsveterinärer
innehållet

i

medförde

ocksn

promemoriorna

att

dessa

innan

dessa

kände

till

offentlig-
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gjordes

och

kunde

förbereda

sig

inför

eventuella

kontakter från massmedia.
Utredningen har noterat att SLVs promemorior innehållit
listor över de mätresultat man erhållit på innehåll av
radioaktivt cesium

i olika livsmedelsslag. Utredningen

anser att publicering

av mätvärden utgör en möjlighet

för både massmedia och enskilda att få del av exakta
faktauppgifter. Den bakgrundsinformation och den förklarande

text

som

erfordras

då

kontrollerade

mätvärden

publiceras har också återfunnits i promemorians första
del.

På

så

sätt

kan

inga

misstankar

uppstå

om

att

myndigheter undanhåller faktauppgifter eller förvanskar
en viss situation.
Situationen med radioaktiva ämnen i livsmedel har krävt
att kostråd utfärdats. Sådana har livsmedelsverket också
utfärdat för grupper med hög grad av självhushållning
och där livsmedlen innehåller mer än det tidigare riktvärdet 300 becquerel per kilo. De kostråd som utfärdats
till samerna har varit nödvändiga och fyller en viktig
funktion. Med tanke på att helkroppsmätningar för Cs-137
visat förhöjda värden för samer, anser utredningen att
4

SLVs kostråd får ännu större betydelse i fortsättningen, särskilt gäller detta, enligt vad som framhållits i
uppföljningen av delrapporten, kvinnor i fertil ålder.

19.2

Lantbruksstyrelsen

LBS tillhörde också de myndigheter vilka inte hade någon
förberedelse för de krav på informationsverksamhet

som

ställdes under sommaren 1986. Eftersom LBS kom att agera
aktivt efter Tjernobyl-olyckan först i ett något senare
skede kom också dess informationsverksamhet att få sin
mest

aktiva

fas

under

sensommaren

och

hösten

1986.

Verkets uppgift att förmedla ersättning till företagare
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i rennäring, trädgårdsskötsel, lantbruk m m erfordrade
också omfattande information särskilt riktad till dessa
grupper. Redogörelsen

för

denna

verksamhet

i avsnitt

III.10 visar dess omfattning.
Utredningen har funnit att LBS

informationsverksamhet,

sådan den tett sig efter det akuta skedet med friklassningsperioden under maj-juni 1986, bedrivits ändamålsenligt. LBS har dels själv lämnat information till press,
radio och TV om åtgärder och beslut, dels vidarebefordrat sakfrågorna till regionala lantbruksnämnder för att
via

dem

kanalisera

information

till

mottagare,

t ex

trädgårdsidkare och lantbrukare.
LBS gick under första tiden och i samband med sin första
rekommendation

ut med sin information direkt och utan

samråd med lantbruksnämnden. Förfarandet gav upphov till
informationssvårigheter centralt-regionalt, bl a beroende på att informationen inte var regionalt inriktad till
de regioner som ännu inte var friklassade. Därefter, i
samband med sina senare rekommendationer, gavs information

från LBS centralt endast efter

samråd med

lant-

bruksnämnderna regionalt. Efter denna ändring fungerade
4

informationen.
Utredningen anser att detta understryker att den föreslagna ansvarsfördelningen i beredskapssammanhang

full-

följs,

fall,

så att

lantbrukarna,

direkt
både

information

formuleras

och

till

i detta

vidarebefordras

på

regional nivå.
LBS har haft en särskild roll i den problemfyllda situation som renskötsel hamnat i med anledning av de höga
halterna

radioaktivt

cesium

i

renköttet.

Utredningen

anser att LBS i detta sammanhang aktivt bidragit till
att samerna erhållit information om ersättningsmöjligheter för fötvlorade inkomster och information om den upp-
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stådda situationen. De informationsbrev LBS utfärdat kan
utgöra goda exempel på riktad och kontinuerligt uppföljd
information till en viss intressegrupp.
Utredningen har också noterat att LBS kunnat införa de
administrativa rutiner som erfordras för att kunna lämna
direkt information till landets lantbrukare genom skrivelser

till

var

och

en

av

dessa.

Kommunikationerna

mellan LBS och länens lantbruksnämnder har därvid varit
en förutsättning.
De nya

uppgifter

beträffande ersättningsfrågorna

till

lantbruks-, trädgårds-, och renskötselnäringarna medförde att LBS fick och kunde genomföra extra arbetsinsatser
för att framställa ansökningsformulär, anvisningar och
föreskrifter. Utredningen har noterat den stora omfattning detta arbete haft och att det kunnat genomföras
inom ramen för LBS ordinarie organisation.

20.

FORMEDLINGSFORMER SOM ANVÄNDES FÖR INFORMATION

20.1

Allmän bedömning

4

SSI valde att vidarebefordra sin information till allmänheten via massmedierna inklusive etermedierna radio
och TV. Detta medförde de fördelar

som denna direkta

metod har och som redogjorts för tidigare. Utredningen
har också funnit att denna metod var den mest ändamålsenliga. Metoden innebär att en fristående organisation
(radio, TV, tidningar) har kunnat ta ställning till det
faktamaterial

som

lämnades

och göra

egna

kommentarer

eller bearbetningar. För allmänheten innebär ett sådant
förfaringssätt en säkerhet; oberoende källor kan ställas
emot varandra och en kritisk granskning av det lämnade
materialet Tean ske. Till myndighetens eventuella nackdel
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hör att inte kunna avgöra vilken information eller vilka
fakta som allmänheten får ta del av. Utredningen anser
emellertid
också

att

alltid

fördelarna
den

utnyttjade, att
annonser

överväger. Myndigheter

möjligheten,

i form av

direkt

och

utan

som

även

SSI

delvis

flygblad, broschyrer
annans

bearbetning

har

eller
lämna

information till allmänheten.
De undersökningar som genomförts av informationsverksamheten efter Tjernobyl-olyckan har visat att de centrala
myndigheterna, framför allt SSI men även SKI, SLV cch
LVS, i mycket hög utsträckning nått ut med den information man avsett förmedla. Utredningen har därför kommit
till slutsatsen att den informationsmetod SSI valt varit
den rätta. Det snabba förmedlingssättet har emellertid
varit en nackdel för andra berörda myndigheter, framför
allt länsstyrelserna. Motsvarande information har, som
redovisats, ofta nått länsstyrelserna betydligt senare
än massmedierna. Utredningen anser därför att en rutin
bör

utarbetas

som

säkerställer

att

övriga

myndigheter och länsstyrelser erhåller den

berörda

information

som förmedlas till press, radio och TV åtminstone vid
samma tidpunkt som massmedierna.

20.2

Myndighetsmeddelanden

Den centrala myndigheterna vidarebefordrade sin

infor-

mation efter Tjernobyl-olyckan via massmedierna. I det
allra första skedet efter olyckan hade ytterligare en
förmedlingsform

jämfört

med

dem

som

användes

kunnat

komma till användning, nämligen myndighetsmeddelanden i
lokalradion

eller

över

P3-nätet.

En

viss

framförts för att myndighetsmeddelanden
des.

kritik

har

inte utnyttja-

-235-

Varken SSI eller någon annan myndighet valde att gå ut
med myndighetsmeddelande eftersom man bedömde att inga
snabba skyddsåtgärder behövde vidtas för befolkningen.
Om en förhandsuppgift från Sovjetunionen hade kommit med
meddelande om att ett radioaktivt moln var på väg till
Sverige och skulle passera Gotland på relativt låg höjd
hade, enligt uppgift från SSIs generaldirektör, saken
kommit

i

ett

annat

läge.

Strålningssituationen

på

Gotland hade då varit okänd och en bedömning från SSI om
att vidta största möjliga försiktighetsåtgärd

hade då

troligen motiverat ett meddelande via radion med uppmaning till gotlänningarna att stanna inomhus till dess
att molnet dragit förbi. När effekterna av Tjernobylolyckan blev kända var emellertid denna situation redan
passerad och SSI hade tillräckligt faktaunderlag för att
kunna avgöra att skyddsåtgärder inte behövde vidtas.
Den

omständighet

som

föranledde

att

Forsmarksverket

evakuerade sin personal medförde oro bland allmänheten
i

Uppland. Informationen

om att

strålningssituationen

inte var farlig, att läget var under kontroll, rimmade
illa

med

att hela

kraftverkets

personal evakuerades.

Beroende på de speciella omständigheter som därmed rådde
i Uppland skulle ett myndighetsmeddelande från länsstyrelsen i Uppsala om att ingen reaktorolycka inträffat,
utan

att

radioaktiviteten

härrörde

från

något

annat

kärnkraftverk, ha inneburit en lättnad för oroliga upplänningar .
Utredningen har kommit fram till att förmedlingsformen
myndighetsmeddelanden har den karaktär och det syfte att
den bör

reserveras

för de situationer

då

allmänheten

snabbt måste ges information om ett akutläge och eventuellt uppmanas att omedelbart vidta skyddsåtgärder. I ett
sådant beredskapsläge kan myndighetsmeddelanden spela en
avgörande

roll. Pormen medger

inte förklaring av bak-

grundsfaktajrer och orsakssammanhang. Myndighetsmeddelan-
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den

bör

därför

reserveras

för akuta

situationer

där

myndigheten snabbt vill komma ut till allmänheten med
rekommendation om skyddsåtgärder.

20.3

Pressmeddelanden

För SSI kom pressmeddelandena att utgöra en väsentlig
informationskälla både till massmedia och till de regionala

myndigheterna.

Pressmeddelandena

kom

också

så

småningom att utgöra formella beslut om friklassningar.
Utredningen

anser

det

vara

väsentligt

att,

som

SSI

gjorde, ge ut pressmeddelanden så snart som möjligt vid
ett

beredskapsläge.

För

en

tillsynsmyndighet

är

det

emellertid av stor vikt att beslutens valör framgår, dvs
om beslutet avser en rekommendation, ett förbud eller
enbart en upplysning. Utredningen har funnit att SSIs
tidiga
denna

pressmeddelanden
punkt.

I

den

inte

mån

varit

genomarbetade

pressmeddelandet

på

redovisar

bedömning som bygger på ett något osäkert underlag bör
detta också framgå, på så sätt att en förnyad bedömning
kan göras efter det att bättre underlag erhållits.

20.4

Broschyrer

Att ge speciell

information

till hushållen

i de mest

drabbade länen kom tidigt och fyllde otvivelaktigt ett
stort

informationsbehov.

Uppsala-broschyren

De

påverkar

sakfel

som

förekommer

inte allvarligt

dess

i

bud-

skap. Bland annat anges som högsta stråldos 3 mSv. Det
borde

angetts

att man

vid

denna

detta

som ett genomsnittsvärde

tidpunkt

för den

betraktade

värst utsatta

gruppen i området - och att man räknade med att högre
individdoser

kunde

förekomma. När det gäller

riskupp-

skattningen »angavs fem extra cancerfall med dödlig ut-
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gång under en 35-årsperiod för det område kartan visar.
Riskuppskattningen

avsåg

emellertid

kartans

prickade

områden. Uppskattningarna ges vidare utan några reservationer om beräkningssätt, t ex att värdet erhållits via
linjär extrapolation. En mindre preciserad

formulering

borde ha använts.
I broschyren till Västernorrland m fl län, som kom drygt
en

vecka

senare,

har

vissa

formuleringar

extremsituationen påpekas och

ändrats;

riskuppskattningen

anges

som antal cancerfall - ej som i föregående broschyr i
antalet dödsfall i cancer. Ändringarna kan dock försvåra
jämförelsen för dem som läser båda broschyrerna.
Utredningen anser att totalintrycket av de två gruppinformationsbroschyrerna

blir att SSI här på ett tidigt

stadium gjorde en redovisning och bedömning som längre
fram visade sig hålla mycket bra.
Den

informationsbroschyr

som

utdelades

till

alla

Sveriges hushåll kom långt senare och fyllde ej samma
omedelbara behov av information som de ovannämnda gruppbroschyrerna.

Den är snarare en summering av vad som

hänt och dess konsekvenser. Broschyren innehåller också
en rad praktiska råd. Informationsbroschyren

är enkelt

och klart upplagd, utförandet tilltalande och sakinnehållet korrekt. Broschyren kom emellertid

för sent för

att få den genomslagskraft den förtjänade.
Utredningen

anser

att

pedagogiskt

riktigt

utformade

broschyrer eller enklare flygblad fyller ett stort behov
och bör finnas förberedda vad gäller enheter, formuleringar om risker och lämpliga åtgärder. När det gäller
strålningsenheter

bör

effektiv dosekvivalent
sätt som gjorts

dessa

begränsas

och Bq

i broschyren

håll. Behovet av praktiska

till

mSv

för

för aktivitet - på det
till alla

Sveriges hus-

råd vad avser levnadssätt,
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livsmedelskonsumtion, egen odling etc kan inte överskattas. Utredningen vill också understryka värdet av att
väsentlig information översätts till våra invandrarspråk
samt talas in på band alternativt ges ut på blindskrift.

20.5

Annonser

Endast länsstyrelsen i Västernorrlands län annonserade i
dagspressen

om det

aktuella

strålningsläget

i länet.

Någon utvärdering av hur annonsen togs emot av länsinnevånarna har emellertid inte gjorts.
Initialt efter Tjernobyl-olyckan övervägde SKI och SSI
att genom att införa en annons i samtliga dagstidningar
i

Sverige

infördes

informera

emellertid

om

strålningsläget.

inte. Utredningen

anser

Annonsen
beslutet

vara välavvägt med tanke på svårigheterna att utforma en
rikstäckande annons och de höga kostnaderna. En annons
behöver också följas upp med ytterligare annonser

för

att ge kontinuitet i informationen. Genomslagskraften i
nyhetsmedia av den information som lämnades av SSI och
SKI var också så stor efter Tjernobyl-olyckan att en
4

annons inte hade fyllt sitt syfte.
Om

centrala

eller

beredskapsläge

regionala

beslutar

myndigheter

sig för att lämna

i ett

nytt

information

till allmänheten via annons i dagspressen, anser utredningen det väsentligt att en sådan annons följs upp med
flera för att ge kontinuitet i informationsflödet.
Ett alternativ

för direkt och

snabb

information

från

myndigheten är att framställa flygblad som genom posten
eller annan förmedling delas ut i brevlådorna inom ett
begränsat område.
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20.6

Upplysningscentraler

En stor del av SSIs informationsverksamhet
upplysningscentralen.

Enligt

uppgift

upptogs av

från

televerket

registrerades vid ett tillfälle 30.000 inkommande samtal
till

SSI

under

en

4-timmarsperiod.

Självfallet

kunde

endast en liten andel av dessa samtal komma fram till
någon tjänsteman vid SSI. Otvivelaktigt har upplysningscentralen tjänat ett betydelsefullt syfte för de människor som fick komma fram och samtala eller rådgöra med
någon på SSI. Denna vinst måste emellertid vägas mot insatserna. Upplysningscentralen

var en mycket personal-

krävande enhet under en lång tid. Trots att ett mycket
stort antal telefonsamtal expedierats under denna tid,
tyder tillgängliga uppgifter på att de ändå utgjorde en
liten andel av antalet inkommande samtal. Upplysningscentralen

tjänade

således

pn

stor

funktion

för

ett

mycket litet antal människor sett i ett landsomfattande
perspektiv.
I ett framtida beredskapsläge där den huvudsakliga informationen till allmänheten förmedlas genom regionala
myndigheter, framför allt länsstyrelserna, anser utredningen att dessa också skall upprätta de upplysningscentraler som anses nödvändiga. Detta behov har redan uppmärksammats

i

SRVs

allmänna

råd

med

kommentarer

om

länens olycksberedskap mot radiologiska olyckor. Utredningen anser emellertid att resurser också bör avsättas
inom

den

centrala

hand

för

att

beslutsunderlag

lämna
och

beredskapsorganisationen,
operativ

information

konsekvensbedömningar

i

om

första
beslut,

till

andra

centrala, regionala och lokala myndigheter. Upplysningscentralerna på regional nivå skulle i första hand att
besvara frågor från allmänheten. Denna fördelning skulle
medföra en bättre tillgång för allmänheten på direkt information

särskilt

för

den

egna

orten.

De

behov

de

regionala dch lokala myndigheterna har av snabb direkt
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information från centrala myndigheter skulle också tillgodoses bättre.
Ett stort antal människor skrev brev till SSI med önskemål om svar på vissa frågor. Breven kunde inte besvaras
omedelbart. Utredningen vill framhålla betydelsen av att
en myndighet, också i ett beredskapsläge, besvarar brevfrågor.

20.7

Informationsmöten m m

Efter Tjernobyl-olyckan kom trycket på SSIs tjänstemän
att

delta

i

informationsmöten

på andra

centrala

och

regionala myndigheter och hos intresseorganisationer i
stort. Utredningen anser det vara väsentligt att tjänstemän på centrala myndigheter deltar
den

mån

sådant

deltagande

inte

i sådana möten i

menligt

påverkar

de

arbetsuppgifter som finns inom den beredskapsorganisation som måste fungera. Den sparsamhet SSI tidvis iakttog beträffande deltagande

i sådana möten

var därför

motierad. Det totala deltagandet av SSIs tjänstemän vid
informationsmöten var ändå stort.

21.

MASSMEDIERNAS RAPPORTERING OM TJERNOBYL-OLYCKAN
OCH DESS KONSEKVENSER

Reaktorolyckan

i Tjernobyl var en av de händelser som

under 1986 i störst omfattning
dierna.

Eftersom

olyckan

också en stor del av den

rapporterades i massme-

"upptäcktes"

i

internationella

Sverige

kom

pressen och

radio och TV att rikta sin uppmärksamhet mot Sverige och
de svenska myndigheterna.
Uppgifterna om rapporteringen

i de olika

massmedierna

visar tydligt att intresset från radio och TV samt press
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med

riksspridning

olyckan.

De

varit störst den första tiden efter

lokala

massmediernas

intresse, med

vissa

undantag, syns ha varit betydligt lägre från början men
ökat markant efter en tid då de lokala konsekvenserna
blivit tydliga. När

väl intresse väckts har också de

lokala medierna under en längre tid rapporterat om det
man bedömt varit intressant och relevant för orten och
regionen. Förhållandet visar på en karaktäristisk skillnad mellan

rapportering

från medier

med

riksspridning

och lokal spridning. Missnöjesyttringarna över informationen från myndigheterna har också varit kraftigare i
de lokala medierna, vilket kan tolkas så att de behov
soir. fanns lokalt och regionalt inte tillgodosågs under
rådande

informationssystem.

Analysen

av

massmediernas

rapportering stöder således tanken på att, för en framtida situation, söka delegera ansvaret för information
till allmänheten från den centrala nivån till den regionala.
Beträffande

rapporteringens

innehåll

märks

att

den

information som myndigheterna lämnar i pressmeddelanden
och

i presskonferenser

sett obearbetat

under den första tiden i stort

redovisas

i massmedierna.

forhållande

så att

Utredningen

har

tolkat detta

förutsättningarna

för

journalisterna att bearbeta informationen

till en

början varit små. Allteftersom tiden gick kom emellertid
bearbetningsgraden att öka. Kunskaperna hos journalisterna samt förmodligen också hos allmänheten ökade. En
rad andra informationskällor används också i ökande utsträckning

jämte myndigheterna. Allteftersom

tiden går

kommer experter med avvikande eller motsatt uppfattning
i högre utsträckning till tals. Detta gäller också för
privatpersoner som rapporterar om olyckans konsekvenser
på det personliga planet. En skillnad mellan myndigheternas

syn

på konsekvenserna

och

den

enskildes

blir

uppenbar i det att för den enskilde är det endast dennes
och familjens förhållanden och risker som är av betydel-
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se, medan myndigheterna måste se på riskerna både för
enskilda

personer

och

för

befolkningen

som

helhet

i ett större, statistiskt perspektiv.
SSI har till största delen förlitat sig på förmedling
via massmedierna av sin information. De rapporter utredningen tagit del av om massmediernas

rapportering

av

olyckan visar samstämmigt att SSI fått stora möjligheter
att komma ut med sin information via massmedierna. Den
öppna och snabba informationen från SSI har hos massmedierna rönt en viss uppskattning. För en eventuell kommande olycka kan det stora genomslaget av relativt sett
stor andel

obearbetat

informationsmaterial

bli

lägre.

Utredningen anser emellertid att det inte finns anledning att ompröva den metod SSI använt för informationsspridning.

Massmedierna

har

i det

svenska

samhället

traditionellt ansvar för att sprida och kommentera officiell information. Ingenting har framkommit som skulle
kunna motivera övervägande av en alternativ metod. De
eventuella nackdelar som följer med att sprida information via press, radio och TV, t ex ett ansvar för uppföljning av vad som rapporterats, bör ingå i myndigheternas planering.

I de

fall en

felaktig

faktauppgift

4

skulle vidarebefordras av något massmedium finns alltid
rätten till

rättelse. Denna

rättighet

bör

då, enligt

utredningens mening, användas av myndigheterna.
Representanter från de aktuella myndigheterna har under
hela den studerade tidsperioden fått spela en framträdande
att

roll
i

i massmediernas

rikstäckande

medier

rapportering.
har

Därvid

märks

representanter

från

centrala myndigheter den klart mest framträdande rollen
som källa till information jämfört med regering, regionala myndighetsrepresentanter och andra experter. Bilden
är något annorlunda i de lokala medierna där den regionala

representationen är lika stor eller större. Även

detta visar 'på skillnaden i rapportering om rikstäckande
medier jämförs med lokala.
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Rn analys som har gjorts av myndigheternas

uttalanden

av en lugnande eller oroande karaktär har studerats av
utredningen. Utredningen har därvid

inte funnit belägg

för

attityd

att

en

överslätande

lugnande

intagits av någon myndighetsrepresentant
en

skulle

ha

i ett läge då

i sig oroande nyhet presenterats. Inom

utredningen

har man emellertid varit medveten om att bedömningen av
den risk för den enskilde som det radioaktiva nedfallet
givit upphov till kan ha uppfattats olika på sakkunnigt
experthåll jämfört med den enskilde individen för vilken
situationen varit helt ny.
Utredningen har dragit slutsatsen att rapporteringen om
Tjernobyl-olyckans

konsekvenser

blev

tvetydiga

från

starten. Beskeden om nedfallets ofarlighet, som lämnades
parallellt

med

att

ca

700

personer

evakuerades

från

Forsmarksverket, måste redan från början ha väckt allmänhetens

oro

och

fiskaleringen av

misstankar

förbudsgraden

på

beskedens

i SSIs

riktighet,

rekommendationer

därefter kan ha fördjupat denna oro. Allmänheten kan ha
fått

intrycket

konsekvenser
svenska

att myndigheternas

endera

inte till

expertmyndigheten

besked

om

olyckans

fullo var kända av den

eller

offentliggjordes

för

4

allmänheten "lite i sänder". Utredningen har emellertid
inte

funnit att något medvetet undanhållande av fakta

förekommit. En brist

i myndigheternas

förutseende har

emellertid konstaterats i det att de långsiktiga effekterna av den oväntat höga halten cesium i det radioaktiva nedfallet inte tillräckligt och tydligt påtalats på
ett tidigt stadium i pressmeddelandena.
De varierande formuleringarna i SSIs beslut om åtgärder,
t

ex

rekommendationer,

restriktioner,

förbud, kan

ha

bidragit till en osäkerhet hos allmänheten om vad som
gällde. Betesförbudets förlängning, långt utöver vad som
först påbjöds, skapade en särskild förtroendekris. Även
dessa besked tolkades som att läget hade försämrats och
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att S S I G tidigare bedömningar hade varit förhastade och
dåligt underbyggda.
Dessa förhållanden visade sig i mediernas kritik av myndigheten. I de analyser som gjorts av myndighetskritiken
framgår emellertid att den inte väsentligt avviker från
den

kritik

gäller

som medierna

i allmänhet

myndighetsrelaterade

nyheter

framför
av

när det

stort

format.

Omfattningen av den kritik som framförts visar på att
medierna

behandlat

Tjernobyl-olyckan

som

vilken

annan

nyhet som helst. De mest kritiska synpunkterna framförs
emellertid av de lokala medierna, lokalradio och lokalpress i de mest drabbade områdena. Kraven på myndigheterna har varit större lokalt i drabbade områden, eftersom

behoven

av

klargörande

information

också

varit

störst där. Upplevelsen av att myndigheterna inte kunnat
uppfylla förväntningarna blir då också större.
När

det

gäller

mediernas

kritik

information som myndigheten

av

innehållet

i den

framfört, vill utredningen

inte kommentera detta på annat sätt än att hänvisa till
de synpunkter som på annat ställe i föreliggande rapport
framförs.

22.

ALLMÄNHETENS UPPFATTNING OM INFORMATIONEN

Bn stor del av allmänheten reagerade med rädsla, oro och
bekymmer på nyheten att en reaktorolycka så långt bort
som

i Tjernobyl

medfört

radiologiska

konsekvenser

i

Sverige. Denna initiala oro medförde säkert också att
allmänhetens uppmärksamhet mot den information som lämnades skärptes. Den initiala informationen om att inga
skyddsåtgärder behövde vidtas varken för vuxna eller för
barn kom att ställas i kontrast till det faktum att nötkreaturen

inte fick beta det färska gräset p g a dess

-245-

nedsmutsning

med

radioaktiva ämnen. Syftet att skydda

framför allt barn från att dricka mjölk med radioaktiv
förorening, framgick inte och allmänheten kom att ifrågasätta

myndigheternas

prioritering

vad

avser

skydds-

objekt.
I de undersökningar som genomförts har människorna uppgett att man fått revidera sin uppfattning om effekten
av det

radioaktiva

nedfallet

i Sverige

till

att

bli

värre än vad man först trodde. En bidragande orsak till
detta kan vara att cesium-problematiken inte togs upp i
det första skedet, då strålningen från radioaktivt jod
var det stora problemet. Med tanke på informationen Kan
det betecknas som olyckligt att den ansvariga myndigheten SSi inte förvarnade om eventuella problem med radioaktivt cesium. Analyser av massmediernas rapportering av
olyckan

och dess konsekvenser

visar också på en upp-

trappning i myndigheternas riskbedömning.
Allmänheten

har

i

undersökningarna

uppgivit

att

man

uppfattat myndigheternas information som motstridig och
förvirrande. Tidigare
dilemma

i rapporten

som ALARA-principen medfört

synpunkt; att å ena

sidan

har

behandlats

det

från informations-

informera om någonting

som

betecknas som ofarligt och å andra sidan samtidigt tala
om hur man skall skydda sig mot denna ofarlighet. I samband med information om friklassning och åtgärder inom
jordbruket har också många reagerat med skepsis på vad
som uppfattats som motstridiga uppgifter.
Utredningen tinner det förklarligt att missförstånd och
ofullständigheter kan uppstå i en situation som tidigare
inte varit
mycket

förberedd,

begränsad

och där

baskunskapen

har

varit

hos praktiskt taget alla myndigheter

förutom de båda kärntekniska myndigheterna SSI och SKI.
Utredningen anser att detta bör föranleda en förstärkning och samordning av informationen inom detta tekniskt
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npecifika sakområde. Fullständig samordning kan emellertid

inte uppnås och är inte heller

eftersträvansvärd.

F.ffektorna av t ex radioaktiv markbeläggning måste ses
ur olika synvinklar
som

myndigheten

fakta

angående

beroende

på vilka

representerar.

Även

markbeläggningens

intressegrupper

om

grundläggande

omfattning

och

de

radiologiska konsekvenserna av denna måste överensstämma
kan tillämpning och tolkning av uppgifterna skilja myndigheter emellan beroende på deras verksamhetsområden.
Sådana skiljaktigheter är också i viss mån naturliga i
ett samhälle där myndigheter

står fritt från varandra

och från överordnade organ såsom regering och riksdag.
De rapporter som inkommit där allmänhetens uppfattning
om

bristande

trovärdighet

i informationen

framkommer,

bör emellertid tas på allvar och i en framtida beredskapsorganisation bör största möjliga samordning eftersträvas .

Evakueringen i Forsmark blev för allmänheten ett tecken
på det

radioaktiva

nedfallets

farlighet. Samma gäller

för införandet av betesförbudet. Myndigheternas återkommande besked om att ingen fara förelåg kom därför att
stå i viss kontrast till vidtagna åtgärder. Till detta
4

bidrog också, med stor sannolikhet, de successiva besked
som gavs om nedfallets konsekvenser, vilket medförde att
läget tycktes bli
detta

ha

förvärrat med

medfört

myndigheterna

att

sattes

tiden. Sammanlagt kan

allmänhetens

i

fråga

och

förtroende
att

man

för

upplevt

informationen som motsägelsefull och ofullständig.
En

betydande

del

av

allmänheten

vidtog

personliga

skyddsåtgärder efter Tjernobyl-olyckan. Upp till 2/3 av
Gävleborna avstod från att odla grönsaker i egna trädgårdsland, en stor

andel

av

allmänheten

ändrade

sina

kostvanor. Act initialt vidta tänkbara skyddsåtgärder i
en osäker

situation

anser

utredningen

vara

cecken

på

rationellt beteende. I ett senare läge med större klar-
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het om

de

radiologiska

konsekvenserna

bör

emellertid

skyddsåtgärderna anpassas till den klarade situationen.
Det faktum att en viss andel av allmänheten fortfarande
efter lång tid fortsatt att undvika att köpa mjölk från
vissa mejerier, undvika köttkonsumtion m m, är emellertid allvarligt. Här kan

informationssystemet

sagas ha

sviktat.
Genomgående

i de undersökningar

som hänvisats

till i

denna rapport finns tendensen att vissa grupper i samhället i högre utsträckning funnit informationen bristfällig och upplevt

riskerna som mer oroande än andra.

Dessa grupper har genomgående utgjorts av kvinnor, vårdpersonal, familjer med barn m m medan personer i tekniska yrken i regel har uppfattat riskerna och informationen på ett annat sätt. Utredningen anser att en informationsgivande myndighet inte kan tillrättalägga informationen med hänsyn till vissa gruppers oro. Härvidlag är
en korrekt, fullständig och förklarande information det
enda alternativet. All myndighetsinformation som skulle
kunna uppfattas som tillrättalagd
förödande konsekvens

skulle kunna få en

för trovärdigheten

i det svenska

informationssystemet i framtiden.

23.

LÄNSSTYRELSERNAS SYNPUNKTER

I samband med beslut om den nya räddningstjänstlagen har
ett betydande ansvar för information till allmänheten i
händelse av radiologisk olycka lagts på landets samtliga
länsstyrelser. I samband med en skrivelse från utredningen

till

samtliga

länsstyrelser

har

länen

beretts

tilLfalle att lämna sina synpunkter på dels hur informationsverksamheten

bedrevs

efter

Tjernobyl-olyckan

och

dels på vilka förändringar och vilken organisation som
bör gäLla

i framtiden. Utredningen har funnit att syn-
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punkterna från de olika länen i hög grad överensstämmer. De synpunkter som länsstyrelserna och andra regionala myndigheter

framfört överensstämmer också i stort

med vad centrala myndigheter och verk anfört.
Utredningen stöder de principer för den framtida informationsverksamheten som framförs i skrivelserna. Framför
allt gäller detta ansvarsfördelningen där ett huvudansvar för information till allmänhetan

bör falla på de

regionala myndigheterna i enlighet med den nya lagstiftningen. Utredningen stöder också att en princip för informationsutlämnande

bör utarbetas enligt vilken ^ndra

centrala,

och

regionala

lokala myndigheter

och

organ

erhåller information om beslut, beslutsunderlag och konsekvenser av beslut före eller åtminstone samtidigt som
massmedia. Utredningen stöder vidare den framförda synpunkten

att

om

en

informationsverksamhet

skall

kunna

bedrivas regionalt erfordras att den personal som engageras erhåller utbildning för denna arbetsuppgift. Länsstyrelserna

värderar

också

egen

strålskyddskompetens

högt. Genom denna kan kommunikation upprätthållas på ett
kompetent sätt med SSI. Strålskyddskompetens skulle också medföra att specifik radiologisk information lättare
4

kan vidarebefordras till allmänheten.
Utredningen anser att den utbildning av personal
regionala beredskapsorganisationerna

i de

i kärnkraftslänen,

som nu genomförs i SRVs regi, bör omfatta också län utan
kärnkraftverk och fortsätta och eventuellt intensifieras
för kärnkraftslänen.
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24.

INFORMATIONSBEHOV HOS OLIKA MOTTAGARE

Ett flertal instanser i samhället, såväl myndigheter som
organisationer och allmänhet, har behov av att erhålla
upplysningar

och information

vid en olycka med

aktivt utsläpp. Informationens

radio-

innehåll och omfattning

beror av dess senare användning. Informationsbehovet är
också tidsberoende; initialt efter en olycka eller ett
olyckstillbud skall vissa myndigheter larmas, dessa har
alltså

ett akut

operativ
andra

behov

av

att erhålla

faktauppgifter,

information, omedelbart efter en olycka. För

myndigheter

gäller

att

faktauppgifter

om

det

inträffade och dess konsekvenser skall lämnas inom kort
efter en olycka, exempelvis inom en femdygnsperiod efter
en olycka. I det längre tidsperspektivet med återställnings- och uppföljningsarbete får behovet av faktauppgifter och information åter en annan karaktär. Allmänheten

har hela tiden en

rättighet och ett krav

om att

erhålla information, med fullständigt faktainnehåll och
därtill klargörande bakgrundsinformation.
Utredningen har med ledning av erfarenheer från Tjernobyl-olyckan övervägt det informationsbehov som kan före4

ligga

hos olika myndigheter

för

att dessa

skall

ges

bästa möjliga förutsättningar att fullgöra sina skyldigheter vid radiologisk olycka. I det följande har utredningen

redovisat

i stort de behov rörande

information

som enliqt utredningens bedömande kan finnas på kort och
lång

sikt

utifrån

nuvarande

myndighetsstruktur

och

ansvarsfördelning. Om en central beredskapsorganisation
kommer

till stånd, skall denna funyera framför allt i

ett akut och kortsiktigt skede efter en olycka.
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24.1

Informationsbehov hos SSI

SSI måste, i egenskap av central myndighet för strålskyddsfrågor, snabbt erhålla alla tillgängliga faktauppgifter

vid

en

radiologisk

Ligga till grand

olycka.

Uppgifterna

för SSIs bedömning om

skall

skyddsåtgärder

eller extra mätinsatser skall vidtas. SSIs behov av uppgifter i ett initialt, akut läge skiljer sig något från
de behov man har i ett mera långsiktigt perspektiv.
Akut behov av faktauppgifter vid radiologisk olycka
Den allra första faktauppgift som skall överföras till
SSI är att en olycka eller ett olyckstillbud

inträffat

där utsläpp av radioaktiva ämnen ägt rum, eller befaras
inom den närmaste tiden, dvs larm om olycka.
Vid olycka utomlands kan larm erhållas från SSIs stationära mätstationer, vilka överför uppgift om förhöjd bakgrundsstrålning

till SSI. Uppgifter om ett sådant ut-

släpp kan också erhållas genom den konvention och de
bilaterala avtal Sverige undertecknat om tidig varning
vid

radiologisk

olycka.

Ett

sådant larm medför

att

beredskapssystemet snabbt kan mobiliseras och att beslut
kan tas om kompletterande mätinsatser, t ex flygmätning
eller biLburen mätning av markaktivitet. Dessa uppgifter
kommer också att ligga till grund för beslut om rekommendation av skyddsåtgärder, t ex inomhusvistelse, intag
av jodtablettor eller evakuering.
Information om förhöjd
olycka, erhålLs
från den drabbade
mätstationer,

radioaktivitet, eller

enligt gällande

inträffad

beredskapsplan

direkt

kärntekniska anläggningen, SSis fasta

FOAs

luftmoniteringssystem

eller

andra forskningsanläggningar. Dessa uppgifter

från

bör vara

SSI tillhanda i det närmaste omedelbart efter inträffad
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händelse, vilket förutsätter tillgång till snabba överföringsmetoder, t ex telefax.
I beslutsunderlaget ingår framför allt uppgifter om det
radioaktiva utsläppet, prognos om utveckling på olycksplatsen, strålningsnivåer, väderuppgifter och väderprognoser från SMHI samt om ett radioaktivt moln inkommer
till Sverige från en okänd olycksplats, SMHIs trajektor ier .
Behov av faktauppgifter
tiv

i ett kortsiktigt

tidsperspek-

I ett kortsiktigt tidsperspektiv måste SSI erhålla eller
själv frambringa uppgifter om det radioaktiva nedfallet
och den kontamination, dvs den radioaktiva nedsmutsning
nedfallet givit upphov till på mark, gräs, grönsaker och
i vattenreservoarer. Uppgifter om förekomst av radioaktiv jod är nödvändig i ett kort tidsperspektiv pga dess
snabba anrikning i mjölk hos betande kor. Uppgifterna
utgör underlag för beslut om rekommendationer om begränsad användning av vattentäkter, ställning av kreatur och
begränsningar i användningen av livsmedel. Flera strålskyddsproblem uppstår inom en kort tidsrymd, t ex arbetarskydd i särskilt dammande miljöer, hantering av material eller utrustning där radioaktiva ämnen ansamlats.
För att kunna genomföra sina operativa uppgifter erfordras att SSI får tillgång till uppgifter om det radioaktiva nedfallets geografisk spridning samt uppgifter om
de olika radioaktiva ämnenas spridning i biosfären.
Berörd länsstyrelse måste upplysa SSI om vilka skyddsåtgärder som beslutats regionalt, samt hur dessa genomförs
eller avses genomföras. En dialog mellan SSI och berörda
länsstyrelser, med ömsesidigt utbyte av faktauppgifter,
utgör en förutsättning för det operativa genomförandet
av skyddsåtgärder.
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Behov av faktauppgifter på lång sikt
[ ett något längre tidsperspektiv krävs att SSI får ingående kännedom om utbredningen av det radioaktiva nedfallet. Dessa

uppgifter

bör

vara nuklidspecifika, dvs

ange utbredningen av de olika radioaktiva ämnen som är
av intresse för fortsatta åtgärder. I ett kort perspektiv

utgör,

som

tidigare

nämnts,

jod-131

det

främsta

intresset, medan i ett längre tidsperspektiv andra långlivade isotoper, t ex strontium 90 och cesium-137, -134
utgör ott större intresse. Skillnaden i intresse förklaras av ämnenas olika sönderfallstid, olika spridning i
biosfären

och

olika

anrikning

i människokroppen. Ett

molns innehåll av radioaktiva ämnen bestäms av utsläppskälla och transportväg. Från sammansättningen kan avyöras om det radioaktiva molnet kommer från en reaktorolycka eller är

resultatet av en kärnvapensprängning.

SSI bör därför ha tillgång till uppgifter från ett mätsystem, där de olika radionuklidernas andel kan anges.
SSI bör också ha tillgång till analysmöjligheter av heta
partiklar, dessas förekomst och sammansättning

samt av

strontiumisotoper och transurana element.
Kn av ssis huvuduppgifter är att övervaka vilka stråldoser
eller

svenska

befolkningen,

kollektivt,

utsätts

den

enskilda

för. Efter

ett

individen
radioaktivt

nedfall kommer en viss del av denna dos att härröra från
livsmedel. Det är därför väsentligt att SSI har tillgång
till uppgifter om radioaktiva ämnens förekomst i livsmedel. Kunskap om de stråldoser som erhålls i samband med
olycka, tillsammans

med

annan

baskunskap

inom SSI om

stråldoser, ger SSI möjlighet att i ett längre perspektiv följa upp de sammanlagda doserna och de konsekvenser
de kan ge upphov till för den enskilde och befolkningen
i stort med tanke på hälsa, risk för framtida cancerfall
m m.
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24.2

Informationsbehov hos SKI

SKI måste, i egenskap av central myndighet för kärntekniska

anläggningar

och

radioaktivt

avfall,

erhålla alla tillgängliga faktauppgifter
eller ett olyckstillbud
som

underlag

för

snabbt

vid en olycka

vid en kärnteknisk anläggning,

beslut

om

driften

vid

anläggningen

eller annan näraliggande anläggning. Larm om olycka kan
ske direkt från anläggningen till SKI eller via en larmcentral .
SKI har också ett omfattande långsiktigt behov av faktauppgifter

från en drabbad

kommer att användas

anläggning. Dessa

för det uppföljande

uppgifter

analysarbetet

som syftar till att genomföra de ändringar i säkerhetsföreskrifterna

som bedöms nödvändiga

både

för drabbad

anläggning, och för andra av liknande konstruktion.
Akut behov av faktauppgifter vid radiologisk olycka
Den allra första faktauppgift som skall överföras till
SKI är om att en olycka eller ett olyckstillbud inträffat vid en svensk kärnteknisk anläggning, dvs larm om
olycka.

Larmet

medför

att

SKIs

beredskapssystem

kan

mobiliseras och att SKI, i möjlig utsträckning kan koncentrera sin verksamhet till drabbad reaktor.
SKIs uppgift i sådana fall är att, i samverkan med den
kärntekniska anläggningen, t ex reaktorstationen, följa
händelseförloppet
avsteg

från

ur kärnteknisk

gällande

synvinkel. Beslut om

kärntekniska

föreskrifter

kan

behövas dels för den reaktor som är påverkad, dels för
näraliggande

reaktorer.

Utifrån

den

information

som

erhålls från anläggningen om läge, status hos tekniska
system, händelseförlopp m m skall SKI kunna göra sina
överväganden, beräkningar och prognoser för händelseförloppet för cjen närmaste framtiden och bl a meddela dessa
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till SSI. För SSI kan sådana bedömningar vara av avgörande betydelse för deras beslut om rekommendation av
skyddsåtgärder .
Behov av faktauppgifter i ett kortsiktigt

tidsperspek-

tiv
SKI behöver, under hela den tid som tillståndet på drabbad inläggning är osäkert, och faran för radioaktiva utsläpp inte är överstånden, fortsatt kontinuerlig teknisk
information därifrån för sina tekniska och säkerhetsinriktade överväganden. SKI har därvid tillgång till ett
omfattande

bakgrundsmaterial

om

svenska

kärntekniska

anläggningar; kärnkraftverk, bränslefabrik, forskningsstation, avfallsanläggningar. SKI har också, i egenskap
av tillståndsgivande myndighet, fullständig bakgrundsinformation för transporter av kärnämne, t ex använt kärnbränsle .
För de beräkningar som måste göras behöver SKI tillgång
till tekniska hjälpmedel, datorer m m.
Behov av faktauppgifter i ett längre tidsperspektiv
I ett

längre tidsperspektiv

analys

såsom

utomordentligt

framstår

SKIs

väsentlig.

uppföljande
Fullständiga

faktauppgifter om händelsen och dess konsekvenser måste
bearbetas
skall

för

kunna

att

vidtas

adekvata
och

säkerhetshöjande

reviderade

åtgärder

föreskrifter

skall

kunna utfärdas.
Motsvarande

resonemang

gäller

för

olyckor

i samtliga

kärntekniska anläggningar samt för transporter av radioaktivt material eller kärnämne. Även om den radiologiska
påverkan

på

omgivningen

av

en

transportolycka

mycket begränsade kommer ett utsläpp, även litet,

blir
av

radioaktiva ».ämnen att medföra starkt engagemang hos både
SSI och SKI.
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24.3

Informationsbehov hos SRV

Akut behov av faktauppgifter vid en radiologisk olycka
SRV har, trots att SRV inte har operativa uppgifter i
samband med en olycka, behov av att erhålla information
om inträffad olycka på ett mycket tidigt stadium. Beroende av om skyddsåtgärder vidtas eller ej och omfattningen av dem kan SRV ställa dokumentation, kunskap och
diverse materiel till förfogande. SRV kan också, i egenskap

av

central

myndighet

för

räddningstjänst,

bidra

till att resurser omprioriteras så att ett tillfälligt
större behov inom ett område kan tillgodoses.
Behov av faktauppgifter

i ett kortsiktigt och långsik-

tigt tidsperspektiv
Om

samhällets

organisation

för

räddningstjänst

tas i

anspråk vid en olycka är det väsentligt att information
om

räddningsarbetets

fortskridande, liksom

resursbehov

och ev svårigheter ges till SRV. Genom sin samordnande
verksamhet kan då SRV bidra till effektiv resursanvändning.
I ett längre tidsperspektiv kommer SRVs utvärdering av
räddningsarbetet och de resurser som använts att bidra
till effektivare planering av räddningstjänst och beredskapsplanering vid stora olyckor.

24.4

Informationsbehov hos övriga centrala myndigheter

Akut behov av faktauppgifter vid en radiologisk olycka
En rad andra centrala myndigheter kan bli engagerade vid
utsläpp av radioaktiva ämnen, såsom i statens livsmedelsverk

(SLV), lantbruksstyrelsen

(LBS), socialstyrel-
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sen (SoS), arbetarskyddsstyrelsen (ASS), statens naturvårdsverk

(SNV), statens invandrarverk

turistråd, tullen, luftfartsverket

(SIV), Sveriges

och sjöfartsverket.

Ingen av dessa myndigheter har emellertid
funktion

i ett

Myndigheterna

akutläge

har

vid

därför

en

inget

en operativ

radiologisk

behov

av

olycka.

larm

om

en

olycka eller ett olyckstillbud i en svensk kärnteknisk
anläggning

eller

om

ett

annalkande

radioaktivt

moln

eftersom myndigheterna inte har en operativ roll omedelbart efter en olycka.
Behov av faktauppgifter på kort sikt
Flera av myndigheterna, framför allt SLV, SoS och LBS,
har

ett

uttalat

behov

att

kort

efter

en

olycka

med

radioaktivt utsläpp som följd få uppgift om detta. Man
är därvid

också

beroende av de bedömningar

SSI gjort

beträffande skyddsåtgärder eller restriktioner.
För SLV gäller att vissa initiala bedömningar om födoämnens

lämplighet

behöva

göras

av

avseende
SSI.

radioaktivt

sådana

innehåll

bedömningar

kan

beträffande

1ivsmedel är emellertid temporära och ej formellt giltiga innan SLV fattat det formella beslutet. Det är alltså
av stor betydelse att faktauppgifter om det radioaktiva
nedfallet och

uppgifter

om

radioaktiva

ämnens

halt i

primära livsmedel, t ex vatten, grönsaker, överförs till
SLV så snart de föreligger.
För LBS gäller att uppgifter om radioaktiv nedsmutsning
av betesmarker, både för tamboskap, renar och vilt, är
väsentliga. 1 kort tidsperspektiv efter ett radioaktivt
utsläpp och under betessäsong är uppgift om

förekomst

av 1-131 av störst intresse då dess anrikning i mjölk är
mycket snabb. LBS har därför stort behov av faktauppgifter om markbeläggning av radioaktiva ämnen och skyddsåtgärder
ligger .

av betydelse

för lantbruket

så snart de före-
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SoS har, om en olycka med radioaktivt utsläpp inträffar
och där initiala insatser med omhändertagande av skadade
människor

blivit

aktuellt, stort

behov av att snabbt

erhålla uppgifter om det inträffade och dess omedelbara
konsekvenser. Om sjukvården engageras krävs av SoS stödjande information både i sakfrågor som avser omhändertagande

av

strålskadade

eller

kontaminerade

patienter

och information om strålning och hälsorisker. SoS behöver därvid också erhålla information om utsläppets innehåll av olika radioaktiva ämnen.
SIV har behov av att tidigt erhålla information om en
inträffad

olycka

och dess konsekvenser

för att kunna

vidarebefordra informationen till invandrarna i Sverige.
ASS har relativt tidigt behov av faktauppgifter om ett
radioaktivt utsläpp för att, om så bedömdes nödvändigt,
kunna utfärda råd om arbetarskydd vid "dammande" arbetsmoment, t ex byte av filter där radioaktivt damm ansamlats eller vid annan hantering av dammande utrustning.
Tullen,

luftfartsverket

och

sjöfartsverket

behöver

tidigt erhålla information om ett inträffat radioaktivt
utsläpp samt om de restriktioner som gäller för export,
import samt beträffande sjö- och luftfart. De centrala
myndigheterna, främst SSI, bör tillse att

information

ges eller finns om hur kontrollmätningar på fartyg och
flygplan genomförs. Vidare bör instruktion finnas eller
ges för omhändertagande av föremål med hög

radioaktiv

beläggning eller högt radioaktivt innehåll.
Behov av faktauppgifter i ett längre tidsperspektiv
SLV,

LBS

erhålla

och SoS har alla ett

uppföljande

utvecklingen

av

det

uttalat

behov

av att

information

med

faktauppgifter

inträffade

och

dess

om

radiologiska
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konsekvenser

samt om de utvärderingar som görs av SSI

och SKI. Sådana uppgifter har betydelse för kompletterande undersökningar som utförs i de olika myndigheternas

regi. Den långsiktiga

inför

planering

av

uppföljningen

åtgärder

och

är ovärderlig

förbättringar

inför

(ramtiden.
SNV har behov av att få kännedom om ett radioaktivt utsläpps

omfattning

och geografiska

fördelning

för

att

kunna bedöma dess inverkan på miljön. Speciellt gäller
det för anrikningsprocesser av olika slag i biosfären,
t ex i torv och rötslam. SNV behöver också uppgift om
förekomst av radioaktiva ämnen i fisk och vilt för att
kunna ge råd i fiske- och jaktfrågor.
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IV-

SAMMANFATTANDE BEDÖMNIN6

Erfarenheter

från

Tjernobyl-olyckan

har

radioaktiva moln från kärnkraftsolyckor

påvisat

att

kan förflyttas

långa sträckor och ge omfattande konsekvenser i länder
långt borta från olycksområdet. En upprepning av olyckan
med likartade eller ännu allvarligare konsekvenser kan
inte helt uteslutas.
Den viktigaste
därför
måste

för

lärdomen efter Tjernobyl-händelsen blir

svenskt

omfatta

och

vidkommande
vara

anpassad

att

beredskapen

även

till konsekvenser av

radioaktivt nedfall, oavsett dess källa.
Beredskapen

i detta avseende måste uppenbarligen

vara

rikstäckande och medför som angetts i delrapporten krav
på en central och regional beredskapsorganisation.
Efter delrapportens upprättande under sommaren 1986 har
SRV kommit

i verksamhet. Detta har

inneburit en stor

förstärkning av samhällets beredskap mot även radiologiska olyckor. Denna verksamhet har också bl a avspeglat
sig

i

ett

omfattande

beredskapsanvisningar

planeringsarbete

för

med

centrala

länsstyrelserna. Mellan SSI,

SKI och SRV har också avtalsvägen skett vissa gränsdragningar i myndigheternas ansvarsområden. Såsom framgår av
delrapporten har utredningen särskilt framhållit vikten
av att en central beredskapsorganisation

har

tillgång

till ett effektivt och snabbt verkande förvarnings- och
alarmeringssystem
radioaktivt
omedelbart

moln
kan

beträffande
över
initiera

Sverige;

befarat
en

mätningar

eller

väntat

organisation
till

lands

som

och

i

luften samt», kontinuerligt göra bedömningar om erforder-
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]iqa insatser eller åtgärdsnivåer, exempelvis uppmaning
till befolkningen i visst område att hålla sig inomhus
medan molnet passerar eller ställning av kor eller råd
angående föda m m.
i sakens natur ligger att den centrala beredskapsorganisationen måste i förväg planera och samordna denna sin
beredskapsverksamhet

genom exempelvis anvisningar

till

de regionala myndigheterna, utfärda åtgärdsnivåer m m.
För utredningen framstår detta som en grundförutsättning
för att organisationen skall kunna leva upp till sitt
beredskapsansvar

under

ett krisläge och även

för att

kunna bedriva erforderlig utbildnings- och övningsverksamhet. En sådan verksamhet är också nödvändig för att
organisationen effektivt skall kunna samverka med skilda
myndigheter och företag.
Under utredningsarbetet har utredningen haft underhandskontakter med företrädare för SSI, SKI och SRV. Behovet
av en ytterligare ansvarsfördelning beträffande ett område

som

faller

utanför

räddningstjänsten

har

varit

högst påtagligt.
Här åsyftas exempelvis beredskap för en situation då ett
radioaktivt

moln

från

en

kärnkraftsolycka

utomlands

driver in mot någon del av Sverige. Enligt utredningens
mening bör detta regleras i instruktioner för de berörda
myndigheterna SSI och SKI samt SRV.
Instruktionen för SRV bör därför ändras så act myndigheten

åläggs

oLyckor

i

att

samordna

kärntekniska

den

beredskapsplanering

anläggningar

son

faller

mot
inom

ramen för räddningstjänst. Instruktionen för SSI bör på
motsvarande sätt ålägga myndigheten att samordna planering för åtgärder som ej är räddningstjänst. Instruktionen för SKI bör kompletteras med uppgiften att medverka
i

denna

senare

planering.

SSI

bör

även

biträda

med
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strålskyddsbedömningar vid beredskapsplanering av räddningstjänst.
Utredningen lämnade i delrapporten en rad förslag till
beredskapshöjande åtgärder till centrala och regionala
myndigheter. Med tillfredsställelse har kunnat konstateras att dessa

genomförs

eller

är

under

bearbetning.

Några förslag som inte möts med snabbt gensvar vill dock
utredningen

uppehålla

sig

vid. Beträffande

automatisk

alarmering av SSIs mätstationer har utredningen sålunda
funnit att denna ännu inte genomförts. Utredningen vill
därför betona betydelsen av att den planerade automatiska alarmeringen

samt utbyggnaden av SSIs mätstationer

genomförs skyndsamt.
Utredningen framhöll också i sin delrapport nödvändigheten av att åtgärdskalendrar framställs för olika fall av
strålningsnivåer

och

radioaktiv

markbeläggning.

Dessa

åtgärdskalendrar

bör

också publiceras. I delrapporten

understryks också att en positiv effekt av att åtgärdsnivåer fastställs i förväg efter omfattai.de och grundlig
bearbetning torde vara att dessa blir välkända hos allmänheten. Denna har då möjlighet att själv göra riskuppskattningar

med

ledning

av

siffror

som

uppmätts

och

tillkännagivits av myndigheterna. Anmärkas bör dock att
myndigheterna alltid har skyldighet att i en olyckssituation

göra

en

självständig

bedömning

av

nödvändiga

åtgärder och att avsteg från en åtgärdskalender kan bli
nödvändig.
Utredningen har förståelse för att en myndighet måste
prioritera bl a en mångfald arbetsuppgifter efter en så
omfattande arbetsinsats som Tjernobyl-olyckan krävde av
SSI. Utredningen vill trots detta framhålla betydelsen
av att arbetet med åtgärdskalendrar igångsätts samt att
information

om

dessa

andra myndigheter.

sprids

både

till

allmänhet

och
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Beträffande
finner

stråldoser

utredningen

orsakade

att

de

av

Tjernobyl-olyckan

initiala

beräkningar

som

gjorts av SSI i stort sett var riktiga. Med tanke på det
begränsade underlag som först fanns måste beräkningarna
betecknas som mycket goda.
I delrapporten uppehöll sig utredningen vid de diskussioner

som uppstått om de åtgärdsnivåer

för livsmedel

som tillkommit genom SSIs rekommendationer och som medfört omfattande konsekvenser. Utredningen

påpekade den

uppfattningen att dessa värden åsatts under stark tidspress och utan att föregås av den grundliga sakkunniga
och omfattande behandling som ett sådant ärende fordrade. På grund härav rekommenderade utredningen att dessa
borde omprövas från strålskyddssynpunkt. En omprövning
har numera skett inom SSI. SSI har rekommenderat livsmedelsverket att ändra sina riktvärden i överensstämmelse
med vad SSI kommit fram till från strålskyddssynpunkt.
Li vsmocielsvorket
i.uvarande
övriga

beslöt

riktvärdena

livsmedel

emellertid

för

från

att

baslivsmedel

1 juni

bibehålla
samt

att

de
för

1987 tillämpa ett högre

riktvärde, nämligen J 500 becquerel/kg. Bakgrv^den till
SLVs beslut om differentierade riktvärden för baslivsmedel och andra livsmedel som inte till fullo tagit hänsyn
till SSIs rekommendation har inte motiverats i beslutet. Utredningen
önskvärt

att

anser

emelTertid

livsmedelsverket

att det

närmare

hade

hade varit
motiverat

sitt beslut i detta hänseende med tanke på de konsekvenser ett: sådant beslut självfallet medför. Här kan också
understrykas

allmänhetens

starka

behov

av

tullständig

information i en för den så betydelsefull fråga.
De helkroppsmatningar

som utförts vid Umeå universitet

pekar på en ökad upplagring av cesium-137 hos sakerna
och andra grupper som har höga halter cesium i sina baslivsmeciel. "Det är mycket angeläget från strålskyddssyn-
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punkt

att

SSI

och

SLV

noggrant

bevakar

utvecklingen

beträffande helkroppsinnehållet hos dessa grupper och då
i första hand gruppen kvinnor i fertil ålder, övervakningen hos den senare gruppen är särskilt motiverad av
risken för strålningsinducerad mental efterblivenhet hos
väntade barn.
Utredningen har äver uppehållit sig vid s k heta partiklar som följd av det radioaktiva molnet från Tjernobyl.
Het kan inte uteslutas att någon het partikel fastnat i
lungan hos någon person. Det är viktigt att ytterligare
studera

förekomsten

av

effekter

av

heta

partiklar.

Baserat på de uppgifter som utredningen emellertid tagit
del av är det inte troligt att dessa partiklar har inneburit någon ökad risk jämfört med att samma aktivitetsmängd varit jämnt fördelad i lungan. I den händelse ett
reaktorhaveri av Tjernobyl-typ sker på närmare avstånd
måste man emellertid räkna med större och flera partiklar. Enligt utredningen kan detta medföra komplikationer
i beslutsfattandet

i ett akutläge. Inom Sverige

f n inte resurser

för att sr.abbt genomföra

heta partiklar. Utredningen anser att sådana
bör

finnas tillgängliga

för att en

finns

analys av
resurser

tillfredsställande

analys snabbt skall kunna göras.
I den del av utredningen som berör information från de
statliga myndigheterna

uppehåller

sig utredningen till

en början vid betydelsen av en aktiv informationsplikt.
Kärnkraften och dess säkerhetsproblem hör till de frågor
som i högsta grad berör det svenska samhället. Myndigheternas verksamhet på detta område har också det största
samhällsintresse.
Enligt gällande

bestämmelser

-

i detta

fall förvalt-

ningslagen - behöver myndigheterna inte aktivt på eget
initiativ gå ut till allmänheten med information i sakfrågor inom'deras verksamhetsområde. I undantagsfall kan
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en myndighet genom en instruktionsbestämrrelse vara skylciig att aktivt informera inom sitt område. I allmänhet
är det alltså ett initiativ av enskilda eller av företrädare för massmedierna som gör att s k känsliga frågor
inom statsförvaltningen kommer till allmänhetens kännedom. Här bortses då från olyckor med omfattande förluster i liv eller egendom och som i regel omedelbart blir
allmänt kända.
Beträffande

information om radiologiska olyckor gäller

att endast C KI enligt särskild

instruktionsbestämmelse

ålagts att aktivt bidra till information inom sitt verksamhetsområde.

!• n sådan

aktiv

informationsplikt

anser

utredningen bör qälla för myndigheter scm har ansvarsfunktioner

vid

radiologisk

olycka. Vac

som sagt bör

därför i första hand nu gälla SSI, SKI och SRV. Naturligt är att informationsplikt knyts till den föreslagna
centrala beredskapsorganisationen samt till den regionala organisationen. De län som tidigare inte varit berörda av beredskapsplaneringen mot radiologiska olyckor har
inte

arbetat

med

sådan

planering

och

ej

heller

med

erforderlig utbildning och träning i bl a information.
Resurser måste till för att tillgodose detta behov liksom det också är angeläget att utbildning och träning av
kärnkraftslänens

personal

i

beredskapsorganisationen

(ortsätter i oförminskad omfattning.
I sakens

natur

ligger

att en

aktiv

informationsplikt

också måste omfatta en uppföljning av att myndighetens
information

blivit

felaktigheter

rätt återgiven

eller

i massmedierna. Vid

missförstånd

måste

myndigheten

begära tillrättaläggande.
Haveriövningar på svenska kärnkraftverk hade under början av 80-talet påvisat behovet av en gemensam informationspolicy

i händelse av en svensk

kärnkraftsolycka.

Policyn kom.att utformas i första hand för de närboende
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intill kraftverket men också för berörda myndigheter och
allmänhet. Informationen skall ha som syfte att upplysa
om händelseförloppet, dess orsaker och förväntade konsekvenser. Länsstyrelsens
mänheten

råd

om

räddningsledning

lämpliga

skall ge all-

skyddsåtgärder,

varvid

även

motiven för råden skall anges. Därvid bör massmedierna
inklusive etermediet användas som

informationskanaler.

För den information som ges skall följande gälla:
- öppenhet och förtroende
- initiativ
- snabbhet
- kontinuitet
- kvalitet.
Räddningsledningens initiativ samt fullständiga öppenhet
och helt sanningsenliga uppgifter anges vara en grundförutsättning för informationen till allmänheten och för
allmänhetens förtroende för räddningsledningen.
Det fastslås vidare i informationspolicyn att länsstyrelsens räddningsledning måste räkna med att redan larm
om höjd beredskap vid kärnkraftverk

är så alarmerande

4

för allmänheten att principen om snabb, öppen och fullständig information måste tillämpas av räddningsledningen .
Utredningen ansluter sig självfallet till den informationspolicy som framtagits. Erfarenheterna från Tjernobyl-olyckan

påvisar dock att

informationen

även måste

vara planerad för att kunna ta hand om en utländsk kärnkraftsolycka samt att kunna tillgodose informationsbehovet hos olika myndigheter i beredskapsorganisationen.
Mot bakgrund av utredningens önskan om en aktiv informationsverksamhet från myndigheternas sida i frågor rörande- strålskydd

och kärnkraftssäkerhet

anser utredningen
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att

policyprogrammet

skall avspegla denna

uppfattning

och sålunda tillämpas även i andra Call an vid inträffat
haveri eller förhöjt beredskapsläge. Vad som här avses
utgör varje händelse inom strålskyddet eller kärnkraftssäkerheten som kan framkalla befogad oro hos allmänheten .
Erfarenheterna

från Tjernobyl-olyckan visar vidare att

grundkunskaperna

om

strålning

inte varit

tillräckliga

hos allmänheten och inte heller hos den extra personal
som kallats in för att informera allmänheten. Att göra
information begriplig i tekniskt svåra ämnen där grundkunskaperna hos allmänheten är dåliga är också i sig en
besvärlig uppgift även om informatören är väl insatt i
frågan. Erfarenheterna visar dock att allmänheten varit
starkt

motiverad

att

skaffa

sig

kunskaper

i

dessa

ämnen. Det bör således finnas vissa möjligheter att via
massmedierna snabbt ge de grundkunskaper

som erfordras

för att begripa

en olycka

nyhetsinformationen

vid

om

detta förberetts i förväg.
Utredningen har samtidigt konstaterat att brist förelegat på förberett faktamaterial som kunnat användas för
4

att upplysa om strålning och dess fysikaliska bakgrund
och

biologiska

effekter.

Om

sådant

material

funnits

tillgängligt för allmänheten hade antagligen en betydande del av den förvirring, framför allt beträffande måttenheterna som användes, kunnat undvikas. Enlig,; utredningen bör det åvila SSI att ta fram sådant material.
Utredningen

har också noterat

att

regeringen

anslagit

medel för att ta fram en informationshandbok som skall
användas av centrala, regionala och lokala myndigheter i
händelse av en radiologisk olycka med konsekvenser för
den

svenska

allmänheten.

Enligt

regeringens

direktiv

.skall arbetet med handboken samordnas av SRV. Utredningc?n utgår från att SSI och SKI aktivt och på bästa sätt
bidrar till», bokens faktainnehåll.
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Utredningen anser det också angeläget att SSI fastställer ett handlingsprogram för att skolundervisningena får
ett lättillgängligt audiovisuellt

undervisningsmaterial

för att förstärka grundkunskaper om joniserande strålning.
I ett avsnitt av utvärderingsrapporten har utredningen
uppehållit sig vid framför allt SSIs irformationsverksamhet.
Den olycka i Tjernobyl som gav radiologiska konsekvenser
i Sverige

ställde SSI

inför

en situation

som man

ej

planerat för. I det läget kom SSIs primära uppgift att
bli att bedöma strålningssituationen
landet och

om

skyddsåtgärder

i olika delar av

behövde

vidtagas. Denna

uppgift är central för SSI i dess egenskap av expertmyndighet i strålskyddsfrågor.
Omedelbart efter händelsen kom massmediernas krav - även
från utlandet - om uttömmande information om det nya och
osäkra läget. SSI och framför allt dess generaldirektör
ställde då alla tänkbara

resurser till förfogande för

att förmedla information till massmedier och allmänhet.
é

På grund

av att beredskapsplaneringen

endast omfattat

kärnkraftsolyckor inom landet kom arbetssituationen till
stor del att präglas av improvisation i inledningsskedet.
Något informationsansvar för kärnkraftsolyckor utomlands
fanns inte vid tiden för Tjernobyl-olyckan. SSI tog i
initialskedet
självklar

självt

på

länsstyrelse

sig
fanns

informationsbördan.
inte

heller

att

Någon

hänvisa

till, eftersom nedfallet drabbat så vidsträckta områden
i Sverige.
SSI har trots det ogynnsamma utgångsläget i stort kunnat
följa

det », framtagna

informationspolicyprogrammet

kunnat få ut sin information till allmänheten.

och
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Då det gäller operativ information till andra myndigheter

har

utredningen

emellertid

konstaterat

att

denna

kommit i andra hand. Betydande kritik har framförts mot
att SSI inte tagit tillräcklig hänsyn till det behov av
beslutsunderlag och beslut med tillhörande förklaringar
som förelåg på länsnivå. Länsstyrelsen har därför kommit
i en mycket svår situation där generellt hållna beskrivningar av förhållanden inom stora områden gavs från den
centrala myndigheten och krav sedan ställdes på regional
nivå om att förklara och anpassa denna information till
do regionala och lokala förhållandena. Tillräcklig kunskap för detta har inte funnits på regional nivå. Framför allt i det tidiga skedet fick länsstyrelserna denna
information via massmedierna. Vad nyss sagts blev särskilt besvärande på lokal nivå framför allt inom de mest
drabbade

länen, där

hälsoskyddskontor
komplicerat
behov av

kommunerna

genom

helt oförberedda

arbete

med

information

att

sina

miljö- och

fick ett stort och

tillgodose

befolkningens

och anvisningar. Utredningen

funnit att klagomålen

har

i sak varit berättigade. Varken

formella eller praktiska förberedelser fanns dock för en
situation

som d^n

som gällde efter

Tjernobyl-olyckan,

vilket också tidigare i flera sammanhang framhållits.
Negativa

synpunkter

informationen

har

till

också

framkommit

allmänheten.

beträffande

Otillfredsställande

förklaring av mätvärden och innebörden av den s k ALARAprincipen för kritik som framförts. Särskilt bör framhållas den
måttenheter

stora förvirring

som

rått ifråga

om oLika

såsom becquerel, sievert m m. Obegripligt

har också varit exempelvis uttryck att strålningen varit
100 gånger

högre än den normala när allmänheten

vetat vad detta inneburit. För många har denna
framstått som hotfull.

inte

ökning
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Utredningen vill i detta sammanhang också uppehålla sig
vid den s k ALARA-principen. I det radiologiska skyddsarbetet spelar som redovisats tidigare ALARA-principen
en stor roll. Denna princip som också har gällt i SSIs
informationsverksamhet innebär att alla åtgärder som kan
vidtas för att minska en stråldos skall vidtas om så
bedöms rimligt. Principen har givit upphov till att viss
information från SSI uppfattats som dubbla budskap från
myndigheten.
Utredningen

anser

trots

dessa

svårigheter

att

ALARA-

principen utgör en så väsentlig del i principerna för
internationellt strålskyddsarbete att denna också måste
ligga

till

grund

för

informationsverksamheten.

De

svårigheter som finns bör därför söka övervinnas genom
att information om ALARA-principen

förbereds inom SSIs

ordinarie organisation och ges en central plats i deras
informationsmaterial.
Beträffande innehållet i myndigheternas - framför allt
SSIs - information

till allmänheten kom den

i inled-

ningsskedet att framstå som ej särskilt oroande. Oron
ökade dock efterhand gradvis genom att informationen kom
att

stå

i motsatsförhållande

till

vissa

handgripliga

fakta såsom att 700 anställda vid Forsmarksverket måste
evakueras, att ställningen av kor och därvid betesförbudet i vissa län blev längre än vad som angetts från
början, att ren- och älgkött samt fisk från vissa områden måste kasseras som människoföda m m. Detta kan ha
bidragit till att en majoritet av svenska folket kom att
ändra uppfattning och fann att konsekvenserna av Tjernobyl-olyckan

var

betydligt

värre

än

den

från

början

trott.
En viktig
hur

fråga

meddelanden

sålunda

från

förtroendesynpunkt

formuleras.

Utredningen

rifctigt att myndigheten

inte

utgör

sålunda

finner

binder

sig

det
vid
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alltför kategoriska uttalanden under den första tiden då
allt bakgrundsmaterial inte är framtaget. Den osäkerhet
som finns bör kunna anges. Med den sammansättning som
nedfallet hade med

bl a ovanligt

högt

cesiuminnehåll

hade det varit angeläget att tydligare påtala detta förhållande i ett tidigt skede och samtidigt upplysa om de
konsekvenser detta skulle kunr.a medföra.
Utredningen har också uppehållit sig vid den

roll som

SSIs generaldirektör spelat under beredskapstiden efter
Tjernobyl. SSIs generaldirektör utgjorde SSIs representant i övervägande delen av antalet presskonferenser och
i övrigt radio- och TV-debattprogram. De undersökningar
som genomförts

har

visat att allmänheten

hyste

stort

förtroende för SSIs generaldirektör. Han har representerat

kompetens

och

kontinuitet

gentemot

allmänheten.

Utredningen har emellertid också förståelse för de synpunkter

som

framförts att SSIs generaldirektör

p g a

sitt engagemang i informationsverksamheten fått alltför
lite tid för att leda SSIs beredskapsverksamhet. Delar
av SSI saknade sin generaldirektör som ett sammanhållande kompetent

stöd

under våren och sommaren

1986. Mot

bakgrund av rådande förhållanden anser dock utredningen
att goda skäl talat för att SSIs generaldirektör skulle
spela denna

framträdande

roll. Genom

stort sett svarat för den

information

att han själv i
som behövdes i

aLla viktiga frågor för allmänheten erhölls kontinuitet
och direkt personlig kontakt mellan allmänhet och ansvarig myndighet. Utredningen anser emellertid

att det är

väsentligt att förutsättningar skapas för att i framtiden avlasta generaldirektören vissa av informationsuppgi fterna.
Utredningen har all anledning att räkna med att dessa
nyss påtalade brister kommer att försvinna vid genomförande av en central och lokal beredskapsorganisation med
bl a erforderliga personella resurser på informationsom-
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rådet. I framtiden kommer sålunda om utredningens förslag

genomförs

tyngdpunkten

i

informationsveksamheten

att ligga på länsstyrelserna. I förväg kommer då också
att finnas tillgängligt allmänt publicerade åtgärdsnivåer

och

erforderlig

faktamaterial

informationshandbok

spritt

till

samt

utbildningsanstalter

en

rad

m

fl.

Såsom också framgår av ett särskilt avsnitt i utvärderingsrapporten

kommer vid en ny organisation

informa-

tionsbehovet hos olika mottagare att tillgodoses. Genom
en planering av den nya beredskapsorganisationen kommer
att kartläggas

informationsbehovet

hos olika myndighe-

ter; det akuta faktabehovet vid en radiologisk

olycka

såsom också det mera långsiktiga behovet av uppgifter
under ett längre tidsperspektiv.
Till sist önskar utredningen beröra en fråga av betydelse för beredskapens effektivitet.
Det har nämligen kommit till utredningens kännedom under
arbetets gång att det ibland kan vara svårt att återföra
erfarenheter

från

övningsverksamheten

i kärnkraftslä-

nen. Erfarenheter från övningar är en viktig del i att
förbättra beredskapsplanläggningen och ett av huvudmoti4

ven till att hålla övningar är att få fram förbättringsförslag .
Utredningen utgår från att denna fråga kommer att särskilt uppmärksammas av SRV som fått ansvaret för utbildnings- och övningsverksamheten på området.
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V.

REKOMMENDATIONER

Nedan anges de viktigaste

rekommendationerna

i utred-

ningen.
I anledning av Tjernobyl-händelsen har följande förslag
beträffande den framtida svenska beredskapen vid kärnkraftsolyckor eller annan olycka med radiologiska konsekvenser

aktualiserats.

Flera

förslag

och

påpekanden

återfinns i den löpande texten under analysavsnitten.
UPPFÖLJNING AV DELRAPPORTEN
1.

Utredningen

föreslår

att

instruktionerna

för

SRV,

SSI och SKI ändras på följande sätt:
SRVs uppgift skall avse samordning av beredskapsplaneringen för radiologisk olycka som är att anse som
räddningstjänst.
SSI skall samordna planeringen för åtgärder som ej
är räddningstjänst.
SKI skall medverka i denna senare planering.
2.

Utredningen föreslår att i instruktionerna
och SKI intas en skyldighet

för SSI

för myndigheterna att

lämna expertstöd till SRV beträffande SRVs allmänna
förhandsinformation angående olycksrisker och skilda
räddningstjänståtgärder m m vid radiologisk olycka.
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3.

Utredningen föreslår att SRVs utbildning och övning
beträffande räddningstjänst vid radiologisk olycka i
kärnkraftslän

bör, i erforderliga

delar, utvidgas

till att omfatta samtliga län. I SRVs uppgift bör
också

ingå

uppföljning

av

denna

utbildning

och

övning för att nå bästa möjliga beredskap.
4.

Rutinerna för analys av partikulärt material i luftfilter

bör

förbättras

för

att

bl

a

snabbt

kunna

avslöja s k heta partiklar. Denna förbättring

bör

även gälla rutinerna för strontium -90 och -89 samt
transuraner. Stöd

bör ges

och kompetenshöjande
delse

för

till

kompetensbevarande

forskningsverksamhet

konsekvensbedömningar

vid

av bety-

radiologiska

katastrofer.
5.

SSI och SLV bör noggrant följa cesiumupptaget hos
samerna och andra grupper med hög grad av självhushållning,

för

cesium-137
bör

även

att

bl

i samband

a

undvika

höga

halter

av

med kvinnors graviditet. SLV

fortsättningsvis

lämna

speciella

kostråd

som tar hänsyn till denna fråga till samer och andra
utsatta grupper.
4

6.

Utredningen
framförda
inrätta

vidhåller

sin tidiyare

rekommendation

en central

i delrapporten

om nödvändigheten

beredskapsorganisation

av

att

med

SKI

och SSI.
7.

Utredningen

vidhåller

centrala

sin

att

den

bör

införa ett effektivt

tidigare

rekommendation

beredskapsorganisationen

snarast

förvarnings- och alarme-

ringssystem som bl a grundas på automatisk alarmering vid ett tillräckligt antal strategiskt utplacerade mätstationer.
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8.

Utredningen

vidhåller

sin

tidigare

rekommendation

att den centrala beredskapsorganisationen

i förväg

bör ha utarbetat och publicerat en åtgärdskatalog
som

anger

sambandet

mellan

t

ex

markneJäggning,

aktivitet i livsmedel och stråldosei till människor
vid såväl inomhus- som utomhusvistelse.
INFORMATIONSDELEN
9.

Utredningen

föreslår

att

i

beredskapsplaneringen

skall anges att i första hand den regionala beredskapsorganisationen

skall

svara

för

informationen

till allmänheten. Där den centrala beredskapsorganisationen i ett initialskede är verksam med t ex konsekvensbedömningar eller mätningar, bör information
till allmänheten ske direkt av denna organisation. I
övrigt skall informationen från den centrala beredskapsorganisationen riktas till centrala, regionala
och lokala myndigheter.
10. Utredningen föreslår att instruktionerna för SSI och
SRV får ett tillägg av innebörd att de åläggs en
aktiv informationsplikt i likhet med vad som redan
gäller for SKI.
11. Strålskyddsinstitutet bör efter samråd med berörda
myndigheter ta fram erforderliga faktamaterial för
undervisningsändamål beträffande strålskydd och även
annat

material

som

kan

bli

till

nytta

vid

en

olycka. Av vikt är att kunskap om ALARA-principen
sprids.
12. Utredningen föreslår att resurser bör avsättas inom
den centrala beredskapsorganisationen för att i ett
akutskede

kunna

lämna

upplysningar

om

beslut,

beslutsunderlag och konsekvensbedömningar till andra
centrala, regionala och lokala myndigheter.
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13. Utredningen

föreslår att den centrala beredskaps-

organisationen får tillgång till ett datorstöd med
en databas som kan behöva vara tillgänglig

i ett

beredskapsläge.
14. Utredningen föreslår att användningen av måttenheter
begränsas i möjligaste mån till endast "becquerel"
och "sievert".
15. Utredningen föreslår att administrativa rutiner för
information skall fastställas i beredskapsplaneringen för den centrala och regionala beredskapsorganisationen .
Dessa rutiner bör även omfatta anvisningar för dokumentation av beslut, beslutsunderlag och konsekvensbedömningar. I beslut skall klart framgå dess valör,
dvs

om

föreskrift, anvisning

eller

rekommendation

avses. Rutinerna skall även beakta annan myndighets
behov av att snabbt erhålla operativ information.
16. Utredningen föreslår att massmedierna anges i beredskapsplaneringen som den kanal som i första hand bör
användas för information till allmänheten samt att i
ett krisläge även myndighetsmeddelande i etermedierna bör komma ifråga.
17. Utredningen föreslår att den informationspolicy som
tagits fram för beredskapsläge beaktas i beredskapsplaneringen och att den vidareutvecklas.
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ORPPÖRKLARINGÅR

ALARA-principen, "As Low As Reasonably Achieveable", dvs
stråldoser skall hållas så låga som det rimligen är
möjligt med hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer.
ASS, Arbetarskyddsstyrelsen
becquerel (Bq), enhet för aktivitet. Ett radioaktivt
sönderfall per sekund motsvarar 1 becquerel.
cesium, metalliskt grundämne. Radioaktiva cesium-isotoper bildas bl a vid klyvning av uranatomer. Vid markbeläggning med cesium kan det komma in i näringskedjan
via mjölk och växter m m och tas då upp i kroppen på
liknande sätt som kalium. Cesium-137 har en (tysikalisk)
halveringstid på ca 30 år och i kroppen försvinner hälften på ca 3 månader.
dekontaminerin'/ rengöring efter nedsmutsning
nering) med r * c aktiva ämnen.

(kontami-

fertil, fruk ,4.v.
FOA, Försvå < ..s forskningsanstalt.
fraktion, de

av heltiet eller grupp.

genetik, ä, i ;.lighetslära.
GTS, Genera'tullstyrelsen.
halveringstiJ, tiden det tar tills hälften av det
ursprungliga antalet radioaktiva atomer av ett ämne
sönderfallit. Denna fysikaliska halveringstiti beror på
atomernas egenskaper och varje radioaktiv nuklid och
isotop har en specifik halveringstid. Radioaktiva ämnen
i kroppen kan omsättas (halveras) snabban' än deras
fysikaliska halveringstid p g a utsöndring.
IAEA, International Atomic Energy Agency - FNs internationella atomenergiorgan i Wien.
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ICRP, International Commission on Radiological Protection - internationell fristående vetenskaplig strålskydd so rgan i sa t ion.
isotoper, olika former av atomkärnor av samma grundämne
(med lika kärnladdning) men med olika masstal (olika
antal neutroner). Det finns både isotoper som är stabila
och andra som sönderfaller, s k radioisotoper.
jod, icke-metalliskt lättlösligt grundämne. Radioaktiva
isotoper av jod, med samlingsnamnet radiojod, bildas
bl a vid klyvning av uranatomer. Jud-131 har en halveringstid på ca 8 dygn och finns i stora mängder under
drift av kärnkraftverk. Radiojod som frigörs vid en
kärnkraftsolycka och kommer in i kroppen via inandning
eller intag med födan (främst mjölk) ansamlas i sköldkörteln.
joniserande strålning, ofta felaktigt benämnd "radioaktiv strålning", är strålning av partiklar eller elektromagnetisk typ. Olika namn på joniserande strålning är
alfa--, beta- och gammastrålning från radioaktiva ämnen,
samt röntgen och neutronstrålning. Den
joniserande
strålningen är så energirik att den alstrar joner (elektriskt laddade atomer/molekyler och fria elektroner) när
den passerar genom materia.
kontamination, förorening, nedsmutsning med
ämnen.

radioaktiva

LAC, Länsalarmeringscentral.
LBS, Lantbruksstyrelsen.
LFV, Luftfartsverket.
LON, Länsstyrelsernas organisationsnämnd.
LRP, Lantbrukarnas Riksförbund.
mansievert (manSv), enhet för kolloktivdos, dvs genomsnittlig stråldos i sievert multiplicerad med befolkningsgruppens storlek.
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NKA, Nuclear Energy
kärnenergifrågor.

Agency

-

OECD's

expertorgan

för

nuklid, atomkärna av specifik typ, dvs med visst antal
neutroner och protoner. Olika nuklider av samma grundämne kallas isotoper.
plutonium, radioaktivt
grundämne,
tyngre
än
uran.
Plutonium bildas under drift av kärnkraftverk och har
liksom uran isotoper med lätt klyvbara atomkärnor.
Halveringstiderna för olika plutoniumisotoper varierar
från bråkdelar av en sekund till ca 80 miljoner år.
Plutonium som kommit in i kroppen tas huvudsakligen upp
i skelettet. Plutonium är en starkt giftig tungmetall
och är cancerframkallande.
radioaktiva ämnen, grundämnen som innehåller instabila
atomkärnor vilka genom sönderfall sänder ut joniserande
strålning.
radioaktivitet, egenskap hos radioaktiva ämnen att genom
sönderfall i atomkärnan sända ut joniserande strålning.
•radioaktiv strålning", se joniserande strålning.
radiologi, läran om joniserande
och medicinska effekter.

strålnings

biologiska

radionuklid, nuklid med instabila, radioaktiva atomkärnor .
röntgen (R), enhet för exposition, dvs strålningens förmåga att bilda joner i luft.
SAV, Statens arbetsgivarverk.
SCB, Statistiska centralbyrån.
SGAB, Sveriges Geologiska AB.
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sievert (Sv), enhet för dosekvivalent, dvs absorberad
stråldos korrigerad med hänsyn till att olika typer av
joniserande strålning har olika stor biologisk effekt. 1
sievert = 1 J/kg. En millisiovert (mSv), dvs en tusendels sievert, motsvarar ungefär den årliga stråldosen i
Sverige genom strålning från marken och rymden (kosmisk
strålning).
SIV, Statens invandrarverk.
SjöV, Sjöfartsverket.
SKI, Statens kärnkraftinspektion.
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
SLV, Statens livsmedelsverk.
SNHI, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut.
SNV, Statens naturvårdsverk.
SoS, Socialstyrelsen.
SOSAB, SOS Alarmering AB.
SRV, Statens räddningsverk.
SSI, Statens strålskyddsinstitut.
Strontium, metalliskt grundämne. Strontium bildas bl a
vid klyvning av uranatomer. Strontium-90 har en halveringstid på ca 30 år och utgör en för stråldoserna betydelsefull radionuklid vid utsläpp i en kärnkraftsolycka. Strontium som kommit in i kroppen via födan
(främst mjölk) tas upp i skelettet på liknande sätt som
kalcium.
stråldos, mängden energi per massenhet som en bestrålad
kropp erhållit genom joniserande strålning. Betecknar
även absorberad dos med enheten gray (Gy) - 1 gray = 1
joule per kilo (J/kg) - eller efter korrigering för
strålningens olika biologiska effekt, dosekvivalent med
enheten sievert (Sv).
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SV, Statens vattenfallsverk.
SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.
TPR, Transportrådet.
trajektorie, bana i vilken en partikel ror sig i t ex en
sjö eller atmosfären.
transurana element, samlingsbeteckning för grundämnen
som är tyngre än uran, dvs som har atomnummer högre än
92 (uran). Alla transuraner är radioaktiva.
TT, Tidningarnas Telegrambyrå.
uran, metalliskt grundämne som förekommer i naturen.
Alla uranisotoper är radioaktiva och vissa har lätt
klyvbara atomkärnor, vilket används i kärnkraftverkens
uranbränsle.
UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the
Effects of Atomic Radiation - FN's vetenskapliga strålningskommitté.
W , Vägverket.
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UTREDNING OM SKIS OCH SSIS BEREDSKAP OCH ÖVRIGA VERKSAMHET MED ANLEDNING AV REAKTOROLYCKAN I TJERNOBYL
F ö r t e c k n i n g ö v e r inkomna h a n d l i n g a r rörande T j e r n o b y l u t r e d n i n g e n
L Ä N S S T Y R E L S E R ,

L A N D S T I N G

OCH

1986-09-26

KOMMUNER

LÄN

AVSÄNDARE

TITEL/TYP AV HANDLING

DATERAD

Blekinqe Län:

Blekinge Läns Landsting,
Kansliet

Remissvar

1986-07-01

Blekinge Läns Landsting,
Kansliet

Remissvar

1986-08-13

Got.1 ands Län:

Länsstyrelsen. PlaneringsRemissvar
avdelningen. Försvarsenheten

1986-08-11

Gävleborgs Län:

Länsstyrelsen, Planeringsavdelningen

Remissvar

1986-06-23

Länsstyrelsen, Planeringsavdeln.. Försvarsenheten

Utvärderingsrapport

1986-07-10

Lantbruknämnden

Rapport

1986-09-08

Länsstyrelsen, Försvarsenheten

Utvärderingsrapport

1986-09-19

Länsstyrelsen, Planeringsavdeln., Försvarsenheten

Remissvar

1986-07-08

Sjukvårdsförvaltningen i
Göteborg

Remissvar

1986-06-25

Bohus Läns Landsting

Information om beredskap

1986-06-25

Göteborgs och Bohus Län:

CD

Svar på interpellation

1986-05-21

Länsstyrelsen, Planerinqsavdel n., Försvarsenheten

Remissvar

1986-07-07

Hallands Läns Landstinq,
Häl so- och sjukvårdsavd.

Remissvar

1986-08-15

Länsstyrelsen

Bidraq av
Birqit Wil1 ner

Jämtlands Läns Landstinq. Centra]förval t.

Remissvar

1986-08-12

Länsstyrelsen, Planerinqsavd. Försvarsenheten

Remissvar med bilaqa

1986-09-02

Fiskenämnden

PM

1986-09-02

Lantbruksnämnden

PM

1986-08-28

Jönköpings Län:

Landstinqets kansli

Anq beredskap för nedfall av
radioaktiva ämnen inom Jönköpinqs
} än.

1986-07-28

Kalaar Län:

Länsstyrelsen

Remissvar med PM och daqboksant.

1986-06-18

Kopparbergs Län:

Länsstyrelsen, Planerinqskansliet

Remissvar

1986-07-01

Kristianstads Län:

Länsstyrelsen, Planerinqsavdelninqen

Remissvar

1986-07-14

Kristianstads Läns Landstinq. Hälso- och sjukvårdsavdelninqen.

Remissvar

1986-08-12

Landstinqet Kronoberq,
Miljömedicinska rådet

Remissvar

1986-06-16

Hallands Län:

Jämtlands Län:

Kronobergs Län:

1986-08-26

MalBohus Län:

Landstinget Kronoberq,
Beredskapsplaneavde]ninqen

Remissvar

1986-07-14

Landstinget Kronoberq,
Avd. för sjukhusfysik

Remissvar

1986-08-14

Malmöhus Läns Landsting,
Central förvaltninqen.
Häl so- och sjukvårdsavd.,
Beredskapssektionen

Remissvar

1986-06-30

Malmö sjukvårdsförvaltning,
Centrala administrationen,
Beredskapsplanläqqaren
*
Länsstyrelsen

Remissvar

1986-06-19

PM: TJERNOBYL Erfarenheter från
informationstjänsten på SSI
26-30 maj 1986.
Skrivelse om separat1ösninq

1986-07-17

Länsstyrelsen
Planerinqsavd., Försvarsenheten, Räddninqstjänstqr.
Norrbottens Län:

Norrbottens Läns Landstinqs
Kansli,
Centra]förvaltninqen,
Häl so- och sjukvärdavd.
Länsstyre]sen
Försvarsenheten

1986-07-29

Remissvar

1986-06-27

PM

1986-08-07
1986-06-23

Skaraborqs Län:

Skaraborqs Läns Landstinqs
Kansli,
Staben/säkerhetsfunktionen

Remissvar

Stockholms Län:

Stockholms kommun, Borqarrådet för kultur- och
miljöroteln

Brev till B. Dahl med erbjudande
1986-05-06
om samarbete med staten- Sthlms stad

Södermanlands Län:

Varad ands Län:

Västerbottens Lan:

Västernorrlands Län:

Danderyds kommun, Miljöoch hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesprotokol]: Information
med anledninq av kärnkraftsolyckan
i Tjernobyl

1986-06-04

Stockholms Läns Landsting,
Specia]vårdsavdelninqen

Remissvar

1986-08-15

Landstingsförbundet

Remissvar

1986-09-10

Stockholms Läns Landstinq,
Miljötekniska Enheten

Remissvar

1986-07-09

Södermanlands Läns Landstinq, Beredskaps- och
säkerhetsfunktionen

Remissvar

1986-06-24

Länsstyrel sen,
Försvarsenheten

Remissvar

1986-07-30

Värmlands Läns Landstinq
Häl so- och sjukvårdsavd.

Remissvar

1986-08-19

Länsstyrelsen, Försvarsenheten

Remissvar

1986-08-04

Västerbottens Läns Landstinq, Förvaltninqsutskottet
Dorotea kommun, Mi]jöoch hälsoskyddsnämnden

Anq utrustninq i Umeå för mätninq
av radioaktivt nedfall mm
Sammanträdesprotokol1 Efter
Tjernobyl

1986-06-03

Länsstyrelsen, Försvars
enheten, Försvarsdir.

Anq tiden efter Tjernobyl

1986-09-03

Länsstyrelsen,
Naturvårdsenheten

Anq tillfälligt omhändertaqande av
slam från reningsverk och kasserad

1986-05-26

1986-05-22

mjölk i Västernorr]ands län

Länsstyre]sen,
Naturvardsenheten

Ang avfallsfrågor til] följd av
strå!skydds]äget

1986-06-02

Länsstyre)sen,
Naturvårdsenheten

Ang slam från reningsverk i områden med restriktioner från strålskydds synpunkt
Remissvar

1986-06-05
1986-00-11

Länsstyre]sen,
Försvarsenheten

Krisinformation

1986-08-11

Timrå Kommun
Hälsovårdskootoret

Remissvar

1986-08-22

Timrå Kommun
Hälsovårdskontoret

Komp]etterinq

1986-08-27

Länsstyre]sen,
Försvarsenheten

Västmanlands Län:

Västmän]andu Läns Landsting, Remissvar
Central förvaltninqen,
Förva]tninqsutskottet
Länsstyrelsen, FörsvarsRemissvar
enheten

1986-06-19
1986-08-22

Älvsborgs Län:

Länsstyrelsen, PlanerinqsRemissvar
avdelninqen, Försvarsenheten

1986-06-26

Örebro Län:

Örebro Läns Landstinq,
Länsstyrelsen, Planerinqsavdei n., Försvarsenheten

1986-07-02
1986-07-16

Östergötlands Län:

Österqötlands Läns Landstinq Remissvar?
Beredskapsplan!äqqaren

1986-08-08

Länsstyre]sen
Planerinqsavdelninqen,
Försvarsenheten

1986-08-14

Remissvar med plan för tillämpninq
Remissvar

Remissvar

Ö V R I G A

M Y N D I G H E T E R

AVSÄNDARE

TITEL/TYP AV HANDLING

DATERAD

Statens Naturvårdsverk,
Planerinqssekretariatet

Remissvar, slutlig version

1986-08-05

Arbetarskyddsstyre]sen.

Remissvar

1986-07-01

Remissvar

1986-07-02

Information rörande sjöfartsverkets åtgärder
med anledning av reaktorolyckan i Tjernobyl

1986-07-16

S jöfartBverket
Fiskeristyrelsen

Remissvar

1986-07-24

L&nsstyrel sernas
orqanisationsnännd

Länsstyrelsernas informationsverksamhet i kris- och
katastrofsituation (krisinfo)

1986-06-26

Generaltul1 styre]sen

Remissvar

1986-08-04

Til 1 ägg

1986-08-25

Statens Vattenfallsverk,
Ringhalsverket

Kr- Skydds- och säkerhetsrapport

1986-08-13

Statens Jordbruksnämnd,
Beredskapsbyrån

Meddelande om skriftlig PM under sept.

1986-08-14

PM

1986-09-23

Skogsstyre]sen

Remissvar

1986-08-12

Studsvik Energiteknik

Uppskov med svar

1986-08-11

Remissvar, Bilaga

1986-08-15

Kemibyrån
Transportrådet

Statens Vattenfal1sverk,
Forsmarksverket

Ang haveriberedskap - Uppföljning av
larmet 1986-04-28

1986-08-13

Sveriges Lantbruksuniversitet

Remissvar

1986-08-12

Remissvar?

1986-09-02

Remissvar

1986-07-01

Informationsskrivel se

1986-08-04

Svenska Industritjänstemannaförbundet

Remissvar

1986-07-01

Landsorganisationen i Sverige,
Arbetspi atsenhet

Remissvar

1986-07-02

Tidningarnas Telegrambyrå

Ang information vid kärnkraftshaverier

1986-05-21

Utrikesdepartenentet,
Pressbyrån

Ang turistnäringens informationsproblem
efter Tjernobyl

1986-06-23

SOS Alaraering

Ang samarbetet SOS Alarmering - SSI

1986-05-27

Sjukhusfysikerförbundet

Ang beredskap för radiakolyckor

1986-06-03

FFV Aerotech

Ang mätning av radioaktivitet

1986-07-08

Sveriges Civil försvarsförbund

Informationsbrev om existens

1986-06-04

Sveriges Civil försvarsförbund

Lantbrukarnas Riksförbund

Erbjudande om synpunkter

1986-08-14

FOA

PM om framtida beredskap

1986-09-17

Sven Aner

Betr Tjernobyl-krisen

1986-05-31

Anq MYNDIGHETSMISSBRUK

1986-06-07

Komp]etterinq av tidigare brev betr
Tjernoby]-olyckan

1986-07-07

Betr livsmedelsriskerna, cancer mm

1986-07-21

Begäran om att få tillbaka lämnat
manus och brev

1986-07-10

Betr Tjernobyl-krisen

1986-05-31

Betr Statens livsmedelsverk

1986-08-18

Betr barn och stråldoser

1986-08-04

Betr SSI

1986-08-05

Betr SSI och SLV

1986-08-05

Gunnar Bengtsson

Ang Foa roll i kärnkraftberedskapen

1986-06-24

Forskninqsinstitutet för Atomfysik

Brev till Gunnar Bengtsson med förslag
till framtida samarbete i beredskapssammanhang

1986-05-15

Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundet

Uttalande med anledning av den inträffade kärnkraftsolyckan i Sovjetunionen

1986-07-03

Svenska Jägareförbundet

Remissvar

1986-07-30

Statens Veterinärmedicinska Anstalt Remissvar

1986-07-31

Sveriges Veterinärförbund

1986-08-14

Remissvar

Räddningsverket

Remissvar

1986-08-14

Luftfartsverket

Remissvar

1986-08-14

Centern i Malmö

Skrivelse till Malmö Länsstyrelse

1986-07-16

OKG Aktiebolag

Remissvar

1986-09-02

SACO/SR

Remissvar

1986-08-27

Statsanställdas Förbund

Remissvar

1986-08-29

Sveriges Geologiska AB

Remissvar

1986-08-15

Tandemacceleratorlaboratoriet

Remissvar

1986-08-26

Trädgårdsnäringens Riksförbund

Remissvar

1986-09-09

Försvarets Forskningsanstalt
Huvudavdelningen 4
BikspoIisstyreIsen

Svenska Mejeriernas Riksförening

Remissvar

1986-08-14

Remissvar

1986-09-15

Remissvar

1986-08-18

P R O M E M O R I O R

ram,

för

kännedom

AVSÄNDARE

TITEL/TYP AV HANDLING

DATERAD

DicX R Törblad

PM: Synpunkter på SSIs informationsverksamhet i
anledninq av T.iernoby] o] yckan och på informationsverksamheten i framtiden (Informationen til]
a]Jmänheten)

1986-06-23

Bengt G Pettersson

PM om SKI BEREDSKAP:
TBer PM 1/86

1986-02-14

TBer PM 2/86

1986-02-17

TBer PM 3/86

1986-02-19

TBer PM 4/86

1986-02-19

TBer PM 5/86

1986-05-23

Kerstin Dahlgren

RefleXtioner vad gä]ler informationen ti]]
alJmänheten

1986-05-04

Carl-Johan Bvander

Minnesanteckning från te]samtal med TT:s
vd Sven Gerentz

1986-06-09

Nils Ahrland

PM: Ang utredning om de ekonomiska och mi]jömässiqa
konsekvenserna av en avveckling av Barsebäcksverket

1986-05-15

Gustaf Östberg

Brev til] Birgitta Dahl om Bristande medvetenhet om
risken för brott på reaktorinnes]utninqar i Sveriqe

1986-05-16

"Journalistisk" framstäl]ninq av den stora reaktorolyckan:
Hur det kan qå til] nar inneslutninqen brister i
en svensk reaktor så att radioaktivitet sprids

1986-06-15

SSI

PM. Under]aq för energirådets möte i Stockholm 2/9

1986-08-26

KSO-Seminar ium

IAEA-föredraqet m m

1986-07-21

Gunnar Bengtsson

Ang ersättning til 1 utredningsmannen och
utredningens experter

1986-06-19

Bengterik Ronne,
Sveriges Lantbruksuniversitet

Brev till Anita Nilsson och John-Christer Lindhe
ang utredningens hemställan om yttrande och
distribution av densamma

1986-07-17

Aulis Gröndan]

Offert: utredning om myndighetsinformation i dagstidningarna under Tjernoby]-krisen.
(Bilaga till utredningens protokoll 20)

1986-07-21

"Utredningsuppdrrqet"

1986-08-25

A)f Larsson

Redogörelse för SKIs agerande i samband med
den ryska kärnkraftsolyckan 1986-04-26.

1986-05-11

SSI

Förbättrad beredskap efter kärnkraftolyckan

1986-08-15

i Tjernoby]
Göteborgs kommun
Minnesanteckningar

1986-08-13

Privat brev till Göran Steen

1986-09-27

Brev ti]] Birgitta Hambraeus

1986-05-24

Brev till Birgitta Hambraeus

1986-05-16

Folke Lundgren
Jonas Bergh
Rubert Sienterling

Bilaga 1B

Förteckning över utredningens genomförda intrevjuer (förhör)

Datum

Plats

Namn på intervjuad Titel oc h anställning

86-05-21
86-05-26
86-05-26
86-05-26
86-06-02
86-06-02
86-06-02
86-06-02
86-06-02
86-06-02
86-06-02
86-06-02
86-06-05
86-06-05
86-06-05
86-06-05
86-06-05
86-06-05
86-06-05
86-06-05
86-06-05
86-05-09
86-06-17
86-06-17
86-06-17
86-06-17
86-06-17

Uppsala
Forsmark
Forsmark
Forsmark
Forsmark
Forsmark
Forsmark
Forsmark
Forsmark
Forsmark
Forsmark
Forsmark
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Tierp
Tierp
Tierp
Tierp
SKI
Gävle
Gävle
Gävle
Gävle
Gävle

L. Österborg
K-E. Sandström
H. Danielsson
L. Wahlström
K. F. Angeus
H. Wallanler
S. Persson
R. Jönsson
T. Johansson
L. Franzon
J-0 Aggeborn
H. Bayard
C. Gavestam
A-B Sagström
U. Söderman
T. Svartling
G. Rehm
L. Nylén
T. Hydfors
C. Sydner
L. Magnusson
F. Reisch
B. Wallin
B. Bodfor s
B. Regner
H. Westlund
M. Gran

Avd.dir. i Uppsala län
Driftchef vid Forsmark
Produktchef vid Foirsmark
Radiologiske förest.
Avd.chef vid Forsmark
Förrådsman vid Forsmark
Skyddsombud vid Forsmark
Kontrolling. vid Forsmatk
Strålskyddsing. vid Forsmark
Info.chef vid Forsmark
Avd.chef vid Forsmnrk
Civ.ing. vid Forsmark
Larmchef/LAC-C
bitr.larmchef/LAC-C
Larmoperatör/LAC-C
Larmoperatör/LAC-C
Larmoperatör/LAC-C
Polismästare
Polisinspektör
Kriminalkomissarie
Polisassistent
Övering. SKI
Avd.chef/Landstinget
Sjukhusfysiker/Gävle sjukh.
Hälsochef/Gävle kommun
Kommunstyrelsens ordf.
Bitr.hälsskydds.chef/Gävle k

86-06-17
Gävle
Å. Linddahl
86-06-17
Gävle
G. Johansson
U. Kjellgren
86-06-18
Gävle
86-06-18
Gävle
A. Järvestad
86-06-18
Gävle
B. Svensson
86-06-18
Gävle
L. Högberg
A. Tolstorp
86-06-18
Gävle
J. Alvarsson
86-06-18
Gävle
86-06-19
Härnösand J. Skogsström
86-06-19
Härnösand C. Persson
86-06-19
Härnösand G. Karlsson
86-06-19
Härnösand O. Mineli
86-06-19
Härnösand E. Ottebo
86-06-19
Härnösand R. Melen
86-06-19
Härnösand G. Hansson
86-06-19
Härnösand E. Rönnols
86-06-19
Härnösand S. Forsberg
Byrådir/länsstyr/Västernorr
86-06-23
SSI
S. Löfveberg
86-06-23
SSI
T. Godas
86-06-23
SSI
K. Edvarsson
86-06-23
SSI
M. Carlson
86-06-23
SSI
G-A Swedjemark
86-06-?i
SSI
C G Evander
86-06-24
SSI
G. Bengtsson
86-06-24
SSI
J O Snihs
86-06-24
SSI
E. Lindblom
86-06-24
SSI
Curt Bergman
86-06-24
SSI
J. Valentin
86-06-25
Livsmedv. R. Henriksson
86-06-25
Livsmedv
L. Albanus
86-06-25
Livsmedv. E. Pääjärvi

Totalförsvarssekr. Gävle kom
T.f.lantbruksdir.Lantbruksn.
Försvarsdir.Länsstyr.Gävleb.
Avd.dir/Länsstyrlsenn
Avd.di r/Länsstyrelsen
Naturvårdsdir/Länsstyrelsen
Länsråd/Länsstyrelsen
Länsombud/Länsstyrelsen
Kanslichef/Sv.Kommunförb.
Miljö/hälsochef/Timrå kommun
Distr.läk/Landst.med.enhet.
Byrådi r/Länsstyr/Västernorr
Försdir/Länsstyr/Västernorr1
Länsvetet inär/Länss/Västern
Lantbruksdir/Lantbruksnämn.
l:e Byråing/Länsstyr/Västern

Avd.dir/SSI
l:e strålskyddsinspekör/SSI
Docent/SSI
Infosekr/ssi
Laborator /SSI
Infokonsult
Gen dir/SSI
Byråchef/SSI
l:e strålskyddsins/SSI
Avd.dir/SSI
Byråchef/SSI
T.f Byrådir/Livsmedelsverket
Prof.
Avd.di r/Livsmedelsverker

86-06-25
86-06-26
86-06-26
86-06-26
86-06-26
86-06-26
86-06-26
86-06-26
86-06-26
86-07-03
86-07-03
86-07-04
86-07-04
86-07-04
86-07-04
86-07-04
86-07-04
86-07-07
86-07-07
86-07-07
86-07-07
86-07-07
86-07-10
86-07-10
86-07-10
86-07-28
86-07-29
86-07-29
86-07-29
86-08-05
86-08-05
86-07-30

Livsmedv.
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
SKI
SKI
SKI
SKI
SKI
SKI
SKI
SKI
SKI
SKI
SKI
SKI
SKI
SKI
SKI
SKI
Stockholm
SSI
SSI
SSI
Jönköping
Jönköping
SSI

L 0 Eklöv
J 0 Windell
K E Kappelin
B. Blomqvist
B. Meyer
B. Holmqvist
T. Hygstedet
B. Beergrehn
A. Wallenbeck
0. Hörmander
S. Gustafsson
T. Nilsson
L. Lindström
M. Hallencreutz
B.G. Pettersson
P. Ek
K. Dahlgren
P. Bystedt
D. Weibahr
S. Norrby
E. Staflin
S. Forsberg
I. Blom
C-E Wikdahl
E\ Jansson
L- E de Geer
B. Isaksson
L. Lindborg
E. Handal
B. Henriksson
G. Knutsson
J C Lindhé

Avd.dir/Livsmedelsverket
T.f Länsveterinär/Länsstyr.
Länspolischef
Länsråd
Försvarsdirktör
Avd.dir/Länsstyr/Uppsala
Överlantmätare/Länsstyr
Datachef/Länsstyr.
T.f lantbruksdir.
Gen dir/SKI
Avd.chef/SKI
Övering/SKI
Reaktor ispektör/SKI
Byrådir/SKI
Avd.dir/SKI
Övering/SKI
Enhetschef/SKI
Avd.dir/SKI
Avd.dir/SKI
Avd.dir/SKI
Reception i st/SKI
Övering/SKI
Byråing/SKI
Infochef/OKG Aktiebolag
Övering/SKI
Laborator/Försv.forskn.anst
Infosekr/Länsstyrel s/Kalmar
Laborator/SSI
l:e byråing/LänsstyiIs/Malmö
Avd.dir/Lantbruksstyrel sen
Byråchef/LantbruksstyreIsen
Avd.dir/SSI

86-08-22
86-09-01
86-09-01
86-09-01
86-09-01
86-09-01
86-09-01
86-09-09
86-09-09
86-09-05
86-09-05
86-09-11

Uppsala
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
Stockholm
Stockholm
Uppsala
Uppsala
SSI

E.
S.
B.
J.
E.
R.
B.
L.
B.
I.
S.
M.

Nielsen
Nordlinder
Ekman
Sidenvall
Dahlén
Boge
Svahn
Högberg
Lindell
Mundebo
Bergqvist
Holmberg

Polisinspektör
Strålskyddsinspektör/SSI
Infosekr/ssi
Byrådir/länsstyrels/Kalmar
Överstelöjtnant
Avd.dir/SSI
l:e strålskyddsinspektör/SSI
Avd.dir/SKI
Professor
Landshövding
Byrådi r/Länsstyrl/Uppsala
Avd.dir/SSI

'650/86

Lista över beredskapshöjande åtgärder vilka SSI b e s l u t a t

genomföra

1• Övervakningssystem

Förslag
(r ekorrme na a t ioner)

Beslut

Ansvarig

SSI bör ansvara för att det finns ett väl fungerande
övervakningssystem också i samband ined utländska
kärnkraftsolyckor (266).

Genomförs enligt förslag
före 1987-12-01

Beredskapsenheten

Kommentar

SSI behöver inte självt utföra erforderlig övervakning.
Resurser och kompetens för mätningsverksamhet sor.f
finns inom andra organisationer bör utnyttjas,
SSI ställa krav, beställa och följa upp övervakningstjänster (286).
Samverkan med utländska Myndigheter via VD.

CD
D

2. Förvarnings- och alarmeringssystem
Här berörs icke de internationella konventioner so- fi:::is eller kontner act utaraeus

Förslag
(rekommendationer)

Beslut

Ansvarig

Kommentar

Nuvarande täckning med mätstationer är icke tillfredsställande,, nätet bör vara mer finmaskigt (155).

Utreds före 1987-12-31 i
samråd med miljölab

Beredskapsenheten

Ingår i indikeringsprojekten

SSI mätstationer bör automatiseras, nuvarande omfattning ej tillräcklig, systemet bör förses med en
lannnivå (155)

Automatisering pågår
Prop 1986/87:18 sid 39
Kostnad 0,6 milj kr

FOA mätstationer ett bra komplement.
De bör förses med automatisk lartnnivå (156)

Automatisk lannnivå utreds före 1987-12-31, tas
upp med FOA

SMHI förslag till förvarningssystem
(PM 1986-08-18) bör prövas

Utreds före 1987-12-31

Beredskapsenheten

Ingår i indikeringsprojekten

Kompletterande utbyggnad av system för alarmering,
uppföljning vid Forsmark

Prop. 1986/87:18 sid 12
klart före 1987-07-01,
kostnad 4 milj, vid
Forsmarkverket före årsskiftet 86/87, kostnad
1,5 milj kr

SRV

LAC Stockholm svara för uppgifter att informera
och larma beredskapsorganisationen vid en olycka
av typ utländsk kärnkraftolycka (2S7)

Ärendet följs upp i samråd med SRV, LAC och UD
kontaktas

SRV

Anmärkning
Följande myndigheter (företag) har också berört frågan:
Stockholms kommun, soc framfört synpunkter att utnyttja det system som man använder för att r.iäta luftföroreningar (Appendix I sia 24)
Studsvik Energiteknik AB
Asea-Atom - särskild skrivelse
FFV Aerotech - det system som VV utnyttjar (Appendix 1 sid 36)

Möjligheterna att förse
stationerna med larmniva
bör undersökas.
Gränsvärde för larranivå
måste fastställas
Ingår i indikeringsprojekcen

3. Organisationsfrågor

J.

3.1 Centralorganisation

Förslag
(rekommendationer)

Sesiut

Ansvarig

SSI och SKI bör utgöra stommen i en beredskapsorganisation,där även övriga berörda myndigheter ingår.

Genomförs succesivt
Klart 1987-12-31

Ueredskapsorganisationsprojektet

Systemet med vakthavande beslutsfattare och deras
uppgifter bör ses över, samordning SSI, SKI (317)

Beredskapen fcr cransportolyckor bor slås ihop meci
beredskap mot kärnkrafts-

SSI beredskapsorganisacion för cransportolyckor bör
överses och utformas i samråd med SKI (95)
*

SSI och SKI bör samlokal ".seras vid en olycka med
tillräckliga utrymmen för
- sambandscentral
- sammanträden och övrigt arbete
- presskonferenser
(318)

Rapporteras via projekt.
Tj er nobyl

Krigsarbetsuppgifterna utreds snarast

Beredskapsorganisationsprojek te t

Frågan tas upp med FÖD
och Fst.
Samlokal iser ing r, m utrecs
av särskild kommission

3.1 Central organisation fores - SSI analysgrupp
Analysgruppens uppgifter, organisation och bemanning waste bli föremål för en särskild analys och att
de förändringar som befinns bli nödvändiga med anledning av utredningens förslag till en ny central beredskapsorganisation bör genomföras skyndsamt.
Förslag
(rekommendationer)

Beslut

Ansvarig

SSI analysgrupps organisation och arbete bor ses över
inom följande områden:

Genomförs successivt.
Klarc 1987-04-01

Beredskapsorganisationsprojektet

(1) SSI bör pröva utformning av ledningsfunktionen (162)
(2) Prognos- och lägesdetaljens uppgifter bör ses över
och förbättras (163)
(3) Kanslifunktionsresurser och rutiner i administrativa frågor betonas och förbättras (163)
__\
(4) Informationsfrågorna
(5) Utrymme måste i framtiden skapas för ärendeberedning savXl internt som med andra myndigheter

och experter U67)

x)

Behandlas i särskilt avsnitt

Kommentar

3.2 Regional och konmunal organisation

Förslag
CrekotKT.er.ti3cicr.er;

Beslut

rieredskapfrcrgar.isatier. utanför kärnkrafts läner. bi
byggas upp, docK ej enbart med tanke pä radiologiska olyckor (300, 3iO,Prop 1966/87:18 sid 9)

K lare fe re årsskiftet
19S6/67
Kostnad 1 nilj kr

Länsstyrelsen i Västerbottens län erhålla saw.'.a
kunnande som kärnkraftlänen samt länsstyrelser.
i Västernorrlands län få stöd for istrurr.er.tanskaffnir.g (Prop 196b/87:iö sid 11)

Åtgärder vistas senare
.<est:iad 2 rr.i L j kr

Berörda koEcuner deltaga i planering och näcverksaahet

Den regionala och loKala nivåns deltagand e i r.ata e t t a ocrade behar.c'.as i avsr.ii::':;;i;-i:v;äv<;rksarrhet och instr-j.T«?r.: '

Ansvarig

SR V

.-.rEtitet
cär
och

5.<er

'cr.:'.-~.
Ivclf

:

J.-V. a r s c t s g r - p r

I.ir.jné,
.-• 1 1 1 n:a:-.

Mikael

Jens»

in°år

ovar:s t.ic r.ce
uppgif terna

b.

4. Centrala samordnings- och sanverkansfrågor

Förslag
( rekonunenda t ioner)

Besluc

Ansvarig

Samordning SSI och SK1 beredskapsorganisacioner

Samverkan med framför allt ASS, LBS, SLV, SoS, SNV bör
planeras i central nivå (160)
"
Fortsatt samarbete m«.d FOA måste regleras i avtal

(161)
Avtal bör övervägas även med övriga organisationer (317)
Rådgivande nämnd bör finnas tillgänglig även i den
framtida beredskapsorganisationen (165)

Anmärkning
Frågor rörande :aät- och analysverksanihet behandlas
under avsnitt "Mätning och instrument"

Konvnenc Jr

Tidigare berört
i avsnitt 2:1
Genomförs successivt
Klart 1907-12-31

Beredskapsorganisationsprojektet

Kontakt tas med den "särskilda
komrni ssionen"

5. Mätning, instrument och analysverksamhet
(Vid behov tecknas avtal meJ de .-Tn-ridigheter, institutioner r.i m son erfordras för
beredskapsplaneringen och dess genomförande)

Förslag
(rekommenda tioner)

5eslut

Ansvarig

Snabba mätinsatser nösce kunna genonföras i etc akut
skede.

Behov och riktlinjer
fastlägges av indikeringsprojektet

Indikeringsprojekt
Det administrativa genomförandet
sker genom
beredskapsorganisationsprojekt:

MöjligheBen att erhålla assistans via försvarsgrenarna
ir väsentlig.
Detta bör om möjligt förberedas i beredskapsplanen
(168)
Vid den fr.ustida planeringen är tillgång till flygmätningsresurser (t ex SGAB) nödvändig, kompetensen
måste bibehållas och denna bör helst baseras på
en ordinarie pågående mätverksamhet (169).
Långsiktiga problem saåste tidigt kartläggas och
framhållas (166).
Mätprogrammen bor vara tinaaskiga (166)

L ä n s s t y r e l s e r n a bor ansvara för n a r n i r . j s v e r k s j " h e r o n i L ä a é C o c h i s a n r a d ~ e d S S I i n . / o r j f c r .-\t
m ä t n i n g e n s k e r av k o r r . p e t e : i t p o r son.";1. ~ . e ; r ^ t c " J C

. r e r. v :..

Mätning, instrument och analysverksamhet

(forts)

Förslag
(rekommendationer)

Beslut

Ansvarig

Kommentar

Mätresurser
Resurser för ganmaspektrometrimätnihgar bör säkerställas Underlag tas fram
och förstärkas (169)

Indikeringsprojektet

Antalet mjölkmonitorer bör utökas, utrustning bör
finnas pa åtminstone något mejeri inom samtliga regioner och kunna mäta både jod-131 och cesium-137*
(170)

Utredning pågår

Användning av nu befintlig kompetens inora regionerna bör ske (172, 173)

Förteckning tas fram

Beredskapsorganisationsprojektet

Kravspecifikation utarbetas

Indikerings- SSI ger anvisningar (krav)
projektet
för (på) de instrument
som anskaffas

Utreds inom projekt Tjernobyl (se prop 1986/87:18)

SSI bör ha en förteckning
över personal och kontaktman via varje enhet som
innehar radiofysisk kompetens

Instrument
Nu använda instrument vid brandförsvar, civilförsvar m m bör bytas not moderna och mer känsliga
instrument. SSI bör godkänna dessa (174)

Anmärkning (finns ej i utredningen)
Skyndsam utredning av behovet av dosraträtande
instrument (Prop 1986/87:18 sid 40)

Pågår

Skyndsam utredning av behovet av dosratmätande instrument (Prop 1986/07:16
sid 40)
Kostnad högst 9 milj kr.

Mätning, instrument och analysverksamhet (fortss)

Förslag
(rekommendationer)

Beslut

Regionala myndigaeter föreslås få ansvar för genoinförande av mätverksamhet.
Denna verksamhet skall utföras enli3t de planer sora
fastställts centralt av SSI (173)

Förslag till anvisningar
tas fram före 1987-12-31

Analyser bör kunna utföras förutom vid SSIs
miljölaboratoriua vid samtliga laboratorier
med kompetens inom landet (172)

Förslag till anvisningar
tas fram före 1987-12-31

Indikerings- Utöver att SSI godkänner
projektet
dessa laboratorier bör
den utrustning som utnyttjas norna le vara i bruk

Möj 1 igheterr.a att genomfora s tront iunanal vser ir.or.
landet bör förbättras.
Detta gäller även analyskapacitet för plutonium och
andra transurana element (167).

rorslag

: i 1 . anvisningar
tas frän före 1987-12-31

I:;d iker ingsprojektec

Ansvarig

SSI skal! ange nätstraceIndikerings- g i ' obligatoriska nätproprojektet
grams omfattning, goakänna
laboratorier som används,
besluta o:n riktvärden m m.
SSI godkänna den tekniska
utrustning som förutses
användas på såväl lokal
som regional nivå (173).

Datorstöd
Tillräckligt datorstöd bör finnas vid SSI för behandling av ett stort antal analysvärden (171)
Utredning bör initieras vaa gäller ett datorsysterns
möjligheter till datakommunikation mellan beredskapsorganisationens olika enheter för t ex överföring av
mätdata och bakgrundsinformation av kartunderlag,
befolkningsföraelning r.i r.i (171)

Prop 1986/67 sid 40
Klart före årsskiftet
1936/87
Kostnad 3 wilj kr

Datorgruppen

6. Dekontaminering

Förslag
(rekommenda c icner)

Beslut

Ansvarig

SSI bör i samarbete med Forsmarksverket initiera en
utredning* på området och bl a undersöka gränsvärdet
för dekontamineringsinsatser (64)

Underlag för beslut tas
fram

Beredskaps- Samordnas tnea FOA-prcjektec
enheten

.Korrwer.car

7. ÅtgärdsnivÅer

Förslag
(rekommendationer)

11.

Beslut

Utredningen rekommenderar SSI att i samarbete med övriga Pågår
berörda parter på nytt och fullständigt utreda frågan on
ätgärdsnivåer för cesiun-137 och -134 i livsmedel (180)

Ansvarig

Tjernobyiprojektet

Kommer, t ar

o. Jodtabletter

Förslag
(, rekotr.ner.da t ioner)

Beslut

SSI bör initiera en förutsättningslös utredning om
någon förändring skall ske av nuvarande planer beträffande jodtabletc»r.
En sådan utredning bör genomföras i nära sanarbete
ined socialstyrelser, och länsstyrelserna (181)

Utredning tillsätts

Ansvarig

Beredskaps
enheter.

9. Information

Förslag
(rekommendationer)
Utredningen lämnar sin rapport omkring årsskiftet
1986/37.
För närvarande sker verksamheten i Tjernobylprojektet - redovisas ei här.

iJ.

Boslut

.-.•.svang

10.

14.

Kommunikationer

Beslut

Ansvarig

SSI förstärker sin lednings- och informationskapasitet
i nuvarande lokaler; riktlinjer för en räddningstelefonkatalog samt för grundläggande instruktioner avseende sambandstjänsten utarbetas (appendix 2 sid 12)

Genomföres successivt

Beredskapsenheten

Samlokalisering av SSI och SKI (appendix 2 sid 13)

Avvaktar

Atgärder_gå_lång_sikt

Avvaktar

Förslag
(rekotnmenda t ioner)

Kommentar

OmedeIbara_åtgärd er

Datorstött system för ledning och information införes.
Fortlöpande anpassning till den teletekniska utvecklingen (appendix 2 sid 14)
Reservkraftförsörjning säkerställes (appendix
2 sid 13).
Anmärkning
Åtgärder på regional och lokal nivå innebär organisation
av en räddningscentral (ledningscentral) och förstärkning av kommunikationsutrustningarna

Prop 1966/87:17 bilaga 4
500 000 kr bör anvisas
för kompletterande inköp
av kommunikationsutrustning till länsstyrelserna

900 000 anvisade i maj 1986
för omedelbara åtgärder.

-1-

BILAGA 3
Underlag för rapporten Utförda undersökningar, utredningar m m beträffande informationsverksamheten
Rapport från IMU sept 1986
"Undersökning om allmänhetens attityder
till kärnkraftsolyckan i Tjernobyl"
(Christer Boije)
SKOP (Skandinavisk Opinion AB)
"Den förhöjda strålningen vid Forsmark
den 28 april 1986
Befolkningens reaktioner"
(Örjan Hultåker)
SKO
"Efter Tjernobyl
Svenskarnas reaktioner"
(Örjan Hultåker)
Psykologisk Metod AB, Forskningsrapport 1-86
"Upplevelser i samband med Tjernobyl-olyckan
En intervjuundersökning om oro, strålningsrisker
och kärnkraft"
(Lennart Sjöberg, Britt-Marie Drottz)
Psykologisk Metod AB, forskningsrapport 2-86
"Attityder till kärnkraft och strålning
Två enkätundersökningar - fem månader efter
Tjernobyl-olyckan
(Lennart Sjöberg, Britt-Marie Drottz)
Carl-Johan Evander AB
"öppen Snabb Trovärdig
Förslag till organisation av SSI:s informationsverksamhet vid en kärnkraftsolycka"
(C J Evander)

-2-

Stockholms Universitet/SSI
"Allmänhetens reaktioner på nyhetsinformation
i TV och radio om Tjernobyl-olyckan"
(Göte Hanson, Olle Findahl, Birgitta Höijer,
Inga-Britt Lindblad, Rickard Ahlström, Lennart Högman)
SPP
"Information om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.
Data från en intervjuundersökning"
(Björn Hibell, maj 1986
Psykologiskt försvar, rapport 113)
SPF
"Radio Uppland och 'Porsmarksutsläppet1 Ett svenskt kärnkraftshaveri som kom av sig"
(Roland Nordlund, juli 1986
Psykologiskt försvar, rapport nr 114)
SPF
"Att administrera det oförutsedda"
Om samspelet mellan svenska myndigheter,
media och medborgare i samband med
Tjernobyl-katastrofeh 1986
(Erik Amnå, Stig Arne Nohrstedt, febr 1987
Psykologiskt försvar, rapport nr 137,
Tjernobyl nr 1)
SPF
"Att rapportera det oförutsedda"
En studie av lokaltidningarnas Tjernobylnyheter i Uppsala och Gävleborgs län under
maj och juni 1986
(Stig Arne Nohrstedt, Kerstin Lekare febr 1987
Psykologiskt försvar, rapport nr 138, Tjernobyl nr 2)

-3-

SPF
"När det osannolika blev sant"
En studie av fyra lokaltidningars rapportering
efter Tjernobyl 12-14 maj 1986
(Monica Engholm, Psykologiskt försvar
februari 1987 rapport nr 139, Tjernobyl nr 3)
SPF
"Att värdera det oförutsedda"
En bedömning av ledarartiklar om Tjernobylsyndromet sådant det tedde sig i nedfallscentrum
vården 1986
(Thomas Anderberg, Psykologiskt försvar febr 1987
rapport nr 140, Tjernobyl nr 4)
SPF
"Ovanligt hög lokal radioaktivitet"
En studie av Radio Upplands Tjernobylbevakning den 29 april-30 juni 1986
(Roland Nordlund, Psykologiskt försvar
febr 1987 rapport nr 141, Tjernobyl nr 5)
SPF
"Tjernobylnedfallet och myndighetsbeskeden"
En studie av myndighetsinformation i lokala
etermedier den 28 april-15 juni 1986
(Jörgen Westerståhl, Folke Johansson,
Psykologiskt försvar febr 1987, rapport nr 142,
Tjernobyl nr 6)
SPF
"Att informera om det osynliga"
En studie med anledning av broschyren
"Efer Tjernobyl"
(Göran Stiitz, Psykologiskt försvar mars 1987,
rapport nr 143, Tjernobyl nr 7)

-4-

SPF
"Tjernobyl-olyckan i Moskvas belysning"
En studie av sovjetisk information till
svensk publik om en nationell katastrof
(Claes Lundgren, Psykologiskt försvar mars 1987,
rapport nr 144, Tjernobyl nr 8)
Birgit Willner
"Iakttagelser - Problem - Porslag en sammanställning av intervjuer
gjorda under våren och sommaren
1986 med anledning av Tjernobyl-olyckan.
Rolf Falk et al.
"Cesium-137-aktiviteten i Sveriges befolkning"
(Nordiska sällskapet för strålskydd,
Mariehamn 26-28 augusti 1987)
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JATUK/KL

|

Handel.se/Verksamhe t: Spec PM,andra medd

860503
360503
860504
860505
360506
860507
850507
060508
860508
860513
860514
860515
660520
860521
660521
860522
860522
860522
860526
86052 7
860527
C60529
86052'?
86052'-»
86052'»
860530
8605'JO
860603
86060.-4
860606
»60600
860610
86061:'
860613
86061:?
860616
860702
860715
860808
860814
860815
860818

• Gräns Tor importeracfe livsmedel
Livsmedelsimport
Medicinska aspekter
Reslut och rek fram till 0504
Kollekt ivdosberäkning
Info om olyckan till SSIs mätstationspers
Summering av läget på engelska
Lägesbedömning av SKI
PM: Flygplan och helikoptrar
FM: Fartyg och fordon som anlöper Sverige
PM: Ang doser från Cs 134+137 och Pu
Rapport på engelska om läget i Sverige
Rötslams-'; färder
Beslut ocn rek. fram till 0520
PM: 0m Cs-134 och Cs-137 i kött och mjölk
PM: 0m Sr-90 i livsmedel
Mätvärden från utlandet
Rek ang militärövningar
Beslut och rek fram till 0522
Blåa hushållsbroschyren
PM: Rötslam
PM: Mätstrategi
Ang giä.s
Ang mjölk
Brev från Birgitta Dahl till GD
Minnant.tr.LBS ang infokonf för LBN o Lsty
Förslag till org. och rutin.för allm.info
US:FDA ang livsmedelsexport
Risker i arbetsmiljön
Gröna hushållsbroschyren
PM: överskådlig bild av läget
PM: Rylen av luftfilter
Ang ersättning för mjölk från försöksgårdar
Ny princip för friklassn av betesmark
PM:St röntium
PM:Toiv
Minne.sant . fr Renmöte
PM: Oljoväxter
Kontrollmät program för hösten -86
Minnesaiit. Renarbetsgruppen Umeå
Radioaktivitet i slam fr reningsverk
Brevet till regeringen ang anslag
Mätprogiam för kartläggning av torv

Ev författare

J. Valentin
P. Rc-izenstein
S. Nilsson
Å. Persson
L. Högberg

K. Edvardsson
M.Jensen/J-C.Lindhc
K. Edvardsson
K. Edvardsson

S. Hennigor

G. Vfinsche

ASS
G. Bengtsson

Hatgruppen
J. Valentin
M. Jensen
B-T. Holmberg

RAPPORTER
1.

SSI

Efter Tjernobyl:
Lägesrapport från SSI om utsläpp, mätvärden och konsekvenser
Bennerstedt-Lindberg

2.

SSI, July 1986

Översättning till engelskan av Rapport
86-10, se nr 1.

3.

SSI, 86-07

Kjelle, P-E: Nedfall från Tjernobyl preliminär rapport

4.

SSI, 86-12

Chernobyl-its impact on Sweden

5.

SSI, 86-14

6.

SSI, 86-28

Vad kan vi lära av Tjernobyl?
Bengtsson, G
Projekt Tjernobyl- lägesrapport 1

7.

SSI, 87-03

Kjelle, P-E: Mätstationer för gammastrålning. Årsrapport 1985-86

8.

SSI, 87-04

Kjelle, P-E: larmkriterier för SSIs
fasta mätstationer

9.

SSI, 87-09

"Va va de dom sa"? i radio och TV om
Tjernobyl och hur upplevde vi nyhetsinformationen?
Findahl-Hanson Höijer-Lindblad
4

10. SSI, 87-16

Projekt Tjernobyl
Långsiktig be
^ränsning av cesiumintag via livsmedel

DATUM/KL

86Ö429
860430
860501
860502
860503
860504
860506
860507
860512
860513
860516
860520
860522
860528
860530
860602
860606
860612
860617

Händelse/Verksamhet: Presskonferenser
info till press

ii

II
ti
ti
•i
it
tt

Friklass, myndighetsansvar
Ny princip för friklassning
I Härnösand med G. Bengtsson

Antal Deltagare
~ 38 pers
- 39 pers
- 30 pers
- Al pers
~ 32 pers
~ 26 pers
~ 22 pers
~ 18 pers
- 14 pers
- 9 pers
- 13 pers
- 20 pers
~ 22 pers
okänt antal
okänt antal
okänt antal
- 19 pers
- 16 pers
okänt antal

Bilaga

FÖRTECKNING

ÖVER SKRIVELSER M M FRÄN

5

LANTBRUKSVERKET*

Datum

Dokument

1986-05-29

Skrivelse t i l l lantbruksnämnderna i U, C, X,
Y, Z och AC l ä n .
Ang ersättning t i l l jordbruks- och trädgårdsföretag för kostnader på
grund av radioaktivt nedfall (dnr 2500 852/86)

1986-06-10

Missiv t i l l lantbruksstyrelsen ang r i k t l i n j e r
för ersättning t i l l jordbruks-, trädgårds- och
rennäringsföretag för kostnader p g a radioaktivt nedfall (dnr 021 852/86). Rapport 198606-10 ang dessa r i k t l i n j e r

1986-06-10

Missiv t i l l regeringen ang förslag t i l l r i k t l i n j e r för a t t hantera ersättningsanspråk t i l l
följd av det radioaktiva nedfallet, (dnr 021
852/86)

1986-07-01

Förordning (1986:621) om ersättning t i l l jordbruks-, trädgårds- och renskötsel företag för
kostnader och förluster på grund av radioaktivt nedfall

1986-07-03

Lantbruksstyrelsens föreskrifter om ersättning
t i l l jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag för kostnader och förluster på grund
av radioaktivt nedfall

1986-07-04

Lantbruksstyrelsens Allmänna råd 1986:3, Ersättning på grund av radioaktivt nedfall (Dnr
2523 986/86)

1986-07-10

Missiv enl sändlista. Informationsmaterial ang
ersättning på grund av radioaktivt nedfall:
Lantbruksstyrelsens
Allmänna råd nr
1986:3 Ersättning på grund av radioakt i v t nedfall
Lantbruksnämndens Praktiska Råd nr 22
1986 Ersättning t i l l
mjölkproducenter
för försenad betessläppning på grund av
radioaktivt nedfall
Ansökningsblankett
Blankett för beräkning av ersättning
PM ang beräkningsgrunder för ersättning

* Från: LBSs rapport "Lantbruksverket och Tjernobyl,
Lägesrapport mars 1987.

Datum

Dokument

1986-08-22

Ändring av lantbruksstyrelsens Allmänna råd
1986:3, dnr 2523 986/86. Sidan 9 l:a stycket.
Ang ersättning för försenad betesläppning

1986-08-29

Ersättning t i l l getostproducenter för försenad
betesläppning mm (dnr 2523 986/86)
T i l l a g g t i l l Allmänna råd 1986:3, Reglering av merkostnaden och inkomstbortfall
f ö r a t t getter inte kunnat hållas på
bete
eller
rekommenderats
fortsatt
s t a l l utfodring
Lantbruksnämndens °raktiska Råd nr 23,
1986 Ersättning t i l l
getostproducenter
för försenad betessläppning e l l e r f o r t satt s t a l l håll ning på grund av radioakt i v t nedfall
Ansökningsblankett
Blankett för beräkning av ersättning
PM ang beräkningsgrunder för

1986-09-05

ersättning

T i l l ä g g t i l l Allmänna råd 1986:3, Ersättning
för
f a r - och lammkött som måste kasseras pa
grund av e t t innehåll ev cesium 137 som överstiger livsmedelsverkets riktvärden
Ansökningsblankett
Blankett för beräkning av ersättning

1986-10-31

Missiv. (Dnr 2523 1299/86). Ersättningsregler,
informationsfoldrar och ansökningsblanketter
vad g ä l l e r :
Tillägg t i l l
lantbruksstyrelsens A l l männa råd 1986:3, 4 § (1986-10-27, dnr
2523 906/86), Ersättning för minskad
mjölkavkastning på grund av
försenad
betessläppning
Tillägg t i l l
lantbruksstyrelsens a l l männa råd 1986:3,
8 § (1986-10-27, dnr
2523 986/86) Ersättning för foder som
kasserats för a t t förebygga hälsorisker
från livsmedel
Tillägg t i l l
ldntbruks-.tyrelsens a l l männa råd 1986:3, 9 5 (1986-10-27, dnr
2523 986/86) Ersättning för sanering av
v a l l a r . Ersättning utgår
även för
andra åtgärder som v i d t a g i t s i
syfta
a t t minska r a d i o a k t i v i t e t e n

Datum

Dokument
Lantbruksnämndens Praktiska Rad nr 24,
1986 Ersättning t i l l
rroölkproducenter
för minskad mjölkavkastning på grund av
försenad betesläppning
Lantbruksnämndens Praktiska Råd nr 25,
1986 Ersättning t i l l
val lodi are
för
vall skörd med hög stubb på grund av
radioaktivt nedfall
Lantbruksnämndens Praktiska Råd nr 26,
1986 Ersättning t i l l
vallodlare
för
plöjning av vall mm på grund av radioa k t i v t nedfall
Ansökningsblanketter
Beräkningsunderlag för
minskad mjölkavkastning

ersättning

för

Preliminärt utbetalninosbesked för minskad mjölkavkastning, vall skörd med hög
stubb samt plöjning
PM ang beräkningsmodell för
för minskad mjölkavkastning

ersättning

Ersättning för överblivet inköpt hö
Ansökningsblankett
1987-01-16

Tillägg t i l l Allmänna råd 1986:3 Fortsatt
reglering av ersättningar t i l l getostproducenter
Lantbruksnämndens Praktiska Råd nr 1 ,
1987 Ersättning t i l l
getostproducenter
för f o r t s a t t s t a l l utfodring och minskad
mjölkavkastning på grund av radioaktivt
nedfall
Ansökningsblankett
Beräkningsunderlag
PM ang beräkning av ersättning per get
och dag för f o r t s a t t s t a l l h å l l n i n g efter
31
juli
fram
till
inställning
(1 oktober)

1987-03-18

Missiv (dnr 2523 986/86). Ersättningsregler,
informationsfoldrar och ansökningsblanketter
vad gäller:
Tillägg t i l l
lantbruksstyrelsens A l l männa r i d 1986:3, 6 § (1987-03-16, dnr
2523 986/86) Ersättning för försenad
betesslåppning
och saneringsutfodring
beträffande k ö t t d j u r , ungdjur och får

Datum

Dokument
Lantbruksnämndens Praktiska Rad nr 2,
1987 Ersättning t i l l fårägare för
försenad slakt e l l e r saneringsutfodring på
grund av r a d i o a k t i v t nedfall
Lantbruksnämndens Praktiska Rad nr 4 ,
1987 Ersättning t i l l köttproducenter för
försenad betessläppning och s t a l l u t f o d ring av ungnöt före slakt på grund av
r a d i o a k t i v t nedfall
Ansökningsblanketter, 5 st
Blanketter för beräkning av
5 st

ersättning,

PM ang beräkningsgrunder för e r s ä t t n i n g ,
far
PM ang beräkningsgrunder
ning, nötkreatur
1986-12-15

för

ersätt-

Missiv. Ersättning t i l l t>-ädgårdsföretagare på
grund
av
r a d i o a k t i v t nedfall
(dnr
2523
1431/86)
Tillägg t i l l
lantbruksstyrelsens A l l männa råd 1986:3, 10 och 11 §§ Ersättning t i l l trädgårdsföretag
Lantbruksnämndens Praktiska Råd nr 3 1 ,
1986 Ersättning t i l l
trädgårdsföretag
för kostnader och f ö r l u s t e r på grund av
r a d i o a k t i v t nedfall
Ansökningsblankett

1986-07-10

Informationsbrev t i l l
samtliga renägare om
effekterna av det radioaktiva nedfallet inom
renskötselområdet. Upplysning om regerinqens
beslut den 18 j u n i a t t ersättning får larmats
till
jordbruks-, trädgårds- och renckötselföretag som orsakas merkostnader e l l e r i n komstbortfall po grund av det radioaktiva
nedfallet (dnr 559 4141/86)

1986-08-11

Informationsbrev t i l l samtliga renägare ni f l
bl a om hur renslakten skall genomföras. Upplysning om a t t ersättning kommer a t t utbetalas
för renar som kasseras på grund av för höga
cesiumhalter med motsvarande marknadspriset
för renkött inkl moms samt p r i s s t ö d . Upplysning om möjlighet t i l l förskottsbetalning för
renkött, (dnr 559 4141/86)

1986-08-25

Informationsbrev t i l l samtliga renägare m f l
bl a om ersättning for tidigareiägrjning av
s l a k t , för merkostnader vid inköp «v husbehovsrenar från friklassade områder. samt för
fryskostnader
för husbehovsrenar- i dnr 559
4141/86)

Datum

Dokument

1986-08-29

Informationsbrev t i l l samtliga renägare m f l
bl a om ersättning för tidigareläggning av
slakt
samt för kasserade renar (dnr 559
4141/86)

1986-09-18

Informationsbrev t i l l samtliga renägare m f l
om ersättning för tidigareläggning av slakt
och för sarvar som vid slakt under september
kasserats på grund av brunstlukt (dnr 559
4141/86)

1986-10-10

Informationsbrev t i l l samtliga renägare m f l
om ersättning för kasserade renar (differentierat
pris Norrbottens län/övriga),
för
kollektiv hämtning av renar från områden där
godkända sådana kan erhållas, för fryslagring
av husbehovsrenar. Upplysningar också om kompensation t i l l följd av slaktförbudet sommaren
1986 och kompensation för avbrott i sarvslakten (dnr 559 4141/86)

1986-10-28

Informationsbrev t i l l samtliga renägare m f l
om ersättning för kasserade renar, för merkostnad vid inköp av husbehovsrenar från annat
inköpsområde, för hel utfodring av husbehovsrenar med cesiumhalter på upp t i l l 2 000
Bq/kg, för slaktföretagens slaktkostnader (dnr
559 4141/86)

1986-11-20

Informationsbrev t i l l samtliga renägare m f l
om ersättning för kasserad ren (ett pris i
hela renskötselområdet) för helutfodring av
slaktrenar med cesiumhalter på upp t i l l 5 000
Bq/kg, för merkostnad vid hemtransport av
Svenska slaktrenar från Norge (levande transport) (dnr 559 4141/86)
4

1987-02-23

Informationsbrev t i l l samtliga renägare m f l
om ersättning för helutfodring av husbehovsrenar med cesiumhalter på upp t i l l 20 000
Bq/kg och för tillskottsutfodring av renar i
sexton samebyar, (dnr 559 4141/86)

1986-05-21

Rekommendationer för att minskr, radioaktivt
cesium i vissa områden och ytterligare information ang arbetsmiljön

1986-05-27

Utökade rekommendationer för att minska radioaktivt Cesium i vissa områden

1986-06-19

Rekommendationer om vall skörd och bete inom
vissa områden som utsatts för radioaktivt
nedfall, Praktiska Råd nr 21, 1986

1986-07-07

PM ang gränser för vall fodrets
cesium. Mjölkkor.

1986-07-29

PM ang gränsvärde för cesimhalten i
getter

innehåll
hö

av
till

Datum

Dokument

1986-08-26

Åtgärder inför höstens lammslakt

1986-09-09

PM ang riktvärden för vall fodrets innehåll av
cesium. Nötkött.

1986-10-24

Rådgivning för a t t minska a k t i v i t e t e n
cesium 137 i vall foder sommaren 1987

av

Förteckning över rekommendationer och råd gällande
renskötsel företag
Rekommendationer och råd har för renskötselns del skett i
samma informationsbrev som upplysningarna om ersättningar
gått ut i .
I breven har g i v i t s råd och d i r e k t i v avseende bl a renslaktens utformning, ersättningsfrågor, tidigareläggning av
s l a k t , inblandade slaktföretag, husbehovsslakt e l l e r -köp
och
såväl h e l - som t i l l s k o t t s u t f o d r i n g . Upplysningar har
också gått ut om t ex strålningseffekverna pa renar och hur
slakt av svenska renar, som betar i Norge, skall gå t i l l för
a t t berättiga t i l l ersättning.

Sammanlagt har h i t t i l l s t i o informationsbrev gått
följande datering:
Datum

Bilaga

1986-07-10
1986-08-11
1986-08-25
1986-08-29
1986-09-12
1986-09-18
1986-10-10
1986-10-28
1986-11-20
1987-02-23

59
60
61
62
76
63
64
65
66
67

ut

med
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i (M

Information till massmedia och allmänhet
En väl fungerande informationsenhet både före och under en inträffad
kris- eller katastrofsituation är en av förutsättningarna för att
räddnings ledningen skall kunna verka på avsett sätt. Med effektiva
informationsåtgärder kan även i vissa fall skadeverkningarna av en
inträffad händelse minskas eller helt undvikas. Betydelsen <.w en väl
fungerande informationsverksamhet kan därför inte nog betonas.

Informationsenheten ingår i räddnings ledningens kansli och lyde
direkt under ledningsgruppen.
Verksamhet
Informationsenhetens verksamhet skall syfta till att ge allmänheten
och direkt berörda myndigheter och organisationer en klar bild av
händelseutveckling och läge. Enheten skall vidare svara för att
räddnings ledningen så långt möjligt befrias från rena informationsuppgi fter.
Informationsenheten skall följa upp läget samt alltid genom anordnande av presskonferenser och utgivande av pressreleaser sträva efter
att ge en så god information som möjliqt. Sven pressresor inom räddnings- eller saneringsområdet samt Intervjuer med lednings- och övrig
personal bör organiseras och samordnas av informationsenheten.
Under akut läget
förej i
Mål:
Medvetandegöra olycksrisken hos berörda
Höja beredskapsnivån
Stvra-påverka förberedande av skyddsåtgärder
Må 1 grupper:
A 1

Allmänheten

A 2

Turister

B

Direktberörda

Kommun i ka t i onsmå 1
Klargöra att hot om nödläge föreligger samt orientera
om den tänkbara - troliga utvecklingen.
Klargöra att hot om nödläge föreligger. Delge risk för
omfattning och utbredning samt underlag för förberedelser resp ev påbörjan av skyddsåtgärder.

Med_ia_
A

Dagspress, riks- och lokal
Radio inkl lokalradio
TV inkl regional

B

Lokalpress
Lokalradio, ev kust radio, PR-radio

Nöd_lijge_ £a£ _i_nträ_fjFa£
Mål :
Informera berörda om olyckan som ett faktum. Underlätta och styra
skyddsåtgärderna. Så långt möjligt förhindra störningar inom samhäl let i övrigt.
hål grupper *
A1

AlImänheten

A 2

Turister

8

Oi rektberörda

Kommun i ka ti onsmal
A

Klaraöra att olyckan har inträffat samt var.
Klargöra
Nuvarande läge och fortsatt tänkbar utveckling.
Delge speciella föreskrifter samt vikten av att dessa
följs.
Utlösa skyddsåtgärder i aktuella riskzoner. Delge information för anpassning av skyddsåtgärder till det
ak<tuel la läget.

Media
A

Lokalpress
Lokal radio
Regional TV
Skyltar - vägspärrar
Lokalradio ev kustradio, PR-radio
Telefon
Lokalpress

Efter akutläget

Mål :
Klargöra att inget hot längre föreligger. Normalisera den mobiliserade delen av samhället.
Målgrupper:
A 1

AlImänheten

A 2

Turister

8

Direktberörda

_KommunJ_ka tJons måJ_
A

Klargöra att ingen olycka inom den aktuella kommunen
inträffat - att faran alltså är över.

B

Avblåsa den höjda beredskapsnivån och ev påbörjade
åtgärder.

Lokalpress
Lokal radio
Regional TV
Lokalpress
Lokalradio ev kustradio, PR-radio
Telefon

i.aHeJL' £9
Måf :
Vidmakthållande'av beredskapsnivån. Hålla berörda informerade om
den fortlöpande utvecklingen av olyckans konsekvenser och resultaten av bekämpningsinsatser. Fortlöpande styra-påverka skyddsinsatserna genom råd och anvisningar aktualiserade av den uppkomna situationen.
Målgrupper:
A t

AlImänheten

A 2

Turister

B

Direktberörda

Kommun i ka t_[_onsnvåj_
A 1

Hålla allmänheten fortlöpande informerad om katastrofens utbredning och omfattning och beräknad tid
för saneringsarbetet. Upplysa om speciella åtgärder; avspärrningar och andra förändringar som katastrofen
medfört.

A 2

I förekommande f a l l delge information om f r i t i d s o m råden som satts ur funktion resp inte satts ur funkt i o n , som t ex bad- e l l e r campingområden.

B

Åstadkomma anpassningar av o l i k a skydds insatser t i l l
det aktuella läget. Aktualisera saneringsråd och i n formera om skadeståndsmöjligheter.

MecNa

A 1

Lokalpress
Lokal radio
Regional TV
Skyltar kring katastrofplatsen

A 2

Meddelande till turistbyråer och resebyråer samt
olika turistorganisationer.
Turist- och fritidsfackpress, övrig press

8

Direktkontakter
Telefon
Lokalpress
Lokal radio
Regional TV
Broschyr
Kommunens tidning

Mål.
Att åstadkomma en totalredovisning av informationsutbudet under
olyckstillfället som visar vad som fungerat och vad som inte fungerat i informationshänseende för att möjliggöra en redovisning til
allmänheten, delge myndigheter och kommun samt skapa underlag för
revidering av den egna informationsberedskapen.

Beredskap
efter
Tjernobyl

TJERNOBYL
Apnl2S
21.23
—f—
300 m
- • 750m
- A - 1500 m
3000m

APPENDIX I: AULIS GRÖNDAHL
Myndighetsinformation i dagstidningsfar
under tre veckor efter Tjernobyl

Myndighetsinformation i dagstidningar
under tre veckor efter Tjernobyl
En innehållsanalys av mynd i ghetsin formation i 12 svenska
dagstidningar 29.4. - 21.5.1986.

Aulis (i röndahl

Om rapporten
På följande sidor återges resultaten av en snabbutrdening av
dagstidningars sätt att återge och bevaka svenska myndigheters
information om följderna av kämkraftsolyckan i Tjemobyl i slutet av
april 1986. Utredningen genomfördes undent sensommaren 1986 och
resultaten redovisades för beställaren i oktober samma år. Då
rapporten nu blir tillgänglig för en vidare läsekrets har många av
rönen i denna preliminära studie prövats i mer omfattande
undersökningar. Den rika flora av Tjernobyl-rapporter som under det
gångna året publicerats både i Sverige och utomlands får väl tas som
intäkt for att författarens önskemål om en uppföljning av denna
pilotstudie redan gått i uppfyllelse.

Stockholm i juni 1987.
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UTREDNINGSUPPDRAGET,
MATERIALET, METODEN
Radioaktiviteten runt Forsmark kommer förmodligen från andra
sidan Bottenhavet - troligen från Leningrad-Riga- området.
Det säger avdelningsdirektören för beredskapsenheten vid Statens
strålskyddsnstitut i Stockholm Rolf Hellman.
- Vi har konstaterat att radioaktiviteten inte kommer från
kärnkraftverket i Forsmark.
- Vi bedömer att situationen inte på något sätt är allvarlig, säger
Hellman till TT.
Analysgruppen vid SSI fick en första påringning ifrån Forsmark
vid 1O-tiden på måndagen. Kl 11.30 var gruppen samlad i Haga
tingshus i Stockholm.
- Vi följer fortlöpande vad som händer, säger Hellman.
SS/.s generaldirektör Gunnar Bengtsson leder beredskapsgruppen.
SSI har ännu inte räknat om utsläppen i doser..
- De mätvärden vi har fått har vi ännu inte hunnit räkna om, men
redan nu kan vi säga att doserna är mycket små och inte farliga.
TT 860428-1615
Klockan 16.15 på måndagen den 28 maj 1986, då detta telegram
kablades ut till medierna, hade kärnkraftverket i Forsmark evakuerats,
alla vid verket närvarande hade kontrollerats med strålmatare och
SSI:s 25 fasta mätstationer runt om i landet hade i mer än ett dygn
registrerat förhöjda värden i den svenska livsmiljön. De svenska
strålskyddsmyndigheterna ställdes inför en i Tage Danielssons
terminologi "osannolik" situation. Luften och marken i Sverige
kontaminerades av ett nedfall som hade sitt ursprung långt bortom
rikets gränser.
En viktig och resurskrävande arbetsuppgift för strålskyddsmyndighterna var att informera allmänheten om nedfallets
konsekvenser för människors liv och hälsa. Extra resurser sattes in för
att svara på frågor i telefon. Samtidigt fick man välja vilka kanaler

som skulle anlitas för information till allmänheten: myndighetsmeddelanden i etermedierna och kungörelser i tidningspressen eller
presskonferenser och intervjuer på journalisternas villkor?
Problemet accentuerades dels av den oro som många uppenbarligen
kände och gav uttryck åt i samtalen med SSI:s telefonjour och dels av
den behövliga informationens tekniska karaktär. Medborgarna i en
demokrati skall på basis av begriplig information fatta sina egna
beslut. Att behöva blint lita på myndigheters bedömningar utan
möjlighet till egen rimlighetskontroll uppfattas som odemokratiskt.
I lur skall en ansvarig myndighet informera medborgarna om tekniskt
invecklade saker på ett både begripligt och korrekt sätt?
Samtliga centrala myndigheter som berördes av Tjernobylkatastrofens följder i Sverige valde att på gängse sätt kommunicera
med massmedierna och överlåta formuleringen av budskapen åt
journalisterna. SSI gav t ex ut dagliga pressmeddelanden fr o m den 30
maj och höll även presskonferenser i Stockholm. Därutöver
intervjuades enskilda tjänstemän vid de centrala myndigheterna.
För massmedierna utgjorde myndigheterna en viktig informationskälla. Men inte enbart en källa utan också ett bevakningsobjekt. Det
hör till massmediernas uppgift i vårt samhälle att bl a kritiskt granska
och ifrågasätta maktha*vare på alla områden. De informerande
myndigheterna måste därför hos medierna räkna med en skeptisk
förhandsinställning till myndighetsinformationen.
Hur väl lyckades då myndigheterna med att i tidningspressen få fram
den information de lämnade för spridning till allmänheten?
Vilka meddelanden passerade tidningarnas nyhetsspärrar?
Blev myndigheterna motsagda?
Vad skrev tidningarna om myndigheternas informationsverksamhet?
Denna snabbutredning är ett försök att belysa nämnda problem från
två håll:
- Innehållet i pressmeddelanden från statliga myndigheter under
perioden 30.4. - 20.5. 1986 jämförs med innehållet i tolv dagstidningar under perioden 2.5. - 21.5. 1986. Syftet med jämförelserna

är att utröna i vilken mån olika slags meddelanden från myndigheter
vidarebefordrats till tidningamas läsekrets.
- Innehållet i tolv dagstidningar som utkom under perioden 29.4. 21.5. 1986 analyseras till den del som berör eller återger
myndigheters information om Tjernobyl-katastrofens följder i
Sverige. Därvid utreds vilka källor som åberopas, vilka teman som tas
upp och i vilken utsträckning myndigheternas informationsverksamhet kritiseras i tidningsspalterna.

Undersökningsmaterialet
Under de två månader som utredningen har fått till sitt förfogande har
det inte funnits möjlighet att sammanställa, än mindre att analysera ett
välavvägt riksrepresentativt urval av dagstidningar. Från början har
det också varit utredarens uttalade mening att resultaten av denna
preliminära studie bör i mån av möjlighet preciseras och kompletteras
genom en mer omfattande undersökning av myndighetsinformation
och pressen. I denna pilot-studie granskas relevanta artiklar i tolv
dagliga tidningar som representerar tre tidningskategorier.
- Fem tidningar med riksspridning och med en viss spridning på den
partipolitiska skalan:
Politisk
tendens
Dagens Nyheter (DN)
Svenska Dagbladet (SvD)
Arbetet (Arb)
Aftonbaldet (AB)
Expressen (Exp)

(ob)
(obm)
(s)
(s)
(lib)

Upplaga
vardagar

Periodicitet

400
225
109
343
552

7/rnorg
7/morg
7/morg
7/em
7/em

- Två tidningar från Gävle som från början utpekades som ett område
med relativt höga halter av radioaktiva ämnen i markbeläggningen.

Arbetarbladet (Abl)
Gefle Dagblad (GD)

Politisk
tendens

Upplaga
vardagar

(s)
(lib)

31
34

Periodicitet

6/morg
6/morg

- Fem tidningar som utkommer i Västernorrlands län där relativt höga
halter av radioaktiva ämnen i markbeläggningen kom till allmänhetens
kännedom först ett par veckor efter katastrofen i Tjernobyl och då
orsakade en kraftig reaktion både hos lokala myndigheter och
allmänheten.
Dagbladet Nya Samhället (DNS)
(s)
Nya Norrland (NN)
(s)
Sundsvalls Tidning (ST)
(lib)
Västernorrlands Allehanda (VNA) (b)
örnsköldsviks Allehanda (ÖA)
(fp)

12
20
39
17
22

6/morg
6/morg
7/morg
6/morg
6/morg

Av följande sidor framgår på vilket sätt dessa tre urval kan bringa
klarhet i de frågor som gett upphov till utredningen. I en vidare
undersökning skulle det vara angeläget att sträva efter representativitet
bl a i fråga om partipolitisk och energipolitisk tendens.
Som analysenhet har vahs en avgränsbar, självständig text som i sig
själv innehåller en avslutad redogörelse för ett budskap. Med "text"
avses här varje betydelsebärande teckensamling. Både en
skämtteckning, en ledarstick och en nyhetsartikel betraktas som texter.
För enkelhets skull benämns alla texter i fortsättningen "artiklar".
Således omfattar "artiklarna" i Gefle Dagblad en given dag alla de
avslutade texter som förekommer i tidningsnumret: nyhetsmaterialet,
tidningens kommentarer, teckningar, debattartiklar så väl som
insändare från allmänheten.
Artikelurvalet har skett i två steg. SSI har av AB Pressurklipp och
Expressklipp beställt allt pressmaterial som handlar om
Tjemobyl-olyckan och dess följder i Sverige. Av dessa klipp har
sådana artiklar tagits med i analysen som:

- återger information från en expertmyndighet om olyckan i
Tjemobyl eller dess följder i Sverige, bl a från beredskapssynpunkt,
- tar ställning till dylik information, vidareutvecklar, förklarar,
ifrågasätter eller krititserar den eller förser läsaren med
bakgrundsfakta,
- tar ställning till myndigheters informationsverksamhet och
beredskap i samband med olyckan och dess följder i Sverige.
Även om analysen huvudsakligen handlar om fackmyndigheters
verksamhet har även artiklar som handlar om regeringens, framför
allt miljö- och energiministerns uttalanden tagits med i den mån de i
övrigt fallit inom det ovan definierade undersökningsområdet.
P g a helger var det flera avbrott i tidningsutgivningen i maj 1986. Den
första maj utkom inga tidningar, ej heller på Kristi himmelsfärdsdag
den 8 maj. Under pingsthelgen 18. - 19. 5. gjorde samtliga tidningar
ett uppehåll endera helgdagen.
För tydlighetens skull bör man kanske påpeka att stora och viktiga
delar av den pressdebatt som Tjernobyl-katastrofen gav upphov till
faller utanför denna utredning. Så t ex frågan om den svenska
kärnkraftens säkerhet och dess framtida avveckling. Dessa ämnen
tangeras i utredningen endast i den mån de behandlas i anknytning till
vårt tema. Läsaren bör därför komma ihåg att den inblick rapporten
ger i de olika debatter som pågår i tidningarna under de undersökta
veckorna är begränsad.
Utöver tidningsartiklar ingår även myndigheternas pressmeddelanden
under ifrågavarande period i utredningen. Även om pressmeddelandena representerar myndighetemas totala informationsutbud
på ett synnerligen bristfälligt sätt är de de enda dokument på vad
myndigheterna avsåg att informera vid de olika tillfällena. Dessutom
är det rimligt att anta att det de enskilda tjänstemännen sade i
intervjuer med journalister bör ha varit i överensstämmelse med
innehållet i pressmeddelandena.
En undersökningsteknisk svårighet är frågan om pressmeddelandenas
aktualitet vid tidpunkten för deras publicering. Pressmeddelandet skall

rimligtvis kunna jämföras med artiklar i följande dags tidningar.
Informationsläget ändrades emellertid kontinuerligt. Tidningarna
hann ibland under kvällen, efter en presskonferens på SSI, få in en
nyhet som SSI tog upp i sin press release dagen efter, d v s samma dag
som TT och tidningar publicerade den. Vi får anledning att
återkomma till frågan.
Det visade sig att de undersökta fackmyndigheternas informationsverksamhet varierade betydligt under den aktuella perioden:
Antal pressmeddelanden
Statens strålskyddsinstitut
Statens kämkraftsinspektion
Livsmedelsverket
Lantbruksstyrelsen
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Västemorrlands län

17
0
3
1
0
11
0

Utöver meddelanden som mer eller mindre uttalat riktats till medierna
har även annan information gått ut från dessa myndigheter. Så har t ex
några tidningar beaktat den lägesrapport som natten till den 7 maj var
inläst i SSI.s automatiska* telefonsvarare. En del av meddelandena från
länsstyrelsen i Gävleborg var primärt avsedda för länets kommuner,
men de gick genom telefax även till tidningarna i länet. (Se bilaga 1.)
Länsstyrelsen i Västernorrland gav inte ut några pressmeddelanden
under dessa veckor. Längre fram införde länsstyrelsen meddelanden
till allmänheten i form av betalda annonser i länets tidningar.

Den undersökta perioden
Analysen omfattar de två sista dagarna i april och de tre första
veckorna i maj 1986. Frågan om myndigheternas
informationsberedskap och -förmåga blir ingalunda mindre aktuell
efter den 21 maj, men verksamheten får en annan inriktning och den

bedrivs under något mer vardagsliknande former efter den akuta fasen
i slutet av april - början av maj och efter en omorienteringsfas under
de första veckorna i maj. Det korta perspektivet med de omedelbara
strålningsriskerna i blickfånget byts ut mot det långsiktiga samtidigt
som effekterna av det långlivade cesium 137 i näringskedjorna upptar
både pressens, allmänhetens och experternas intresse.
Statens strålskyddsinstitut (SSI) är den myndighet som dominerar
informationsflödet under hela den undersökta perioden. Experter vid
Statens kämkraftsinspektion (SKI) uttalar sig under de första dagarna
om läget vid kärnkraftverket i Tjernobyl, men deras plats på första
sidorna övertas snart av representanter för SSI. Det kan därför vara av
intresse att försöka strukturera den undersökta perioden på basis av
informationer från denna centrala myndighet. Då kan man urskilja tre
relativt distinkta faser:
A. Under den akuta fasen 28.4.-3.5. organiseras verksamheten vid
SSI och de första pressmeddelandena består av tre element:
lägesbeskrivningar med upplysningar om strålnivåer i olika delar av
landet, redovisning av myndigheternas verksamhet som går ut på att
följa utvecklingen, och råd och rekommendationer beträffande
tänkbara skyddsåtgärder. En viktig uppgift för informatörerna tycks
vara att övertyga allmänheten om att överdrivna skyddsåtgärder gör
mer skada än nytta.
B. Under en anpassningsfas 4. - 14. 5. fortsätter SSI med lägesrapporter och redovisning av mätningar och analyser samtidigt som
betesförbudet och de successiva friklassningarna av län och så
småningom delar av län binder mer och mer av SSI:s resurser.
C. De sista dagarna av undersökningsperioden kan betecknas som en
början till en omorienteringsfas. Oron för nedfallets akuta följder
viker allt mer medan insikten om de långlivade isotopemas betydelse
för näringar och befolkningsgrupper växer fram. Cesium 137 står i
centrum för både myndighetemas och pressens intresse.
Tidsgränserna är givetvis arbiträra och de olika faserna går mer eller
mindre in i varandra.

Parallellt med denna utveckling löper en annan. Medan SSI
koncentrerar arbetsinsatserna på analyser av vegetationsprover från
södra Sverige uppdagas höga koncentrationer av radioaktiva ämnen i
Västernorrland. De regionala och lokala myndigheternas möjligheter
att hålla sig informerade om läget och att svara på frågor från oroliga
lånsbor visar sig vara mycket begränsade. Kommunikationen mellan
myndigheterna befinnes brista betänkligt. Den centraliserade
organisationen kan inte tillfredsställa kraven från periferin.
Omorienteringsfasen eller cesiumfasen blir också i hög grad en
norrländsk fas.

Analysmetoden
För att kunna bedöma den innehållsliga likheten mellan två texter som
till formen är så olika som ett komprimerat pressmeddelande och en
tidningstext (ledarkommentar, nyhetsnotis, fackartikel mm), måste
man tillgripa någon form av innehållsanalytisk teknik. Meningen,
innehållet skall kunna abstraheras och bedömas i viss mening
oberoende av den form det uttrycks i.
Den analysteknik som tillämpats i denna utredning utgår från
innehållet i det befintliga textmaterialet. De ämnen som tas upp i
texterna indelades i förväg i huvudkategorier och teman. Kategorierna
och teman definierades sedan på ett sätt som gav minsta möjliga
utrymme åt individuell tolkning. Klassificeringsschemat testades på
gängse sätt genom att två kodare oberoende av varandra kodade delar
av textmassan. Sedan en tillfredsställande grad av överensstämmelse
mellan de två kodningarna hade uppnåtts vidtog själva
kodningsarbetet. I oklara fall konsulterade kodarna varandra för att
resonera sig fram till en hållbar tolkning. Resultaten kontrollkodades
slutligen stickprovsmässigt av utredaren, som också kodat huvuddelen
av den undersökta textmassan.
Några ord bör sägas om analysinstrumentets validitet, dess förmåga att
belysa de frågor vi avser att undersöka.

Då det gäller den komparativa analysen, som syftar till att utröna i
vilken mån tidningarna återgav myndigheternas meddelanden, får vi i
samband med resultatredovisningen anledning att påpeka att den enkla
teknik vi valt inte täcker hela återgivningen. Mätaren läcker. Därför
kompletteras redovisningen med upplysningar om den återgivning av
myndighetsinformation som avviker från den takt våra jämförelser
täcker. På så sätt får läsaren en uppfattning om vilka meddelanden som
spreds via tidningar från den ena dagen till den andra, vilka som nådde
tidningsläsarna i en annan takt och slutligen vilka som aldrig nådde
fram.
Bra validitet i fråga om den andra huvudanalysen som gäller
tidningarnas sätt att bevaka och behandla de informerande
myndigheterna innebär bl a att resultaten visar vad tidningarna skrev
om och i synnerhet vilka kritiska synpunkter som kom fram i
tidningstexterna. Då klassificeringsschemat i huvudsak är en
omstrukturerad förteckning över de ämnen inom vårt
undersökningsområde som förekom i texterna så kan vi på goda
grunder påstå att analysen fångar upp de ämnen och de synpunkter som
är av intresse i sammanhanget. Resultaten av den kvantitativa analysen
kompletteras fortlöpande rikligt med citat och referat av texterna.
De ämnen som är föremål för denna analys består av fem
temakategorier som i sin tur består av sextio teman. Fyra av
kategorierna har sitt ursprung i myndigheternas pressmeddelanden
och ett i tidningsmaterialet.
A. Lägesbeskrivningar återkommer regelbundet i SSI:s
pressmeddelanden
under de första veckorna, och
telefax-meddelandena från länsstyrelsen i Gävleborg består på något
undantag när av rapporter om mätvärden som syftar till att beskriva
läget inom länet. Lägesbeskrivningarna varierar givetvis åtskilligt i
fråga om form, detaljrikedom och perspektiv. I analysen kom vi fram
till att två väsentligen skilda perspektiv kunde lätt identifieras: läget
utomlands, i första hand på olycksöden, och läget inom rikets gränser.
Rapporteringen kunde då även avse olika stora delar av Sverige, allt
från "hela Sverige upp till en linje i höjd med Skellefteå" till en enskild
brunn i östanbäck eller en mjölkgård på Gottland.
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Då de gäller sättet att beskriva läget i Sverige har två särskilda
temagrupper beaktats: för det första resultat av mätningar och
analyser som avser vår livsmiljö (luften, marken, vegetationen mm),
våra livsmedel (främst mjölk och dricksvatten) och i ett fåtal fall även
mänskliga organ, och för det andra analyser av nedfallets
sammansättning, framför allt då förekomsten av jod 131, cesium 137
och plutonium 239.
B. Frågan om nedfallets fysikalisk^ och biologiska följder är givetvis
av stor betydelse i sammanhanget. Följderna behandlas dels såsom
effekter av joniserande strålning i allmänhet och dels såsom effekter av
de ovan nämnda radioaktiva ämnena i våra organismer.
C. En kategori som ytterst sällan explicit tas upp i pressmeddelandena
men som tidningarna uppmärksammar desto mera är nedfallets sociala
följder. Mycket av det som skrivits i tidningarna om detta ämne faller
visserligen utanför denna utredning, men en hel del av
tidningsmaterialet handlar om människors oro och osäkerhet inför det
hot som nedfallet anses innebära,trots lugnande besked från
myndigheter, och om konsekvenser av "betesförbudet" för enskilda
mjölkproducenter. Dessa teman berör myndigheternas
informationsansvar och tas därför med i utredningen.
D. En stor del av de upplysningar som ingår i SSI:s pressmeddelanden
har sin upprinnelse i de frågor som institutets telefonjour fått svara på.
Så torde vara fallet när det gäller redovisning av pågående eller nära
förestående verksamhet. Man upplyser om mätningar och analyser
som skall ge besked om framtida friklassningar av betesmarker, om
samarbete mellan myndigheter i Sverige eller om internationellt
samarbete.
E. En stor del av frågorna från allmänheten till SSI handlade om vad
man skall göra för att undvika de risker som nedfallet innebar. Fn
kategori som under den akuta fasen dominerar kommunikationen
mellan SSI och pressen handlar om normer och förhällningsregler. De
normativa uttalandena indelades i tre grupper:

11

- tillåtande, icke restriktiva uttalanden (t ex att det går bra att
dricka mjölk, barnen kan leka i sandlåda eller att korna i Halland
kan nu släppas ut på bete),
- rekommenderande (t ex man skall undvika att dricka
regnvatten och äta nässlor, man bör inte släppa ut mjölkkor på
bete) och
- förbjudande/påbjudande (t ex import av livsmedel från Sovjet
förbjudes, kontroll av färsk frukt och grönsaker från Italien
påbjudes).
Utöver förekomsten av teman beaktades vid analysen även det sätt
temat presenterades på. Modern begriplighetsforskning har bl a visat
att ett meddelande blir lättare att både förstå och komma ihåg ifall det
framställs så att läsaren/lyssnare/tittaren har en möjlighet att inse
orsakssammanhangen i meddelandet (Findahl, Höijer 1984, Hedman
1979). En annan dimension som bidrar till en strukturerad uppfattning
om den verklighet meddelandet refererar till är förväntningar om den
framtida utvecklingen. I tillämpliga fall har teman i
pressmeddelandena därför bedömts i tre steg:
1. Förekomsten av temat. Teman som handlar om resultat av
mätningar och analyser har enbart registrerats på detta sätt.
2. Förklaring till och/eller motivering för det som temat
handlar om har noterats för redovisning av verksamhet och för
normativa uttalanden. Har myndigheten enbart talat om vad som
görs eller anger man också en orsak till verksamheten? Talar
man enbart om att barnen kan leka i sandlåda eller förklarar
man också varför detta bedöms riskfritt?
3. Då det gäller generella beskrivningar av läget och följder av
nedfallet är det meningsfullt att utöver förekomst och kausala
samband även beakta framtidsperspektivet. Talar myndigheten
om vad som kan förväntas i fortsättningen?
I samband med analysen av tidningsartiklarna blir ytterligare
dimensioner aktuella. Myndighetsinformationen kan behandlas i
artikeln på många olika sätt: den kan återges, den kar.
vidareutvecklas och den k*>r. kritiseras eller ifrågasättas.
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4. Ifall artikeln med hjälp av exempel, en intervju eller
bakgrundsfakta utvecklar det myndighetsbudskap temat handlar
om noteras det vid kodningen som en elaborering av
myndighetsinformation.
5. Artikeln kan också ifrågasätta, kritisera eller presentera
information som säger emot meddelandet från myndigheten. I
så fall noteras detta vid kodningen som kritik av
myndig hetsinformation.
6. För varje tema noteras avslutningsvis vilka källor som
associeras med temat, om det är myndigheter, experter eller
övriga (ofta privatpersoner).
I enlighet med utredningsuppdraget har den kritik som i pressen riktas
mot myndighternas information eller informationsverksamhet i
samband med Tjernobyl-olyckan noterats. Också en enkel
kartläggning av förekomsten av olika myndigheter i tidningsartiklarna
har utförts.

Artiklarna
Varje tidning har sina speciella existensvillkor. Därför är varje
jämförelse mellan tidningarna på ett sätt orättvis. Ändå är det av
intresse att i vissa avseenden jämställa tidningar med några andra, att
kategorisera dem för att därigenom söka tendenser i deras beteende.
Fem av de tolv tidningar som ingår i analysen har spridning utöver
utgivningsregionen och sju av dem riktar sig till läsare inom det
landskap de utkommer i. Tio morgontidningar och två kvällstidningar
ingår i urvalet. Hälften av tidningarna kommer ut sju dagar i veckan
och den andra hälften endast på helgfria dagar. Fem av tidningania
förfäktar på ledarplats socialdemokratiska ståndpunkter, ;re uppger
sig vara liberala, en obunden, en obunden moderat, en borgerlig och
en folkpartitidning ingår ytterligare i urvalet. Möjligen skulle man
kunna tillägga att Svenska Dagbladet har en positiv syn på kärnkraft
medan Arbetet och Aftonbladet inför folkomröstningen stod nära linje
2. Dagens Nyheter och Expressen har på ledarplats fört fram en mer
ifrågasättande syn på kärnkraft som energikälla (Jfr Asp 1986).
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Det material som handlar om myndigheters information om Tjernobyl
och olyckans följder i Sverige fördelar sig över tid i de olika
tidningarna på sätt som framgår av följande sammanställning.
Tabell 1. Artiklarnas fördelning per tidning 29.4. - 21.5. 1986.
Horisontell procent.
29.4. 2.5.

4.5.

6.5.

9.5.

30.4. 3.5.

5.5.

7.5.

10.5. 12.5. 14.5. 16.5. 21.5

%

%

%

%

%

%

%

%

%

DN
SvD
Arb
AB
Eixp
Abl

111
78
65
52
62
73
GDB 82
NN 49
ST 41
ÖA 12

13
15
6
35
31
11
15
12
7
-

8
12
15
17
19
8
9
12
5
17

11
10
8
6
13
4
7
4
17
8

10
14
18
6
8
16
12
12
15
25

11
15
17
12
3
3
2
2
2
25

9
6
2
10
6
5
-

11
16
11
13
8
12
23
2
7
17

11
6
18
8
5
15
18
27
27
8

17
6
5
4
3
30
13
22
15
-

Tot 625

15

12

9

13

8

4

12

14

13

N

11.5. 13.5. 15.5. 17.5.

I de båda västernorrländska tidningarna Västemorrlands Allehanda
och Dagbladet Nya Samhället fanns det endast en artikel som handlade
om ämnet för utredningen, båda i undersökningsperiodens början.
Västernorrlands Allehanda publicerade den 30 april en intervju med
en radiofysiker vid regionsjukhuset i Umeå som vamar för nedfallets
långsiktiga effekter. Dagbladet skrev om rusning efter jodtabletter på
apoteket i Sundsvall den 2.5.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Textmassans fördelning över tid

429 -502 -504 -506 -509 -511 -513 -515 -517 -520
430 503 505 507 510 512 514 516 518 521
— Riksmorg.

Rikskvällst

Gävleb-Vbott

Textvolymen i tidningstyperna varierar högst betydligt, så även
kriterierna för nyhetsurvalet. De båda kvällstidningarna är
synnerligen aktiva under den akuta fasen medan bevakningen blir mer
sporadisk mot slutet av perioden. I de övriga rikstidningarna sprider
sig artiklarna relativt jämnt över hela perioden. I regionalt spridda
tidningar i Gästrikland och Västernorrland sker en klar upptrappning i
rapporteringen mot slutet av perioden.
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Tabell 2. Artiklarnas fördelning i morgontidningar med riksspridning, eftermiddagstidningar och tidningar i
Gästrikland och Västernorrland. Horisontell procent.

N

R-fm
tidn 254
R-em
tidn 114
Giivletidn 155
V-norr
ridn 102
Alla 627

29.4.

2.5.

4.5.

6.5.

9.5.

30.4.

3.5.

5.5.

7.5.

10.5. 12.5. 14.5. 16.5. 21.5.

%

%

%

%

%

%

%

%

12

11

10

13

14

6

12

11

32

18

10

7

7

5

11

6

13

8

6

14

3

-

18

17

21 100

9

10

10

15

5

5

6

25

17 100

15
12
9
13
8
{ akut fas } { anpassningsfas

11.5. 13.5. 15.5. 17.5.

%

11 100
4

100

4
12
14
13
} { omorienteringsfas }

Den allra största delen av materialet återfinns på nyhetsplats i
tidningarna. 73% av artiklarna utgörs av fullständiga notiser,
reportage eller andra inslag av nyhetskaraktär. 15% av artiklarna är
nyhetsmenyer på första sidan med hänvisning till utförligare
rapportering längre fram i tidningen. Ledarartiklar, övrigt
kommenterande material och fackartiklar utgör 3% var av
totalantalet. Debattinläggen som handlar om myndigheternas
information är få och utgör 1% av alla artiklar. Insändare och
intervjuer ä la gatu-gallup kring detta ämne utgör 2% av materialet.
Artikeltyperna fördelar sig över tid i stort sett slumpmässigt. Däremot
finns det en del små skillnader mellan de tidningskategorier som
presenterades ovan. Tre fjärdedelar av fackartiklarna ingår i någon av
morgontidningarna med riksspridning och en fjärdedel av dem i
Gävle-tidningarna. Varken kvällstidningarna eller tidningarna i
Västernorrland har tagit in någon fackartikel.
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Karakteristiska skillnader mellan morgon- och eftermiddagslidningarna i fråga om artikelns volym framgår av följande
sammanställning.
Tabell 3. Artiklarnas fördelning enligt volym i olika tidningstyper
Horisontell procent.
Volym i spalt-cm
<20 20-80
> 80

Vol/art
spalt-cm

Tot

Vol totalt
spalt-m

N

%

%

%

%

R-fm

254

21

52

26

100

•

59

14.9

Rem

114

13

39

47

100

*

89

10.0

Gävle 155

27

40

33

100

*

58

9.2

V-nor 102

16

57

27

100

*

59

5.9

(s)

239

17

44

40

100

•

74

17.6

cj(s)

388

23

50

27

100

*

58

22.5

Alla

627

20

48

32

100

*

64

40.1

Andelen mer volyminösa artiklar är störst i eftermiddagstidningarna
och i A-tidningar medan små notisers andel är störst i
Gävle-tidningarna och i den borgerliga pressens representanter. Även
artiklarnas genomsnittliga storlek visar att eftermiddagstidningarnas
och de socialdemokratiska tidningarnas rapportering varit mer
omfattande per inslag än de övriga tidningarnas. Ser man på den sista
kolumnen i tabell 3 upptäcker man däremot att rapporteringen totalt
domineras av morgontidningarna med riksspridning och av den
icke-socialdemokratiska pressens representanter.
Till en övervägande del består artiklarna av nyhetsinslag. Med tanke
på den funktion som strålskyddsmyndigheterna i sin egen verksamhet
tilldelade pressen år det av intresse att undersöka omfattningen av den
s k brödtexten i artiklarna. Det är ju framför allt texten som kan bära
den information som myndigheterna avsåg att sprida till allmänheten.
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Tabell 4. Variation i textens andel av artikelvolymen samt den
genomsnittliga textandelen och textvolymen i olika
tidningskategorier. Horisontell procent.

N

Textens andel i procent
0-25 26-50 51-100
%
%
%

Tot
%

Textandel Text/art
i spalt-cm
/art i %

R-fm
R-em
Gävle
V-nor
(s)
ej(s)

254
H4
155
102
239
388

12
28
12
10
18
12

21
32
25
33
32
23

67
38
60
55
48
64

100
100
100
100
100
100

*
*
*
*
*
*

47
31
43
45
39
45

28
29
25
25
28
26

Alla

627

14

26

58

100

*

42

27

Av kolumnen längst ut till höger i tabell 4 framgår att den
genomsnittliga textvolymen per artikel är tämligen konstant i alla
tidningskategorier. Det som utöver artikelantalet skiljer kategorierna
åt är storleken på rubrik- och illustrationsytorna. Texten i kvällstidningarna och i de socialdemokratiska tidningarna omges av mer
omfattande rubriker och mer bilder och teckningar än i de övriga
tidningarna. Rubrikerna är större och illustrationerna rikligare,
givetvis, under de första dagarna då själva nedfallet utgör en
förstasidesnyhct i s g s alla tidningar. Men även i slutet av perioden
ökar rubrikerna och illustrationerna, framför allt i samband med
rapportering om de höga cesiumhalterna i Gävle-trakten. Även
kritiken från regionerna mot SSI:s informationsverksamhet skapar
rubriker, framför allt i tidningarna i Gävle och Västernorrland.
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Myndighetsinformation som nyhetsstoff
Vad som gör att en tidning väljer att sprida någonting som en nyhet är
en fråga som det finns många svar på. En vid det här laget klassisk
uppsättning av s k nyhetsvärdesfaktorer presenteras av Galtung och
Holmboe Ruge (1970). En del av faktorerna hänför sig till
tidningsorganisationens sätt att fungera:
- Dygnsrytmen avgör ofta vad som är värt att publicera som en nyhet.
Händelserna efter stopptiderna har klart sämre förutsättningar att
hamna på nyhetssidorna än det som inträffat före. En del av det
material som kom med i pressmeddelandena från SSI hade genom
intervjuer i radio och teve redan nått ut till både allmänheten och
åtminstone delar av pressen. Deras nyhetsvärde hade därmed minskat.
- Pregnans, eller händelsens skönjbarhet i sin omgivning bidrar till
dess möjligheter att få publicitet. Utvecklingsprocesser kan möjligen
tas upp i fackartiklar men de uppmärksammas sällan som nyheter. Ett
enstaka avvikande mätvärde är därför intressantare nyhetsstoff än
förväntade låga medelvärden, oberoende av vilken betydelse det kan
ha från risksynpunkt.
- Kontinuitet är en förutsättning för all informationsmedling, så även
för nyhetsverksamhet. Det måste finnas en känd bakgrund att relatera
det nya till. Serien av presskonferenser och informationer från SSI
utmärktes av hög grad av kontinuitet.
- Från tidningens synpunkt måste nyhetsinslaget bidra till en variation
inom tidningens innehåll. Hela den process som förorsakades av det
radioaktiva nedfallet från Tjernobyl kan sägas under de första
veckorna ha haft denna funktion för tidningania.
Författarna räknar också upp en del egenskaper hos själva händelsen
som har betydelse för hur den värderas av nyhetsredaktionerna.
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- Sensation , det oväntade som sker inom ramen för väl inarbetade
förväntningar uppfattas lätt som nära nog synonymt med ordet nyhet.
Då SSI.s mätningar visade vikande strålvärden fick varje mätresultat
som gick i motsatt riktning ett högt värde på denna faktor.
- Shakespeare-citatet "111 news has wings..." är säkerligen ett uttryck
för folkvisdom som i våra dagar oftare formuleras i form av en
omvänd slutledning: "No news is good news". Negativitet i sig anses
ofta bidra till en händelses nyhetsvärde. Vid en närmare analys torde
det emellertid visa sig att händelser som får höga värden på övriga
nyhetsvärdesfaktorer (sådan som är plötsliga, oväntade, tydligt
skönjbara i tid och rum osv) ofta är negativa. Förstörelesen går i regel
mycket fortare till än skapandet och uppbyggandet.
- All god dramaturgi förutsätter spänning, motsättning, konflikt. En
händelse som lyfter fram en motsättning mellan parter eller mellan
mål och möjligheter eller, varför inte mellan det inträffade och det
sannolika, har stora chanser att nå nyhetssidorna i en tidning.
- Processer och abstrakta resonemang som kan ha stor betydelse för
tidningsläsare är ofta svåra at formulera som nyheter. Med hjäp av
personalisering kan detta emellertid lyckas. För ju mer en händelse
kan ses ur en individs synvinkel desto större är sannolikheten för att
den kan bli en nyhet. • Personer än synligare än händelser och
processer. Personer är också bildmässiga. Det är ingen tillfällighet att
informationen om nedfallet från Tjernobyl i Svenge associeras med
Gunnar Bengtssons person.
- I nyhetsvärderingen ingår också ett resonemang om händelsens
storlek. Man brukar tala om tröskelvärden. Olyckan i Tjernobyl i sig
var givetvis en stor nyhetshändelse. Däremot var det inte självklart att
infromation från svenska myndigheter om dess konsekvenser i Sverige
skulle värderas på samma sätt. Enligt Galtung & Holmboe Ruge kan
man emellertid förvänta sig en aktivare rapportering kring
informationer om t ex restriktioner som har allvarliga konsekvenser
för många än om sådana som drabbar färre personer.
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- lin i samband med Tjernobyl-informationen tämligen
ovidkommande nyhetsvärdesfaktor är prominens. Kända
personligheter i livets alla sfärer får mer nyhetsutrymme än okända.
Möjligen kan man hävda att sedan generaldirektören vid SSI blivit en
mediepcrsonlighet bidrog hans person till att det han sade nådde ut till
tidningarna. Resonemanget verkar emellertid långsökt.
- Däremot är det tydligt att närheten spelar en synnerligen viktig roll
för tidningarnas rapportering. Under den sista av de veckor som här
analyserats publicerade Aftonbladet och Expressen 6 respektive 5
artiklar som hade med vårt ämnesområde att göra. I Arbetarbladet och
Gefle Dagblad ingick under motsvarande vecka 33 resp 26 artiklar om
nedfallet och dess konsekvenser för människor i Gästrikland.
- Det som inträffat skall beröra läsarna, ha relevans för dem för att det
skall ha nyhetsvärde. Informationen från strålskyddsmyndigheterna
ansågs tvivelsutan ha stor relevans för läsarna i hela landet under de
första dagania då ovisshet rådde om nedfallets konsekvenser på kort
sikt. I ett senare skede berördes befolkningen i kustområdet från
Uppland och norrut mer än invånarna i landets övriga delar av
informationen om nedfallet, vilket givetvis förväntas återspeglas i
nyhetsrapporteringen.

Rapportens uppläggning
En självklar utgångspunkt i utredningen är att tiden spelar en viktig
roll för tidningarnas beteende inom vårt undersökningsområde. Vi
beskriver ett förlopp, som vi tror oss kunna indela i tre olika faser.
Därför försöker vi i rapporten ge läsaren en bild av det som
karakteriserar artiklarna under de tre delperioderna och samtidigt
antyda förändringar som sker över tid.
Inom varje tidsavsnitt granskar vi först tidningarnas sätt att återge de
olika budskapen i myndigheternas pressmeddelanden. Så vänder vi
blicken 180° och undersöker vad tidningarna skriver om
myndighetsinformation. Därvid granskar vi särskilt den kritik som
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riktas mot myndighetemas sätt att förvalta informationsansvaret.
Kritiken exemplifieras med citat. Tyngdpunkterna och detaljskärpan i
rapporteringen följer förändringarna i undersökningsmaterialet. I
början granskar vi mer detaljerat tidningarnas rapportering kring
olyckans följder i Sverige. Mot slutet fäster vi större uppmärksamhet
vid den tilltagande kritiken.
De citerade artiklarna identifieras med angivande av rubrik i fetstil
och en förkortning av tidningsnamnet samt datum.
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DEN AKUTA FASEN 29.4. - 3.5.
Det första pressmeddelandet från Statens strålskyddsinstitut gick ut till
massmedierna på onsdagen den 30 maj. Av texten framgår att SSI
redan hunnit lämna en hel del upplysningar om läget innan.
"Strålskyddsinstitutets mätningar börjar ge en mer detaljerad bild av
nedfallet från den ryska reaktorkatastrofen. Strålskyddsinstitutets
mätstationer visar en stabil strålninvå. De högsta värdena ligger inom
ett bälte från Uppsala - Gävle längs Norrlandskusten. Inom detta
område ligger nivån för närvarande ca 10 ggr över den naturliga
bakgrunden. Detta är dock fortfarande strålnivåer som ligger långt
under de som kräver åtgärder."
Denna lägesrapport återkommer med ett i stort sett identiskt innehåll
de två efterföljande dagarna, dock med en precisering angående
fläckvisa toppvärden med ca 100 ggr den naturliga
bakgrundsstrålningen i Uppland och längs Norrlandskusten. Den sista,
för en lekman dunkla meningen upprepas och dess innebörd
exemplifieras allt mer i deltalj: Dricksvattnet går att använda normalt,
dock ej regnvattnet, det finns ingen anledning att ta jodtabletter,
mjölken är ofarlig osv. Fredagens kommuniké består till största delen
av en uppräkning av restriktioner.
Den aktuella strålningens effekter på människan antydes något mer
konkret genom ett exempel som handlar om gravida
röntgensköterskor: "De stråldoser som foster i Sverige kan få p g a
olyckan understiger klart de doser som är tillåtliga för gravida
strålningsarbetare, t ex röntgensköterskor. Institutet ser därför ingen
anledning till oro för gravida kvinnor."
Institutet talar också om vilka mätningar som utförts eller pågår: flygoch bilmätningar, mätningar av mejerimjölk, mätning av radioaktiv
jod i sköldkörteln på några stockholmare mm. Vidare ger SSI sin syn
på de uppgifter som kommit från Sovjet om läget vid den
olycksdrabbade reaktorn och meddelar att WHO sammankallat en
expertgrupp som skall följa upp utvecklingen.
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Tidningar som förmedlare av myndighetsinformation.
Det första utrdeningsuppdraget består i att jämföra myndigheters
pressmeddelanden med tidningarnas rapportering kring de ämnen som
tas upp i meddelandena. Det har redan påpekats att en direkt
jämförelse mellan innehållet i varje meddelande och innehållet i
artiklarna i följande dags tidningar ger en briställig bild av den totala
rapporteringen. En del nyheter har kommit till tidningarnas
kännedom redan dagen innan och finns på tidningars nyhetssidor
samma dag som de sammanfattas i en press release från en myndighet.
I andra fall kan ett meddelande bedömas vara mindre tidsbunden och
tas därför upp vid ett senare tillfälle.
I or att i någon mån göra rättvisa även åt den rapportering som inte
uppfyller de kriterier som tillämpats vid den komparativa analysen
kompletteras de exakta resultaten rörande meddelandenas penetration
med uppgifter om i vilken mån de olika teman överhuvud togs upp i
tidningania.
Sammanlagt 172 artiklar med inslag av informationer från någon av
de statliga myndigheterna publiceras i de 12 tidningarna under den
period som här kallas för Tjernobyl-krisens akuta fas. Det är något
mer än en fjärdedel av artiklarna i vårt material. Det ämnesområde
som under de två första dagarna klart dominerar innehållet i
artiklarna är läget i Sverige och på olycksplatsen. Nästan hälften av
artiklarna (45%) handlar huvudsakligen om läget efter olyckan. Även
den oro som många känner med anledning av nedfallet ger upphov till
många artiklar. De två första vardagarna i maj får SSI:s
rekommendationer och restriktioner en framträdande plats i
nyhetsflödet. De utgör huvudinnehållet i 29% av artiklarna.
I sammanställningen på följande sida kan man avläsa i vilken mån de
undersökta tidningarna (bortsett från Västernorrlands Allehanda och
Dagbladet Nya Samhället, se ovan) återgav de teman som ingick i SSI:s
pressmeddelanden den första och andra maj. Teman som antyds med
lämpliga förkortningar i vänstra kolumnen redovisas mer fullständigt
i bilaga 2.
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Tabell 5. Återgivning av teman i SSI:s pressmeddelanden i tidningarna
2. - 3.5. 1986.
Ti-MA

DN SvD Arb AB Exp Abl GD NN ST OA

Lägesbeskrivning
h
Läget utomlands
h
Läget i Sverige
h
Livsmiljön ospec.
h
Luften
Mjölken
Sköldkörteln
Nedfallets biol följder
h
Strålningens effekter
Verksamhetsredovisning
Mätningar, analyser
Internationell samverkan
Normer, restriktioner
Dricksvattnet användbart
h
Modersmjölken användbar
Mjölken användbar
• h
Barn kan leka i sandlåda
Vårbruk som normalt
Ingen risk för gravida
h
Drick ej regnvatten
Ät ej nässlor
h
h
Ej skäl ta jodtabletter
h
Ej mjölkkor på bete
Ansiktsmask/luftfilterbyte
h
Ej resor nära Tjernobyl
Utrikesvistelse: fråga mynd
Importkontroll från Sovjet
Summa återgivna teman

14

12

h
h
-

h
h
h
h
-

h
d
h
-

h
h
-

h
h
h
h
h
-

d
d
h
-

h
d
-

d
-

h

-

-

h

-

h

h

-

h

h

h
-

h
-

h

-

-

-

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
-

d
h
h
h
-

h
h
h
h
h
h
-

h
h
h
h
h
-

h
h
h
h
h
h
h
-

h
-

h
h
h
h
-

h
h
h
-

9

10

9

13

5

7

-

-

h
h
-

4 2
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Beteckningarna i tabellen anger i vilken mån artikeln bedömts återge
innehållet under respektive tema i myndighetsmeddelandet:
h = innehållet återges i stort sett helt och hållet
d = innehållet återges delvis eller bristfälligt
- = innehållet i meddelandet kan inte kännas igen i artikeln.
Med undantag av de tre västernorrlandstidningarna Dagbladet,
Västernorrlands Allehanda och örnsköldsviks Allehanda återges SSI:s
uppgifter om strålningsläget i Sverige i samtliga tidningar mer eller
mindre fullständigt. Sju av tidningarna återger de summariska resultat
av mätningar som anger strålnivåerna i olika delar av landet, medan
mätresultaten beträffande luften och mjölken återges endast av några
få. På den här punkten visar vårt analysinstrument emellertid fel.
Anledningen till att inte återge pressmeddelandets uppgifter är i många
fall den att de redan rapporterats i föregående dags tidning.
SSI-meddelandets antydan om de aktuella strålningsdosernas
biologiska effekter återges i fem av tidningarna. Under ifrågavarande
period ingår detta tema emellertid i inte mindre än 53 artiklar, spridda
i alla tidningar utom två: Dagbladet och örnsköldsviks Allehanda. I
två tredjedelar av dessa artiklar är det myndigheter som kommer till
tals och en tredjedel av dem redovisar övriga experters syn på saken.
Endast de två kvällstidningarna återger myndigheternas redovisning
av mätningar som är på gång. Nyheten om WHO:s arbetsgrupp återges
i SvD, Arbetet och Arbetarbladet. Sammantaget publicerar emellertid
alla de undersökta tidningarna utom Dagbladet och Västernorrlands
Allehanda artiklar om svenska myndigheters verksamhet i samband
med katastrofen.
På fredagen den 2 maj ingick i SSI:s meddelande en uppräkning av s k
"restriktioner". Det var till en stor del svar på frågor från den oroliga
allmänheten, delvis upprepningar av vad som tidigare sagts i olika
sammanhang. Egentliga restriktioner som berörde allmänhetens
dagliga liv var det fråga om endast på fyra områden: man skulle inte
dricka regnvatten, inte äta nässlor eller andra grönsaker som växt i det
fria, inte låta mjölkkor gå på bete och inte resa till mål närmare än 10
mil från olycksplatsen. I fråga om vistelse i utlandet rekommenderade
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SSI att ta kontakt med strålskyddsmyndigheterna i respektive land. I
samband med byte av större luftfilter skulle man använda ett
andningsskydd. I övrigt skulle man leva som vanligt.
De begränsande rekommendationerna återges av de flesta tidningarna.
Hndast Sundsvalls Tidning och Dagbladet förbigår helt risken med att
dricka regnvatten. ST, Dagbladet, VNA och Gefle Dagblad låter bli att
nämna nässlor och andra grönsaker som hälsorisk. Betesförbudet
återges i alla utom Expressen och DNS. Expressen tar upp ämnet så
småningom, men inte för att återge normen utan snarare för att
beskriva betesförbudets följder. Västemorrlands Allehanda publicerar
redan den 30 april en intervju med en radiofysiker som förväntar sig
ett betesförbud från SSI.
Tre av rekommendationerna är av restriktiv natur men berör en klart
mindre del av allmänheten. Samtliga undersökta rikstidningar återger
rekommendationen att inte åka till resmål närmare än 10 mil från
olycksplatsen medan ingen av de övriga tidningarna tar upp temat.
Ilndast Aftonbladet (och Arbetet, fast vid en annan tidpunkt)
vidarebefordrar rekommendationen att under utlandsvistelse ta reda
på vad landets strålskyddsmyndigheter gett för förhållningsorder.
Slutligen kan man korstatera att rekommendationen att vid byte av
större luftfilter bära ett andningsskydd endast återfinns i Svenska
Dagbladet, och då ett pardagar försenad.
Under rubriken "restriktioner" räknar SSI upp också ett antal
livsområden där inga restriktioner behövs. Dricksvattnet, mjölken och
modersmjölken går bra att använda som vanligt, markstrålningen är
inte farligare än att barn kan leka i sandlåda och vårbruket kan
genomföras såväl i små trädgårdar som på åkrar. Och för gravida
finns del ingen anledning till oro.
Det är SvD och Abl som mer samvetsgrant än andra återgett dessa
"lugnande besked". Beträffande oroliga blivande och nyblivna
mammor är det endast SvD som talar om att nedfallet inte behöver
innebära några risker. Här har vi emellertid åter anledning att
komplettera den strikta jämförelsen i tabell 5 med uppgifter om
tidninganias rapportering i övrigt kring de nämnda teman.
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Under den akuta fasen nämns det användbara dricksvattnet i 10
artiklar och under hela undersökningsperioden täcks ämnet i samtliga
tidningar bortsett från VNA och DNS. Modersmjölken och
graviditeten berörs av tre tidningar, utöver nämnda SvD också av
Expressen och DN. Upplysningar om mejerimjölkens ofarlighet
återfinns i 17 artiklar under de första dagarna, och ämnet tas upp i alla
tidningar utom de västernonländska NN, DNS och VNA. Frågan um
lek i sandlåda utvecklar sig i Dagens Nyheter den 2 maj till en mindre
dispyt: mot SSI:s linje reser sig två strålforskare som menar att barnen
i alla fall inte bör stoppa sand eller lervälling i mun inom de mest
drabbade områdena.I övrigt uppmärksammas frågan endast i SvD och
Abl. De två kvällstidningarna återger beskedet rörande vårbruket och
arbete i trädgården. Något senare tas frågan också upp i SvD, Abl och
GD.
Slutligen kan man konstatera att ingen av tidningarna återger exakt
SSI:s notis om kontroll av livsmedel från Sovjet. I sammanlagt tre
artiklar berörs ämnet emellertid under perioden.
Htt sammanfattande omdöme om de olika tidningamas sätt att fungera
som förmedlare av information från SSI blir då följande:
De fem tidningarna med riksspridning, Arbetarbladet i Gästrikland
och Nya Norrland i Västernorrland återger de för medborgarnas väl
och ve mest centrala teman i pressmedelandena, rapporten om läget i
Sverige och de restriktioner SSI rekommenderar för allmänheten.
SvD, Abl och DN återger dessutom en stor del av det övriga innehållet
i meddelandena. GD och tidningarna i Västernorrland utom NN
däremot har dessa dagar gett övriga nyheter en högre prioritet.
På Valborgsmässoafton får kommunerna i Gävleborgs län det första
telefax-meddelandet från länsstyrelsen. Även lokalradion och
tidningarna i länet nås av meddelandet. Budskapet är kort och koncist:
inget radioaktivt nedfall sker sedan föregående dag och inget nytt
väntas komma den närmaste veckan. Regnet har fört ner radioaktivitet
till marken och vattensamlingar, varför man inte bör dricka
regnavatten eller vatten från öppna brunnar. Meddelandet den 1 maj
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återger upplysningar från SSI som går ut på att kontamineringen i
luften upphört och att tendensen beträffande markbeläggningen är
vikande.
De båda Gävle-tidningarna återger lägesbeskrivningen i meddelandet.
I Arbetarbladet är kopplingen till länsstyrelsens meddelande dock
oklar.

Myndigheter som nyhetss»off
Nu vänder vi blickriktningen 180° och försöker se på myndigheterna
från tidningamas utgångspunkter. Myndigheter kan då bl a agera som
nyhetskälla eller utgöra ett ämne för nyhet eller kommentar.
Vi har tidigare konstaterat att de mest omskrivna ämnesområdena
dessa dagar är olika aspekter av läget i Sverige och på olycksplatsen
vad gäller den radioaktiva nedsmutsningen av livsmiljön, den oro
olyckan gett upphov till och de normer och förhållningsregler SSI
utfärdar. I följande sammanställningar grupperas de 170 artiklar som
publiceras under den akuta fasen efter deras huvudsakliga innehåll. Ett
tiotal artiklar handlar om ett par ämnesområden ungefär lika ingående
och har därför tagits med i båda.
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Artiklar som handlar om läget i Sverige och i Tjernobyl.
Tabell 6. Artiklarnas fördelning i tidningarna efter huvudsakligt
innehåll och sättet att behandla temat. Absolut fördelning.
fEMA

Tot

DN SvD Arb AB Exp Abl GD NN ST ÖA

LÄGESBESKRIVN
Vidareutveckling
Kritik
Myndighet återges
Expert återges

73
43
10
54
17

9
3
1
8
3

8
2
6
2

6
5
2
5
3

11
7
2
9
2

15
13

2
11
3

7
4
2
5
1

9
4
5
1

4
3
2
-

Alla de tio tidningar som under den akuta fasen skrivit om
myndigheters information om katastrofen har också berört
strålningsläget. Alla har också i varierande grad utvecklat vidare
myndighetsinformation i artiklarna, i många fall genom intervju med
en representant för SSI eller SKI. Samtliga tidningar har också bland de
källor som explicit nämns i artiklarna en eller flera myndigheter. Inte
mindre än tre fjärdedelar av lägesbeskrivningarna återger information
från någon myndighet. Detta tyder på att informationen i tidningarna i
hög grad varit i linje med den som myndigheterna lämnat för
spridning.
Fyra av rikstidningarna (undantaget är SvD) och Arbetarbladet tar upp
även kritiska synpunkter i lägesbeskrivningarna. I detta skede råder en
allmän osäkerhet om vad som är sant och vad som är rykten beträffande
läget i Ukraina. Från amerikanska nyhetsbyråer strömmar material om
tusentals döda, massgravar och nödrop via amatörradiosändare. Dessa
vidarebefordras till läsarna som en kontrast till den rätt optimistiska
rapportering från Sovjet som de svenska myndigheterna försiktigtvis
instämmer i.
DN och Expressen ifrågasätter mer direkt den information som
myndigheter lämnar om strålningsrisker i Sverige. Ströyers
dagboks(au)teckning den andra maj må illustrera detta. Expressens Jan
Lindström räknar upp en mängd oegentligheter som kommit fram i

2
1
2
1

1
1
1
-
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samband med olyckan, strålmätare som inte avläses under helger,
nordiska grannar som inte informerar och byråchef Snihs på SSI som
räknar upp allt som är ofarligt. Han menar att man inte behöver vara
rädd, men man kan på goda grunder vara förbannad.

/v rr

Då det gäller rapportering av mätresultat angående livsmiljön i Sverige
och svenska livsmedel utgör de svenska myndigheterna vid sidan om
strålskyddspersonalen vid kärnkraftverken de enda källor tidningarna
har att lita till. Amatörgeologer med geigermätare blir så småningom
intressanta som alternativa informanter. Nio av tio artiklar som
handlar om mätvärden i svenska livsmedel återger myndighetsinformation och sju av. tio artiklar rörande livsmiljön anger en
myndighet som källa. Då det gäller analyser av de ämnen som nedfallet
för med sig på svensk mark anlitar tidningarna aningen oftare även
övriga experter. Men även då tas i sex av tio artiklar uppgifter från en
myndighet med i redovisningen.

Nedfallets fysikaliska och biologiska följder
Endast 11 av artiklarna handlar huvudsakligen om följderna av den
joniserande strålning som nedfallet gett upphov till. Sådana artiklar
finns i rikstidningarna utom Arbetet samt i Gefle Dagblad och
Sundsvalls Tidning. Då myndigheternas information kring detta tema
ar mycket knapphändig är det föga förvånande att artiklarna varken
utvecklar vidare eller kritiserar myndighetsinformation.
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Temat tas emellertid upp i varierande omfattning i sammanlagt 59
artiklar under den akuta fasen. Samtliga tidningar så när som på
Örnsköldsviks Allehanda berör temat. Huvuddelen av materialet
förekommer på nyhetsplats som intervjuer med sakkunniga. Men även
tre fackartiklar, enkom skrivna som bakgrund till rapporteringen om
det dagsaktuella läget finns med. Kritiska synpunkter framförs i DN
och Arbetet medan någon form av vidarebearbetning av information
från myndigheterna ingår i materialet i alla tidningar utom Arbetet och
ÖA.
F'ackartiklarna handlar dels om olika arter av joniserande strålning och
dels om strålningens effekter på organismer. Även radioaktiva ämnens
vandring i näringskedjorna tas upp. Risken för mjölken och de
långsiktiga farorna med isotoper som stannar kvar i miljön årtionden
framöver är välkända bland sakkunniga, men de får betydligt mindre
utrymme i rapporteringen än de kortsiktiga, från hälsosynpunkt
mindre betydelsefulla följderna.
Beskeden är mycket entydiga. Den strålning som befolkningen i
Sverige, de mest utsatta områdena medräknade, utsätts för innebär
ingen omedelbar hälsorisk. Så säger experter tidningarna talar med och
så försäkrar SSI. Inne i texten. Men rubrikernas budskap är ett annat:
EXTRA
Atomolvckan.
Nytt svenskt larm i natt: strålningen ökar (AB 29.4.)
Mer strålning
HOTAR SVERIGE

- regeringen
KRÄVER BESKED I MOSKVA (Exp 29.4.)
Antalet cancerfall
kommer att öka
Strålningen upp till 100 högre än normalt (AB 30.4.)
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SVENSK
1 telefon från
DÖDSZONEN (Exp 30.4.)

RYSK
KÄRNFORSKARE
10 000-TALS
KOMMER
ATT DÖ (Exp 3.4.)

Ny farlig strålning
in över Sverige (Exp 30.4.)
Katastrofen i Sovjet
2 ELLER 2 000 DÖDA?
- Stråldoserna kan döda direkt (GDB 30.4.)
Radioaktivitet som
1 500 Hiroshimabomber (Exp 2.5.)

KÄRNKRAFTS-KA TASTROFEN
Giftmolnet vänder
mot Sverige igen
- men nu har radioaktiviteten minskat (AB 3.5.)
"Larm, strålning hotar, cancerfall kommer att öka, stråldoserna kan
döda direkt, giftmolnet mot Sverige... Ordvalet i rubrikerna ger
läsaren ett intryck av ett omedelbart hot mot liv och hälsa. I många fall
motsäger texten detta intcyck. Så t ex inleder Aftonbladet artikeln om
den ökade cancerrisken i Sverige med ett citat av Sven Löfveberg från
SSI:"Antalet cancerfall i Sverige kommer att öka som en följd av det
radioaktiva nedfallet.
- Men mer än några få personer om året kan det inte bli frågan om,
säger Sven Löfvenberg på Statens strålskyddsinstitut." ..."Med tanke på
att 30 000 människor insjuknar i cancer i Sverige varje år är ökningen
dock blygsam."
Ett annat, mindre spektakulärt exempel kan hämtas från Svenska
Dagbladet, som den 30 maj i en notis redovisar analysresultat från
Gotland under rubriken: Radioaktiv mjölk från Gotlandskor.
"Mjölk från kor på Gotland har visat viss förhöjning av radioaktiva
ämnen. Men det ligger klart under gränsvärdet för det acceptabla."
Frågan är vilken som var den viktigare nyheten, att mjölken innehöll
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radioaktiva ämnen eller att koncentrationen av dessa ämnen bedömdes
så låg att mjölken gott och väl kunde användas. Ingen torde vilja dricka
"radioaktiv mjölk", men många kan väntas acceptera samma mjölk om
den på goda grunder kan påvisas vara ofarlig för hälsan.

Nedfallets sociala följder
Radioaktiva partiklar i luften, beläggning på marken, strålning som är
två gånger, tio gånger, hundra gånger den normala bakgrundsstrålningen var begrepp som plötsligt sökte sin plats i svenskarnas
medvetande och gav upphov till olika slags föreställningar om den
drastiskt förändrade verkligheten. Inom ramen för denna utredning
har vi ingen möjlighet att få reda på hur dessa föreställningar
utvecklades. Vi kan endast i någon mån beskriva den information som
bland mycket annat tjänade som råmaterial till dem. Vi kan också
försöka sammanfatta tidningarnas rapportering kring den oro och
ängslan som människor kände inför det okända och det osäkra.
Den främsta orsaken till människors oro var givetvis det faktiska hotet
och dess svårbedömda storlek: vilka mängder radioaktivt material
skulle vindarna transportera till Sverige och hur länge? Och hur farlig
var den strålning som omgav oss överallt och som genom luften och
eventuellt genom födan hamnade i våra kroppar?
Den andra orsaken till oron var upplysningarnas svårbedömbarhet.
Experter och myndigheter konstaterade halter av radioaktiva ämnen
överallt i vårt livsrum och också i en del livsmedel. Samtidigt
försäkrade de att de mängder som hade konstaterats var betydelselösa
från hälsosynpunkt. Och möjligheterna att kontrollera rimligheten i
deras bedömningar var små. "Först säger dom att det är ingen fara.
Och se'n säger dom att nu är faran över. Va fan ska folk tro?"
På en mer konkret nivå fanns det ytterligre en faktor som bidrog till en
osäkerhet hos många. Larmet vid Forsmarks kärnkraftverk på
måndagen den 28 maj visade på en he) del brister i samhällets beredskap
för en kärnkraftsolycka i landet och avslöjade att ett hot utifrån inte
ingick i myndigheternas scenarior. På ledarplats skriver DN den 29.4.
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"Förhöjda värden har uppmätts för radioaktiva ämnen; men det är inte
farligt, intygar samstämmiga experter. Tur är det, ty det är svårt att
riktigt lita till Birgitta Dahls försäkran att en allvarlig olycka skulle ha
fått sin förklaring betydligt snabbare."
57 artiklar berör nedfallets sociala följder under den akuta fasen.
Artiklar förekommer i samtliga tidningar bortsett från den ena av de
två tidningarna i Västernorrland med endast en artikel i vårt material,
Västernorrlands Allehanda. 31 artiklar handlar huvudsakligen om
nedfallets sociala eller psykologiska följder. Tre ämnesområden
avhandlas i materialet:
1. Den oro och osäkerhet som människor vid och kring Forsmark
kände i samband med larmet rapporteras i tidningarna med
riksspridning och i Gävle-tidningarna. Kritik riktas mot
trafikförstockning, bristande information och orealistisk planering av
sanerings- och kontrollåtgärder.
2. Den allmänna oro som bl a återspeglas i rubriker som "Rusning
efter jod" och "Jodtabletterna tog slut i Gävle". Försvarsmyndigheter vid länsstyrelsen i Gävleborg diskuterar människors oro
och de begränsade möjligheter de har att lugna de oroliga. De har inga
egna upplysningar att ge länsborna och från SSI får de information på
samma sätt som alla andra, genom radio och teve. Oron beskrivs som
utbredd men långtifrån panikartad. Av efterfrågan på jod drar DN
slutsatsen att danskarna är mer oroliga än svenskarna.
3. Radioaktiva ämnens benägenhet att koncentreras i näringskedjorna
leder till att mjölken blir föremål för skyddsåtgärder: mjölkkor skall
inte släppas ut på grönbete. Oron för smittorisken leder till ett
köpmotstånd hos konsumenterna. Producenterna drabbas av båda
händelser ekonomiskt, vilket uppmärksammas i ett antal artiklar redan
den 3 maj, dagen efter "betesförbudet".
Då dessa artiklar i huvudsak handlar om vanliga människor som på ett
eller annat sätt drabbas av nedfallet är det givet att privatpersoner utgör
den mest anlitade källan. I tre artiklar av fem kommer en "vanlig
människa" till tals. Men även i dessa artiklar anlitas också myndigheter
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rätt ofta som källor. Två artiklar av fem refererar någon myndighet, i
många fall SSI som utfärdat betesrestriktionen. Experter åberopas i var
tiärde artikel.

Svenska myndigheters verksamhet
Bortsett från mätningar och analyser av radioaktivitet i livsmiljön, i
mjölken och bl a på ankommande lastbilar vid färjelägen är de svenska
myndigheterna enligt tidningarna aktiva främst i fråga om internationell samverkan. Birgitta Dahl kräver besked om olyckans förlopp.
Sovjetiska myndigheter frågar svenska sakkunniga til! råds och
svenskar deltar i internationell expertsam verkan inom WHO och
IAEA.
Ktt 20-tal artiklar handlar huvudsakligen om myndighetsverksamhet.
Åtta av dem redovisar kontakter mellan svenska och sovjetiska
myndigheter eller också svensk medverkan i WHO och IAEA, några
tar upp den dåliga beredskapen för nedfallet och de övriga handlar om
olika slags mätningar.
Sammanlagt 58 artiklar berör myndigheternas verksamhet under den
akuta fasen. Området står att läsa om i samtliga 10 tidningar med fler
än en artikel i vårt material. Av naturliga skäl kommer myndigheter
ofta till tals i dessa artiklar. Endast en på sex artiklar låter bli att
åberopa en myndighet som informationskälla. En tredjedel av dem
utvecklar vidare information från en myndighet och en sjättedel tar upp
kritik mot myndigheters verksamhet. Kritiken gäller i flera fall brister
i mätutrustningen och beredskapen, de helglediga mätstationerna som
inte slog larm då strålningen ökade i Sverige.

Kritik av myndighetsinformation
Vi har noterat en del kritik som riktats av tidningar eller av källor som
tidningar återgett mot myndigheters informationsverksamhet. Kritiken
kan i dessa fall ha varit indirekt; tidningen kan t ex ha berett utrymme
åt information som inneburit ifrågasättande av det som myndigheter
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sagt. Sådant har emellertid förekommit sparsamt. Den kritik som i
tidningarna klätts i ord gäller i huvudsak tre olika område f \
myndigheters sätt att skaffa sig information, att hålla • : nformerade;
myndigheters sätt att sprida information och
myndigheters omdöme, trovärdigheten i deras \r> ormation.
Allmänt kan sägas att kritiken fördelar •:-.- ojämnt mellan tidningarna.
Sammanlagt 20 artiklar innehåller ".»ålad kritik, och de kritiska
uttalandena är 26 till antalet. I '''.< och GD finner man 9 resp 5
uttalanden, vilket är mer än man skulle förvänta sig på basis av
artiklarnas antal medan Svenska Dagbladet inte under den akuta fasen
riktar någon explicit kritik mot myndighetsinformationen.
\:.n del av kritiken gäller det faktum att myndigheterna inte fick reda på
de förhöjda strålvärdena under en helg: Mätaren varnade redan i
söndags (Fixp 29.4), Totaihaveri för kärnkraftstron (DN på
ledarplats 30.4.) SSI får kritik - Larmsystemet byggs om (DN
30.4.), Inget larm om olyckan inträffar under helg (GD 30.4.),
Linje 3: Birgitta Dahls ordval ett hån (DN 2.5.) Också
informationens gång ut till allmänheten kritiseras, dels i samband med
larmet vid Forsmarksverket och dels i fråga om information
överhuvud till allmänheten om olyckan, de lckala och regionala
myndigheterna medräknade: Kritik mot beredskapen (DN 29.4.),
"Otroliga brister i beredskapen" (AB 29.4.), Efter upptäckten
i Forsmark: förvirring och osäkerhet (AbI 29.4.), Vi har skäl
att vara förbannade (Eixp 30.4.), "Myndigheterna för
långsamma" (GD 2.5.).
Under rubriken Räknade inte med oron publicerar NN en intervju
2.5. med försvarsdirektör Olof Minell vid länsstyrelsen i Härnösand,
som är irriterad över utebliven information från SSI. Brister i
kommunikationen mellan myndigheterna tas upp även i ett par artiklar
iGD.
Kritik mot myndigheternas omdöme och mot trovärdigheten i deras
agerande i fyra artiklar i DN: På ledarplats finner man det svårt att tro
Birgitta Dahls försäkran om att en allvarligare incident skulle ha
upptäckts i tid. Ströyer raljerar med uttrycket "Ingen fara". På
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nyhetsplats återger DN uppgifter från Green Peace om att antalet
cancerfall som en följd av nedfallet kommer att bli tusentals i Sverige.
Uppgiften motsäges av Leif Moberg från SSI. I en detaljfråga får SSI
mothugg från två forskare som tycker att man bör uppmana
föräldrarna att se till att småbarnen inte stoppar sand eller lervälling i
munnen i de värst drabbade områdena.
lin mer allmänt formulerad kritik riktas mot myndigheternas
trovärdighet från Folkkampanjen mot kärnkraften/kärnvapen. Sven
Anér rapporteras i DN ha förklarat strålskyddsmyndighetema för
icke-trovärdiga såsom "insyltade". Deras verksamhet finansieras med
pengar från kärnkraftsindustrin som de är satta att kontrollera.
Energiministerns uttalande om den säkra svenska kärnkraften utdöms
såsom hån mot folk som känner oro. I ett inlägg Avveckla nu på sidan
tre i AB 3.5. attackerar Bo Jansson uttalandena från bl a SSI:
Strålningen bortförklaras på ett oansvarigt sätt. Man talar om
"försumbart små doser, långt under gränsvärdena". Sanningen är att
ingen vet var gränsen för farlighet går, tvärtom har forskare varnat för
lågdosstrålningens risker, både på kort och lång sikt.

SSI den mest anlitade källan
Det är inte ovanligt att tidningar förmedlar informationer utan att ange
källa. En hel del av SSI:s rapporter var av sådan karaktär att det ofta
var ointressant för tidningen att ange varifrån uppgifterna
härstammade. De var allmän egendom, helt enkelt. Men det händer,
givetvis, också att källan får en mer framträdande plats i
rapporteringen. I detta avsnitt granskar vi de olika källornas
förekomst och några av de synpunkter dessa gett uttryck för i
artiklarna.
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Tabell 7. Andel artiklar som under perioden 29.4.-3.5. innehåller
intervju med resp. referens till olika slags källor.
Andel artiklar
med intrevju
Antal artiklar: 170
SSI
SKI
Regering, statsförvaltning
Regrionala/komm. myndigheter
Kärnkraftsindustrin
Övrig expert
Organisation, politiker
Privatperson

%
26
6
6
7
12
3
11

Andel artiklar
med någon
referens
%
41
8
11
7
13
19
4
14

I de 170 artiklar som analyserats under denna period nämns Statens
strålskydds- institut eller dess representant i två femtedelar av
materialet. Intervjuer med en representant för SSI förekommer i var
fjärde artikel, vilket visar på det värde institutet tillmäts som
nyhetsstoff under dessa dagar, övriga sakkunniga på t ex radiofysikens
område intervjuas i en åttondel av artiklarna och nämns i ytterligare
13 artiklar, d v s i sammanlagt 19% av texterna. Vanliga människor,
privatpersoner, mjölkproducenter, oroliga mödrar osv kommer till
tals i 14 % av texterna, och ungefär lika ofta får läsarna ta del av
kärnkraftsindustrins synpunkter. Det sistnämnda inträffar till största
delen i samband med larmet vid Forsmark.
Under de första dagarna riktas blickarna också mot energiministern
som kräver besked av Sovjet om olyckan, talar om nedfallet och
förklarar att den svenska beredskapen visat sig vara god. Statens
Kärnkraftsinspektion spelar i tidningarna en klart mindre
framträdande roll än samarbetspartnern vid de första dagarnas
presskonferenser, SSI, och dess sakkunskap anlitas främst vid
bedömningen av läget vid själva olycksplatsen. Representanter för
länsstyrelser och kommunala myndigheter förekommer i stort sett lika

39

ofta som SKI i tidningsspalterna, i allmänhet på tal om beredskapen
inom regionen. Ett fåtal politiska personligheter representerar i
tidningar sina organisationer. I detta skede rör det sig bl a om
Folkkampanjen root kärnkraft/kärnvapen som på flera orter samlas
under första maj.

Vilken risk innebär nedfallet? Är beredskapen god?
På vilket sätt bedömer då dessa människor två omdebatterade frågor:
riskerna med nedfallet och den svenska berdskapen för olyckor med
radioaktivt nedfall? Det är naturligtvis inte alla som tar ställning till de
aktuella problemen, och ibland är ställningstagandena indirekta.
Analytikern får av den oro en småbarnsmamma ger uttryck för dra
slutsatsen att hon tror att nedfallet inte är helt riskfri. I fråga om SSI:s
uttalanden var vi tvungna att för konsekvens skull slå fast att då SSI
talar om betesförbudet och övriga försiktighetsåtgärder så registreras
dessa som uttryck för inställningen: nedfallet ej helt riskfritt från
hälsosynpunkt. I andra sammanhang är budskapet från SSI entydigt:
nedfallet innebär ingen Ökad risk för de enskildas hälsa.
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Tabell 8. Andel artiklar som förmedlar de olika källkategoriernas
åsikter om nedfallets farlighet och om svensk beredskap.
Procent av samtliga artiklar under perioden 29.4. - 3.5.
1986.
NEDFALLET
ej riskingen
risk
fritt
Antal artiklar: 170

SSI
Regering, statsförvaltning
Rcgionala/komrn myndigheter
Kämkraftsindustr>

Övrig expert
Organisation, f • .v ii- er
Privatperson
Tidningen
Samtliga

BEREDSKAPEN

brist-

%

%

god
%

25
3
4
4
4
1
-

3

6
4
1
2
1

4
2
-

2
4
5
2
4
7

41

11

6

21

fällig

%

Av samman: illningen ovan framgår att de uttalanden från nämnda
källor som £ r ut på att nedfallets risker är försumbara är tre gånger
så vanliga ,'om påståenden om motsatsen. Bland myndighetsrepresentanterna är det bara SSI som i 11 uttalanden tar upp tänkbara
hälsorisker, och då handlar det som sagt om försiktighetsåtgärder som
motiveras med att de är "enkla åtgärder som kan minska dosbelastningen". I de övriga 53 myndighetsuttalandena förklaras nedfallet som
betydelselöst som hälsorisk. Av samma uppfattning är också
kärnkraftsindustrin.
Bland privatpersoner och experter finner man en mer skeptisk
inställning. Samtliga privatpersoner som uttalar sig om nedfallets
risker har svårt att tro att nedfallet inte utgör en fara. Hälften av de
experter som yttrar sig om riskfrågan anser sig föranledda att ta fram
också de risker som all joniserande strålning innebär. I samtliga fall är
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man emellertid noga med att sätta riskerna i relation till övriga
hälsorisker i vår livsmiljö. På samma linje går också tidningarnas
ledaravdelningar.
Energiministern är bland de anförda källorna rätt ensam om
uppfattningen att den svenska beredskapen också efter söndagen den 27
april kan betecknas som god. SSI instämmer i den kritik som riktas
mot brist på automatik i larmsystemet. Myndigheter ute i regionerna
får anledning att kritiskt granska beredskapsplaneringen, varvid flera
brister uppdagas. Även Forsmarks-chefen och övriga representanter
för kämkraftsverk menar att beredskapen är visserligen god, men
behöver ses över. Tidningarna, privatpersonerna och Folkkampanjen
mot kärnkraft/ kärnvapen är kritiska mot beredskapen.
DN-ledaren den 30 april (Totalhaveri för kärnkraftstron):
"-Energiminister Birgitta Dahl försöker få oss att tro att vår
säkerhetsorganisation har fungerat. Det är just vad den inte har!
Mätstationerna runt om i landet uppmätte fördubblad eller än högre
radiokativ strålning än normalt från i söndags eftermiddag. Men då
rådde lagstadgad ledighet, vilket vindarna från Ukraina inte tog notis
om.
Följaktligen utpptäcktes strålningen vid en rutinkontroll på första
arbetsdagen på Forsmark. Där evakuerade man sedan under former
som knappast heller kan kallas perfekta.
Vår säkerhets- och vamingsorganisation fungerade i n t e."
Samma dag förklarar chefredaktör Per Åhlström på ledarsidan i NN
(Imponerande kunnighet) den förvirring som uppstod vid
Forsmark som ett resultat av bristande utbildning bland
befattningahavarna inom polisen och länsstyrelserna. Sverige har
enligt honom "förmodligen världens bästa reaktoroperatörer", men
utanför kärnkraftverken är det sämre ställt med både planering och
utbildning. Det inträffade ger anledning till eftertanke.
Folkkampanjens syn på beredskapen utvecklas av Bo Jansson i en
debattartikel i AB 3.5.(AVVECKLA NU):
"- Ur förvirringen kring helgens katastrof framträder redan några
klara fakta av betydelse för oss i Sverige:

42

-Beredskapen för kärnkraftsolyckor är inte god. Länderna sände inga
varningar till varandra. Det internationella kontrollorganet IAEA
kände inte till olyckan. I Sverige fungerade larmsystemet sent och
förvirrat; i Forsmark visste man inte ens om strålningen kom från de
egna reaktorerna eller utifrån.
- Säkerhetssystemen skyddar oss inte i händelse av en stor olycka. I
bästa fall kan konsekvenserna mildras något. Vi får veta att vi har
skadats, men kan inte göra något åt det. Inte ens evakueringen av
reaktorområdet i Forsmark kunde genomföras tillfredsställande. För
att dölja dessa brister odlar man myten om att de svenska reaktorerna
är mycket säkrare än ryssarnas..."
I-n stor majoritet av rösterna i de undersökta artiklarna instämmer i
SSI:s bedömning vad gäller de omedelbara följderna av nedfallet för
människors hälsa. I fråga om beredskapen i Sverige för
kärnkraftsolyckor går åsikterna däremot betydligt mer isär.
Ytterligheterna utgörs å ena sidan av regeringen, som hävdar att
beredskapen är god, och å andra sidan av Folkkampanjen, DN och en
hel del privatpersoner som ser betydande brister i myndigheternas
handlande i samband med olyckan i Tjernobyl.
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ANPASSNINGSFASEN 4.5. - 14.5.
Närmare hälften av artiklarna publiceras mellan den fjärde och den
fjortonde maj. Läget vid den havererade reaktorn är till en början
oklart och väderleksprognoserna får en framträdande roll i SSI:s
meddelanden. Perioden inleds med mätningar av gräsprover ifrån i'e
sydligaste länen i syfte att successivt häva betesförbudet. I slutet av
perioden förutskickas ett mätprogram för de nordligare delarna av
landet och ett program för mätning av de långlivade isotoperna,
framför allt cesium 137.
Bevakningens omfattning förändras påtagligt under perioden.
Kvällstidningarna som under den akuta fasen publicerade 34% av
artiklarna står för 16% av utbudet under anpassningsfasen. De övriga
tidningarna med riksspridning utökar sin andel från 34% till 48%.
Samtidigt har den totala bevakningen minskat från i genomsnitt 42
artiklar per dag till 29 artiklar en genomsnittlig dag. Den dagliga
artikel frekvensen i DN, SvD och Arbetet är under båda perioderna
oförändrad 4 - 6 st medan den i kvällstidningarna går från 7 - 8
artiklar till 2 - 3 artiklar per dag. En svagare minskning äger rum i de
båda Gävle-tidningarna och i NN medan ST och ÖA ökar något sin
bevakning.
De undersökta artiklarnas spridning på de olika avdelningarna i
tidningarna är nära nog' identisk med den vi fann under den akuta
fasen. Nio av tio artiklar finns på nyhetsplats, en på tjugo uttrycker en
kommentar från tidningens sida medan fackartiklama och debatt- och
insändarinläggen utgör 1 - 2% av alla artiklar. DN skiljer sig i någon
mån från de övriga tidningarna, på samma sätt den gjorde under den
akuta fasen, genom att ta upp ämnet oftare än övriga på ledarsidan och
i fackartiklar.

Återgivning av myndigheternas pressmeddelanden
Vi inleder igen granskningen av tidningarnas sätt att fungera som
informationsspridare från myndigheter till allmänheten genom en
jämförelse med en dags pressmeddelanden med följande dags artiklar.
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Så småningom kompletteras bilden med hjälp av övriga uppgifter om
artiklar som under perioden tar upp de olika teman i meddelandena.
Lägesrapporterna och redovisning för den verksamhet som syftar till
friklassning av betesområdena utgör stommen i de dagliga
kommunikéerna från SSI. Men det finns också teman som nämns
endast en gång.
Lördagen den 3 maj konstaterar SSI att mängden radioaktiva ämnen
minskar både i luften och i markbeläggningen och att korna
fortfarande skall hållas inne. Så återkommer SSI till ett par av de
restriktioner som ingick i föregående dags pressmeddelande och
motiverar rådet att inte äta nässlor och inte dricka regnvatten med att
det är enkla åtgärder som kan minska dosbelastningen. SSI meddelar
också att man vid institutet kunnat avlägsna 90% av föroreningarna
från nässlor genom sköljning och förvällning.
Expressen är ensam om att skriva om nässlorna dagen efter. Det bör
dock påpekas att sexdagarstidningarna Abl, GD, NN,DNS,VNA och
ÖA inte kommer ut den 4.5.
Söndagens meddelande från SSI talar om att importstoppet från
grannstaterna till Sovjet hävs och införsel av livsmedel får ske, ifall
proverna visar att mängden radioaktiva ämnen håller sig under de
gränser som tillämpas i Sverige. Expressen och Svenska Dagbladet
noterar detta dagen efter.
En första preliminär uppskattning av den totala stråldosen från den
havererade reaktorn meddelas i måndagens pressmeddelande: ca
10.000 gånger mer än från Harrisburg. Ca 8 cancerfall i Sverige fram
till år 2030 beräknas bero på det tillskott till dosbelastningen som är
hänföriigt till olyckan. Rikstidningarna (utom AB) och de båda
Gävle-tidningarna återger nyheten. GD kommer med en egen
uppskattning på tisdagen.
Samma dag meddelas också att Lantbruksstyrelsen och
länsveterinärerna kommer att medverka till att "information går ut i
fråga om djur och livsmedel". Arbetet, den enda av de undersökta
tidningarna som kommer ut i södra Sverige där betesfrågan börjar bli
akut, skriver på två ställen i tisdagens nummer om denna samverkan.
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Få Kristi himmelsfärdsdag den 8 maj förmedlar SSI den svenska
kärnkrafts- inspektionens syn på läget vid den olycksdrabbade
reaktorn: informationen från Sovjet är korrekt och läget är relativt
stabilt. Ingen av de undersökta tidningarna finner detta värt att
vidarebefordra till läsarna, säkerligen därför att nyheten behandlats
fortlöpande i samtliga medier, och att notisen knappast tillför något
väsentligt nytt till den bild tidningarna redan gett om läget.
Fredagen den 9 maj tar SSI för första gången upp sammansättningen
av nedfallet. "Det finns många olika radioaktiva ämnen i utsläpper från
Tjernobyl. Alla dessa analyseras och riskvärderas av SSI. Forskarna
känner väl till hur dessa ämnen vandrar i naturen och i
näringskedjorna. Stråldosen till djur och människa domineras av några
stycken ämnen. I utsläppet från Tjernobyl märks jod, cesium,
strontium och rutenium. Dessa ämnen följs särskilt noggrant." Ingen
av tidningarna tar upp ämnet i lördagens nummer.
Däremot bevakas SKl:s uttalande i samma pressmeddelande om
skadorna i den havererade fjärde reaktorn i fyra tidningar: DN, SvD,
Arbetet och ÖA. I själva verket är temat som sådant förstasidesstoff
just den dagen i de flesta tidningarna p g a att en IAEA-delegation med
Hans Blix som ledare besökt och inspekterat olycksplatsen.
Då SSI pä lördagen i sitt pressmeddelande återger en kort rapport från
lAEA:s besök i Sovjet har samma rapport redan stått att läsa i dagens
tidningar. Följaktligen visar vår analys att ingen av tidningarna tar upp
temat dagen efter. Samma mönster upprepas även på söndagen: SSI:s
rapport från Tjernobyl ger inget eko i måndagens tidningar.
Detta är några teman som utöver de dagliga rapporterna om läget i
landet och om mätningar av gräsprover ingår i Strålskyddsinstitutets
dagliga meddelanden till massmedierna. I sammanställningen på
följande sida har resultaten av de dagliga jämförelserna av
meddelandena med artiklarna summerats i en enda tabell. Siffrorna
längst ut till vänster anger hur många gånger respektive tema tagits
upp i SSI-meddelandena. Siffrorna i kolumnerna under varje tidning
anger antalet dagar tidningen återgett temat i en eller flera artiklar.
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Tre tidningar saknas i tabellen. Varken Dagbladet Nya Samhället eller
Västernorrlands Allehanda publicerar under dessa dagar någon artikel
som uppfyller kriterierna för vårt undersökningsmaterial. De artiklar
som ingår i Nya Norrland återger inget tema från SSI.s
pressmeddelanden och därför har också den utelämnats.
Tabell 9. Antalet tidningsnummer med en eller flera artiklar som återger de
olika teman i föregående dags pressmeddelande från SSI.
Antal
medd DN SvD Arb
N
57
47 36
Lägesbeskrivning
4
Läge utomlands
10
Läge i Sverige
4
Livsmiljön ospec.
Luften
7
Marken
3
Dricksvattnet
1
Mjölken
3
Nedfallets biol fölider
1
Strålningens effekter
Verksamhetsredovisning
Mätningar, analyser
8

GD ST ÖA
37 19 9

1

0
4
1
1
1
1
1

0
4
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1

0
1
1
1
0
0
1

0
3
2
0
1
0
1

1
0
1

1

1
6
1
4
0
0
1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

4
0

6
1

3
0

3
0

0

1

6
0

0
0

2
0

1
0

Normer, restriktioner
Friklassn av betesmark 7
1
Ät ej nässlor
1
Importförb fr Sovjet
Importkontroll av livs 2

6
0
0
0

4
0
0
1

3
0
0
0

2

1

0
0
0

2
1
1
1

0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

1
0
0
0

68

25

25

20

14

14

3

7

12

10

2
8

3
7

3

6

7

4

5
3

6
4

6

7

4
6

Samverkan i Sverige

Totalt

Antal dagar utan återgivn
Antal dagar med återgivn

1
6
2
1
1

AB Exp Abl
19 26 26

0

1
5
0
1
1

0

0

1

I
2.
1

2

2
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Det skall åter slås fast att resultaten av den komparativa analysen
endast bristfälligt återspeglar tidningarnas totala bevakning av de olika
ämnesområden som ingår i analysen. Siffrorna anger i vilken mån
tidningurna i sin rapportering anlitat pressmeddelandena från SSL Att
de i många fall inte har gjort det kan ha skiftande orsaker. Temat
kanske har haft ett lågt nyhetsvärde för tidningen just den aktuella
dagen. Eller också har temat redan belysts i annat sammanhang.
Av kolumnen längst ut till vänster framgår att SSI under perioden
ägnar mest uppmärksamhet åt fyra teman: Läget i Sverige ingår som
en självklar del i samtliga meddelandena. Rapporter om
luftströmmarna över Sverige och om halter radioaktiva ämnen i luften
ingår särskilt ofta i lägesbeskrivningarna. Mätningar av radioaktiva
ämnen i luften och markbeläggningen åtföljs av analyser av
gräsprover. Denna verksamhet nämns i 8 av de 10 analyserade
meddelandena. Också friklassningama utgör ett återkommande inslag.
De oftast upprepade teman påträffas också oftast i tidningsartiklar.
Läget i Sverige återges i sammanlagt 31 tidningsnummer, mätningar
och analyser i 25 tidningsnymmer och friklassningen av betesmarker i
24 nummer. Även uttryckt som genomsnittligt antal tidningsnummer
som återger temat i e_ii pressmeddelande är dessa teman de bäst
bevakade. Strålningens effekter tilldrar sig dock tidningarnas intresse i
än större utsträckning. Även mätresultat beträffande mjölk bevakas av
de flesta.
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Arbetet återger klart fler
teman än de övriga tidningarna. Kvällstidningarnas minskade
bevakning syns också i ett minskat intresse för information från SSI.
De tre morgontidningania återger ca en tredjedel av teman i
SSI-meddelandena. Motsvarande andel i de båda kvällstidningarna är
en femtedel av teman. Den enda sjudagarstidningen bland
landsortstidningarna i undersökningen, Sundsvalls Tidning ligger
nästan på samma nivå totalt som kvällstidningarna, tätt följd av
ömsköldsviks Allehanda.
De två sista raderna som följer efter summaraden i tabellen ger en
antydan om kontinuiteten i bevakningen. DN förbigår två
pressmeddelanden under perioden, SvD och Arbetet gör det vid tre
tillfällen. I andra ändan av skalan ser vi att Arbetarbladet i Gävle
publicerar uppgifter från eju pressmeddelande (med bl a den första
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uppskattningen av den totala stråldosen från Tjernobyl) och
Örnsköldsviks Allehanda återger information från SSI i två
tidningsnummer.
Uttunningen av bevakningen sker inte slumpmässigt. Fram till Kristi
himmelsfärdshelgen täcker TT i stort sett samtliga teman i SSIrs
pressmeddelanden. Så sker också på måndagen den 12 maj. De övriga
dagarna återger TT inget av teman i meddelandena. En liknande
tendens kan noteras hos tidningarna. Efter den 9 maj blir det betydligt
glesare mellan återgivna teman i tidningarna. Med tanke på nyhetsläget
dessa dagar är detta föga förvånande. SSI-meddelandena riktar sig in
på två områden: läget vid den förolyckade reaktorn, som nu kan
bedömas på basis av uppgifter från bl a Hans Blix som besökt orten,
och läget på friklassnings- fronten, där inget nytt inträffar på några
dagar. Den 11 maj friklassas Stockholms län, vilket omedelbart ger
eko i tre av de fyra huvudstads- tidningarna. IAEA-besöket har
tidningarna bevakat utförligt innan SSI tar upp temat, och väntan på
nya friklassningar behandlar tidningarna snarare från de drabbade
böndemas än från SSI:s synpunkt.

Livsmedelsverket ändrar importrestriktioner
Två gånger ingriper Statens livsmedelsverk i svenskarnas vardag, och
då framför allt i handlarnas verksamhet under perioden 4. - 14.5. Det
sker genom ett påbud på kontroll av importerade livsmedel. Den 5 maj
ändras importförbudet från Sovjet och grannstaterna till att gälla
enbart Sovjet. Färska livsmedel från de övriga öststaterna får införas
under kontrollerade former. Efter att relativt höga halter av jod 131
och cesium 137 påträffats i dill från Italien utfärdar livsmedelsverket
ett kontrollpåbud som gäller färsk frukt och grönsaker från Italien.
Detta trots att de uppmätta haltema inte överstigit de gränsvärden som
gäller för svenska livsmedel.
I den västernorrländska pressen noteras inget av meddelandena. Av
Gävle-tidningarna uppmärksammar Abl bägge två i påföljande dags
nummer medan kollegan GD tar upp nyheterna senare. Aftonbladet
förbigår förändringen i importrestriktionerna från grannstaterna till
Sovjet medan de övriga storstadstidningarna skriver om båda
meddelandena.
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Länsstyrelsen i Gävleborg meddelar mätresultat
Under perioden fortsätter länsstyrelsen i Gävleborg sin offentliga
kommunikation med kommunerna genom telefax-meddelanden. Dessa
när såväl Radio Gävleborg som länets tidningar. Två av meddelandena
noteras i de undersökta Gävletidningama. Den 6 maj redogör
försvarsdirektören vid länsstyrelsen utförligt för olika mätresultat i ett
antal kommuner: marken, hopsopad sand från gator, luftfilter mm.
Meddelandets innehåll återges i de båda tidningarna. De övriga fem
rapporterna från länsstyrelsen består i stort sett av mätresultat i
stfferform. Av dessa har Arbetarbladet vidarebefordrat ett medan GD
helt förbigått dem. Båda tidningarna beskriver läget i Gävleborg med
hjälp av andra mätvärden.

Myndighetsinformation från tidningarnas synpunkt
Vi har redan bekantat oss med de övergripande kvantitativa
förändringar i bevakningen som inträffar under anpassningsperioden
jämfört med den akuta fasen: kvällstidningarna minskar avsevärt sin
andel av artiklarna medan bl a DN, SvD och Arbetet publicerar i stort
sett samma antal artiklar per dag kring de undersökta teman som i
början av undersökningsperioden.
Artiklarna fördelar sig på de olika ämnesområdena i huvudsak på
samma sätt som under föregående period. På två områden har dock en
klar förskjutning ägt mm. De artiklar som huvudsakligen handlar om
strålningsläget i Sverige och på olycksplatsen utgör nu en mindre andel
av hela materialet än under den akuta fasen. Deras andel minskar från
43% till 33%. Samtidigt sker en dramatisk ökning av andelen artiklar
som i huvudsak handlar om myndigheters informationsverksamhet
från 3% till 12%.
Parallellt med denna utveckling kan man skönja en sorts renodling
mellan rapporterande och kommenterande material. Lägesbeskrivningarna sker på ett undantag når utan kritiska synpunkter på
nyhetsplats. Samma mönster finner vi i fråga om de 23 artiklar som
handlar om normer och restriktioner som SSI utfärdat i samband med
olyckan. Alla 43 artiklar som huvudsakligen handlar om myndigheters
verksamhet finns på nyhetsplats, utan kritik. Bland de 41 artiklar som i
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huvudsak avhandlar nedfallets sociala följder finns ett par artiklar som
förmedlar tidningens kommentarer och ett debattinlägg. De övriga
ingår i nyhetsrapporteringen. 21 artiklar handlar huvudsakligen om
nedfallets fysiologiska och biologiska följder, och 7 av dem
karakteriseras som fackartiklar. En av dem är Arthur Tamplins
kontroversiella debattinlägg om det förväntade antalet cancerfall i
Sverige efter Tjernobyl-nedfallet. Resten finns på nyhetsplats.
7 av de sammanlagt 15 artiklar i vårt material som ger uttryck åt
tidningens egna kommentarer handlar om kritik av myndighetsinformation. Ytterligare 6 av dem tar upp ett tema som huvudsakligen
faller utanför vårt undersökningsområde - och då handlar det oftast
om den svenska kärnkraftens framtid.
Tidningarna beter sig emellertid inte likformigt i fråga om
förskjutningarna. Lägesbeskrivningarnas andel halveras i DN och GD
och den minskar påtagligt också i Abl och Expressen. Sundsvalls
Tidning ökar sina insatser medan de övriga tidningarna ligger på
samma nivå som tidigare.
Då det gäller att beskriva nedfallets sociala följder gör de båda
Gävle-tidningarna fortsättningsvis en relativt sett större insats än de
övriga tidningarna (29%) medan de västernorrländska tidningarna
minskar bevakningen från 26% till 1%.
Den kraftiga ökningen av material som handlar om myndigheters
informationsverksamhet innebär också en ökning av kritiska artiklar.
Det är framför allt kvällstidningarna och de västernorrländska
tidningarna, främst Nya Norrland, som aktiverar sig på området. En
femtedel av materialet i kvällstidningarna och en tredjedel av
artiklarna i NN handlar om kritik av myndigheters informationsinsatser i samband med nedfallet. Var tionde artikel i morgontidningarna med riksspridning handlar om ämnet, en markant ökning den
också.
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Myndigheter anlitas i mindre utsträckning som källor
De kvantitativa förskjutningarna så väl som de innehållsliga
förändringarna i materialet under anpassningsfasen ger ett intryck av
att myndigheterna inte längre spelar en lika dominant roll såsom
nyhetskällor som de gjorde under den akuta fasen. Detta intryck
förstärks ytterligare då man undersöker i vilken mån tidningarna
anför myndigheter eller representanter för myndigheter som källor.
Av följande sammanställning kan man utläsa i vilken mån tre typer av
källor förekommer i artiklar som tar upp olika teman under de två
perioder det hittills varit tal om, den akuta fasen fram till den 3 maj
och anpassningsfasen 4.-14. S. Ett tema kan ha behandlats så att ingen,
en eller flera källor anlitas. Procentsiffrorna i tabellen anger för varje
tema hur stor del av artiklarna som nämner källor av typ: myndighet,
övrig expert eller privat person på tal om respektive tema. Det bör
kanske påpekas att flera källor kan refereras i en och samma artikel.
Tabell 10. Förekomst av olika typer av källor i artiklar som berör
olika teman.

1% 4.-3. 5.
Läge i utlandet
Läge i Sverige
Livsmiljö
Livsmedel
Radiak ämnen
Biologiska följder
Sociala följder
Mynd verksamhet

N
40
73
71
18'
19
59
57
58

Myn
%
67
77
72
94
63
68
40
84

Exp
%
30
12
14
11
26
25
28
16

Priv

%
15
8
13
0
5
2
58
6

4.5.- 14.5.

•
N
40

92
94
40
34
62
82

•

Exp Priv
% % %
53 28 5
67 7 8

Myn

113

68
78
41
47
27
75

11 11
10 0
44 6
32 15
12 61
13 4

På ett undantag när behandlas teman oftare utan en myndighet som
källa under den senare perioden än under den akuta fasen. På tal om
nedfallets sociala följder förekommer myndigheterna lika sällan bland
källorna under bägge perioderna. Myndigheterna har emellertid i
regel inte ersatts med någon annan typ av källa. Endast i artiklar som
handlar om nedfallets sammansättning och de ämnen som nedfallet fört
med sig in i yår livsmiljö ersätts bortfallet av myndigheter med en
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utökuing av övriga experter. I fråga om artiklar med nedfallets
biologiska och fysikaliska följder sker en omfördelning som innebär
att både experter och privatpersoner nu oftare kommer till tals än
tidigare. I övriga fall blir artiklarna helt enkelt lite anonymare. Det är
färre namngivna röster som hörs.
På samma sätt som under den akuta fasen har även nu samtliga källor i
varje artikel klassificerat samtidigt som deras eventuella åsikter i vissa
viktiga frågor har antecknats.
Tabell 11. Andel artiklar som under perioden 4.5. - 14.5. innehåller
intervju med resp. referens till olika slags källor.

Antal artiklar: 289

Andel artiklar
med intrevju
%

SSI
SKI
Regering, statsförvaltning
Regionala/ komm. myndigheter
Kärnkraftsindustrin

övrig expert
Organisation, politiker
Privatperson

19
0
1
8
1
13

7
18

Andel artiklar
med någon referens
%

36
4
4
10
1
18
9
20

Strålskyddsinstitutet är fortfarande den källa som oftast förekommer i
artiklarna. Detta säger givetvis inte så mycket om tidningamas källor i
allmänhet, vårt material har ju valts med information från svenska
myndigheter som ett urvalskriterium. Intressantantare är det då dels
att undersöka balansen mellan olika typer av källor och dels itt
jämföra de olika källornas relativa frekvenser under de två hittills
undersökta perioderna.
SSI förekommer i var tredje artikel som informant. Privatpersoner
kommer till tals i var femte artikel och sakkunniga yttrar sig i nästan
var femte artikel. Experter är klart sällsyntare i de västernorrländska
tidningarna an i det övriga materialet. Privatpersoner förekommer
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mera sällan i SvD och Arbetet (och även i ÖA, fast där är bastalet så
litet, 9 artiklar, att slumpens makt blir lite för stor för att
jämförelserna skall vara meningsfulla) än i de övriga tidningarna. AB
och ST avviker åt det motsatta hållet genom att oftare än andra
intervjua vanliga medborgare. SvD, AB och ST refererar
informationer från SSI i nästan varannan artikel medan de båda
Gävle-tidningarna och NN använder SSI mer sparsamt som källa.

Myndigheter inom läns- och kommunförvaltningen förekommer i var
tionde artikel i hela materialet. De fördelar sig mycket ojämnt mellan
storstads- och landsortstidningarna. Endast en av artiklarna i
kvällstidningarna har en referens till en myndighet inom denna
kategori medan var tredje artikel i de västernorrländska tidningarna
innehåller en intervju med (eller i ett fåtal fall ett citat av) en
tjänsteman inom den regionala eller den lokala förvaltningen.
Det finns några skillnader mellan de två perioderna i fråga om
källornas relativa frekvens i artiklarna. Privatpersoner och regionala
och lokala myndigheter förekommer oftare under anpassningsfasen än
tidigare i artiklarna. Som vi snart skall se är det i många fall kritiska
röster som hörs i dessa intervjuer. Även andelen artiklar med
representanter för olika organisationer växer. Det är främst
Folkkampanjen mot kärnkraft/ kärnvapen som blir mer synlig bl a
genom torgmöten på orter utmed Norrlandskusten. Andelen artiklar
med referens till information från SSI, SKI och övriga centrala
myndigheter minskar, likaså artiklar som återger uppgifter från
kärnkraftsverken.

Omvärdering av risker och beredskap
Vad har då de olika källorna att säga om de två aktuella ämnena, de
hälsorisker som nedfallet innebär och den svenska beredskapen för
olyckor med radioaktivt nedfall?
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Tabell 12. Andel artiklar som förmedlar de olika källkategoriemas
åsikter om nedfallets farlighet och om svensk beredskaj).
Procent av samtliga
artiklar 4. -14.5.1986.
NEDFALLET
ingen
ej riskrisk
fritt

BEREDSKAPEN

brist-

%

%

god
%

12
Regering, statsförvaltning 1
1
Reg/komm myndigheter
Kärnkraftsindustrin
1
Övrig expert
7
1
Organisation, politiker
Privatperson
Tidningen
1

9
1
0
4
2
8
-

.
1
0
-

1
4
3
2
3

25

3

15

Antal artiklar 289

SSI

Samtliga

24

fällig

%

Kanske något överraskande finner vi en större andel artiklar under
den aktuella perioden som förmedlar en bild av nedfallet som riskfyllt
än artiklar där någon hävdar motsatsen. Under den akuta fasen var ju
"röstetalen" 40% för riskfrihet och 13% för åsikten att nedfallet inte
är helt riskfritt. Två olika slags attityder gömmer sig bakom siffrorna
i tabell 12.
Så som tidigare påpekats är skillnaden mellan de två kategorierna
snarare flytande än hårfin. De uttalanden som klassificerats under
rubriken "ingen risk" är sinsemellan tämligen enhetliga. Däremot
finns det under den andra rubriken, "ej riskfritt" både SSI:s uttalanden
om försiktighetsmått som vidtas för säkerhets skull och en
kärnkraftsmotstånd;;res uppfattning av nedfallets följder: "Cancern
börjar lägga sig som en slöja över oss. Antalet cancerfall kommer att
öka."(Abl 5.5.). Vi kan därför inte av siffrorna enbart dra slutsatsen
att opinionen har vänt.
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Myndigheterna och experterna med undantag för Arthur Tamplin ger
uttryck för uppfattningen att nedfallets följder för enskilda
människors hälsa i Sverige är i förhållande till övriga hälsorisker utan
betydelse, i alla fall på kort sikt. Och under denna period är det det
korta perspektivet som oftast kommer fram. Oron är störst
beträffande jod 131 och dess effekter på sköldkörteln. Dock är alla
eniga om att allt måste göras för att minimera riskerna för att
människor blir utsatta för radioaktiva ämnen.
Bland privatpersoner och aktiva motståndare till kärnkraften och
kärnvapen kommer en mer skeptisk inställning i dagen. I nästa avsnitt
skall vi mer ingående granska de synpunkter som härvidlag kommer
fram. I många fall ifrågasätts eller kritiseras myndighetsinformationen.
I-Vågan om den svenska beredskapen har inte samma aktualitet som den
hade under den akuta fasen. Det syns också i antalet artiklar med
uttalanden som handlar om beredskapen. De enda källor som hävdar
att vår beredskap är god är regeringen och en representant för
kärnkraften. De Övriga tar upp brister som uppdagats och behöver
avhjälpas.
Myndighetsinformation kritiseras
Kritiska röster höjs i många artiklar mot myndigheternas agerande i
samband med olyckan. Det är inte enbart fråga om politiskt
organiserad kritik. Enskilda med- borgare och även myndigheter
utanför den centrala statliga administrationen kräver mer information
och pekar ut brister och ensidigheter i SSI:s verksamhet.
Vi har granskat i detalj vilka fel och brister i myndigheternas
verksamhet som tas upp i tidningstexterna. De kritiska synpunkterna
kan efter föremålet för kritiken grupperas i tre kategorier: kritik av
myndigheters sätt att skaffa sig information (mätningar, analyser),
kritik av myndigheters sätt att sprida information och kritik av
myndigheters omd,öme och bristande trovärdighet.
Av sammanställningen i tabell 13 framgår de kritiska artiklarnas
fördelning i olika typer av tidningar. Observera att siffrorna anger de
kritiska artiklarnas andel inom varje tidningskategori.
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Tabell 13. Andel artiklar som innehåller kritik av myndighets
information i olika kategorier av tidningar. Vertikal
procent.
Mor Af Gäv Väst (s)
gon ton le
norrl
Alla tidn tidn tidn tidn
tidn
Antal artiklar
289 140 45 63 41
94

Kritik av:
Mätningar, analyser.
8
Rapportering, spridn
av information.
14
Omdöme, trovärdighet. 9

6 1 6

2

11 20
9 1 3

Info-verksamhet totalt

19

21

29

Lib
borg
tidn
195

5
2

2 0 * 6
*
32 * 14
1 2 * 7

14
9

8

39

21

* 21

9

Vi granskar tabellen i den ordning som vi i övrigt följer vid
genomgången av myndighetskritiken: vi börjar med den totala
omfattningen, den nedersta raden i tabellen och fortsätter sedan med
de tre huvudkategorierna av kritik.
De västernorrländska tidningar som under perioden skriver om
nedfallet och svenska myndigheter är betydligt mer kritiska mot
myndigheterna än de övriga tidningarna. Närmare två tredjedelar av
artiklarna i NN och en tredjedel av materialet i ST förmedlar klart
uttalad kritik. Sammantaget finner vi kritiska synpunkter i t_vå_
femtedelar av det västernorrländska materialet. Motsvarande andel i
hela vårt material är e_n. femtedel. Oftast gäller kritiken
informationsspridningen.
Även i kvällstidningarna kritiseras myndigheter i större utsträckning
än genomsnittet. Denna övervikt beror helt på Expressens insatser.
Andelen kritiska artiklar i AB ligger på en genomsnittlig nivå.
Biand morgontidningarna företer Arbetet kritik i samma utsträckning
som materialet i genomsnitt. Andelen artiklar med kritik är i DN 28%
medan SvD förmedlar myndighetskritik i 9% av materialet.
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Den minsta andelen kritiska artiklar finner vi under denna period i Abl
(4%). Giivle-kollegan GD har i en tiondel av sina artiklar kritisk
hållning mot myndighetsinformation, vilket är hälften av den
genomsnittliga andelen i vårt material.
Mellan socialdemokratiska och de övriga tidningarna finns inga
skillnader alls i mängden artiklar med kritik av myndigheternas
information.
Något överraskande finner vi att skillnaderna mellan tidningstyperna i
fråga om kritiken som helhet kvarstår oförändrade i de enskilda
kritikkategorierna. Kritik av bristande mätutrustning eller mätning på
fel ställe behöver inte hänga samman med kritik av t ex för långsam
eller ofullständig rapportering av mätresultaten. Frågan om
myndighetenia kan rätt bedöma betydelsen av sina rön och om de är
trovärdiga i sina tolkningar är också logiskt oberoende av de båda
första kategorierna.

"Förvirring i strålmätning"
Brister i mätutrustningen och övrig beredskap upprör inte enbart
tidningar utan, av rapporteringen att bedöma, framför allt regionala
och kommunala förvaltningar. Sammanlagt 24 artiklar innehåller
kritik av samhällets sätt att skaffa sig information om ökad jonisernade
strålning. I flera artiklar påminnes läsaren om de obemannade
mätstationer som inte larmade om förhöjd strålning under
helgledigheten. Energiministern försäkrar att utbyggda mätstationer
kommer att ge ett bättre skydd. "En skandal att myndigheterna
inte har mätutrustning" (NN 12.S.) anser en representant för
Rädda I löga Kusten och kräver att mätningar skall kunna utföras såväl
på läns- som på kommunal nivå. Mätutrustning efterlyses i kommunala
interpellationer (Göteborg, Sundsvall) och av enskilda tjänstemän ( i
Gävle hamn, i Kramfors mm).
Erik Persson skriver på ledarsidan i NN den 6 maj om Atomernas
sanning. I sak menar han att effekterna av olyckan inte ännu kan
överblickas, men att de konventionella energiformerna hittills spritt
mer av "dödens aska" över mänskligheten än kärnkraften. Det svenska
samhällets beredskap för oväntade olyckor liknar han vid
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Törnrosa-sömn. Sverige kan inte lita på att andra larmar om olyckor
som inträffat utanför landets gränser, vi måste ha egen beredskap.
A propos det helgstängda sirålskyddsinstitutet undrar ST den 11 maj
under rubriken Faran över? om idyllen åter skall lägra sig över
landet" på det att alla myndighetspersoner skall få sin
rekommenderade helgvila". Det är skrämmande att SSI inte anser sig
kunna hålla den höga beredskapen en längre tid. "Utmattningens gräns
ar nu nådd och vad som skulle hända om radioaktiviteten envisades
med att stiga får vi bara ana oss till."
Expressen intervjuar hälsovårdschefen i Härnösand (-Varför fick
vi inget veta? 6.5.) som anser det orimligt och oförsvarligt att han i
egenskap av ansvarig för människors hälsa inom sitt område inte fått
reda på de höga värden som sedan länge mätts upp i Älandsbro. Temat
tas upp i flera artiklar och krav reses på decentraliserat strålskydd i
landet. Förvirring i strålmätning (7.5.) tas upp av ST i en notis där
de nyanskaffade mätinstrumenten förväntas ge klarhet i frågan om
vilka uppgifter som är riktiga beträffande strålningen i kustområdet.
Oplanerade brister i beredskapen utpekas i ett par Expressen-artiklar
(Mätaren sönder redan i somras 10.5. och Förvirring på
Gotland - var är strålmätaren 14.5.). SSI har i det ena fallet låtit
bli att reparera en mätare som anmälts året innan. Den andra artikeln
handlar om avstängning av en mätstation som enligt gotländska
bedömare skulle vara värdefull inte bara för det gotländska utan också
för hela det svenska strålskyddet.
Med rubriken Kommer vind, kommer regn, kommer nedfall
raljerar ledarskribenten i DN den 10 maj med myndigheternas
tafatthet och passivitet i samband med nedfallet. Utgångspunkten är
centerns riksdagsmotion som gäller tänkbara konsekvenser för
Sveriges del i händelse av ett mera ödesdigert förlopp vid den
havererade reaktorn och av mindre gynnsamma vindar. "Det kan
verka som om vi i Sverige bara räknat med nedfall från egna
reaktorolyckor, och bara har beredskap i kärnkraftslänen". Ändå har
SSI.s utredning från 1979-8^* påvisat att de värsta konsekvenserna av
en stor olycka vid Barsebäck skulle drabba områden långt ner på
kontinenten. Utredningen ses som en "oavsiktlig ironisk
förhandskommentar till vad som kanske håller på att utvecklas
likadant, fast i motsatt riktning".
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I ett helt annat tonläge diskuterar GD i artikeln På fullt allvar den
14 maj informationen från myndigheterna. GD finner ingen anledning
att tvivla på experters försäkringar om effekterna av de uppmätta
stråldoserna. Problemet med den förvirring som uppstått beror bl a på
bristen på lokalt förankrade beredskapspunker. Allmän information
från SS1 räcker inte, "människor vill veta mer. De kräver fakta för en
egen bedömning".
DN intervjuar Thorbjörn Fälldin (11.5.) som tror att SSI:s mätningar
visar fel. Mätarna står ju en bit ovanför marken, "på 1-2 meters höjd,
där man får värdena i själva luften. Men med tanke på barnen som
leker i sandlådorna vore det väl på sin plats att ta fasta på markvärdena
i stället." Två dagar senare intervjuas reaktorinspektör Frigyes Reisch
på SKI i DN och menar att SSI:s mätstationer är placerade enbart med
tanke på olyckor i Sverige. " -Olyckan visar tydligt hur lokalt man
tänkt i strålskyddet. Det finns mätare vid kärnkraftverken, men inte
ute i havsbandet, där man får bäst förvarning för utsläpp utifrån. Nu
jagade folk jodpiller när det var för sent att de skulla ha någon
verkan."
Kritiken mot strålskyddsinstitutet växer konstaterar Expresen
den 12 maj. Anledningen till anmärkningarna är diskrepansen mellan
de höga mätvärdena som konstaterats utmed Norrlandskusten och det
ringa intresse SSI visat för att närmare kartlägga området.
"- Det kan bli nödvändigt att helt förbjuda jordbruk en tid på mindre
avsnitt, en mycket drastisk åtgärd med svåra ekonomiska och sociala
konsekvenser. Det är viktigt att beslutet fattas så snabbt som möjligt,
innan någon börjar harva i jordarna och sprider ännu mer radioaktivt
damm."
"- SSI kan inte nonchalera hundratusentals människor. Vid
skogsdödsdebatten vägrade man att undersöka skogen norr om
Dalälven. Situationen är densamma nu. Det är den gamla
kolonialismen som går igen" menar Roy Ottosson, biokemist och
miljöpartist i Sundsvall.
Det är kanske ingen tillfällighet att SSI samma dag meddelar att
"Program för mätningar i övriga län och långsiktiga mätningar håller
på att tas fram av SSI och väntas bli klart under morgondagen, ökade
insatser kommer att göras i Uppsala län och Gävleborgs län." Dagen
därpå kommer ett förtydligande: "I de områden i Gästrikland och
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Uppland där de högsta värdena från markbeläggningen har uppmätts
görs nu noggranna mätningar kommun för kommun."

"Experterna trasslar till det för oss"
Sammanlagt 34 artiklar tar upp kritik av myndigheters sätt att sprida
information om nedfallet och därmed sammanhängande hälsorisker. I
14 artiklar anses informationen på ett eller annat sätt ofullständig; alla
fakta har inte redovisats. I 13 artiklar avhandlas brister i
kommunikationen myndigheterna emellan och i 9 artiklar utpekas
motstridigheter i rapporter från myndigheterna. Informationsgången
anses ha varit för långsam i 4 artiklar. I många fall är det artiklar som
redan referats i andra sammanhang och som innehåller flera olika
slags kritik.
"Informationen till de lokala myndigheterna har varit obefintlig. Vi
har fått lita till vårt eget förnuft, säger Anders Lindström vid miljöoch hälsoskyddskontoret i Örnsköldsvik". Det är ÖA som den 6 maj
publicerar intervjun på två ställen i tidningen. Nyheten handlar om att
Övik tog det säkra för det osäkra. Stängde ytvattentäkterna i
brist på information som det står i rubriken.

Skandalös nonchallans
mot Västernorrland!
menar Per Åhlström under
ronden i NN den 7.5. SSI
har på ett mycket tidigt
stadium fått reda på att
Västernorrland hör till de
områden som fått mest
nedfall i landet. Men inte ens
hälsovårdschefen i Härnösands kommun har fått veta
om de höga mätvärdena
inom sitt förvaltningsområde. "Det är skandalöst hur
myndigheterna har behandlat kommunerna i allmänhet
och de norrländska kommunerna i synnerhet."
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På ledarsidan undrar tidningen om SSI:s sverigekartor ser ut som
teckningen här ovan.
Den under Kristi himelsfärdsdagen stängda telefonväxeln vid SSI ger
upphov till två artiklar dagen efter i Arbetet. Hur farligt var
regnet frågar tidningen och konstaterar att man fått nöja sig med ett
svar från SSI:s automatiska telefonsvarare. I ett par artiklar betecknar
representanter för Folkkampanjen uppgifterna från SSI som "luddiga"
och "avsedda att lugna en orolig befolkning i stället för att presentera
sanningen'. Motståndet växer mot kärnkraften rubriceras en
artikel i Expressen där Folkkampanjens viceordförande Jill Lindgren
bl a säger: " - Vi tror inte att SSI ljuger, men informationen har varit
alldeles för återhållsam. Man presenterar jämförelsetal som inte säger
någonting."
NN samtalar den 12 maj med bl a Eva Goes, miljöpartiet om de höga
värden som uppmätts i Älandsbro och om den oro som nyheten skapat.
Hon vågar inte lita på uppgifterna från myndigheterna. " - De vågar
inte tala om hur allvarlig situationen egentligen är. Själv kommer jag
inte att odla grönsaker i år för att åta till husbehov.... Jag vet också
genom egna källor och kontakter att strålskydds- institutet har lagt
locket på för att lugna befolkningen, hävdar Eva Goes".
Att kommunikationen mellan SSI och övriga myndigheter borde ha
fungerat bättre påpekas av både kommunala myndigheter och enskilda
tjänstemän. Även generaldirektör Gunnar Bengtsson sällar sig till
kritikerna. Ett nyhetsmässigt intressant fall är SMHI:s påstående om att
verket inte fick lämna information om strålningen på söndagen den 27
april då den konstaterats av SMHI:s mätningar, alltså ett dygn innan
SSI via egna mätaravläsningar fick reda på det. SSI nekar kännedom
om fallet.
Några av de artiklar som tar upp motstridiga uppgifter och logiska
orimligheter i informationen återfinns på tidningamas nyhetssidor.
Oftast handlar det om människors oro (Oroliga gästrikar: -Vart
ska vi vända oss med frågor? GD S.5., Vi 5: Litar du på
experternas besked om den radioaktiva strålningen? AB 5.5.,
"Vi blev så oroliga efter Tjernobyl" Exp 13.5.).
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Den 11 maj intervjuar Expressen centerns vice ordförande Olof
Johansson ("Experterna trasslar till det för oss") som bl a
ifrågasätter om det överhuvud är lämpligt att en enda myndighet skall
ha ansvaret för all information i en så svår fråga. "SSI är duktigt på att
mäta och analysera. Någon annan borde ha fått ansvaret för
informationen." SSI:s information är oöverskådlig och trasslig. Istället
borde den bestå i praktiska råd med mottot "minsta möjliga dos" och
"släpp ingen radioaktiv partikel över tröskeln".

"Lugnet är inte klokt"
Utöver kritik mot informationsinhämtning och spridning av
information finns det i vårt material också artiklar där trovärdigheten
i informationen från myndigheterna ifrågasätts. Sammanlagt 25
artiklar innehåller synpunkter av det här slaget. Där finns uttalanden
av tidigare citerade representanter för Folkkampanjen mot
kärnkraften/ kärnvapen och privatpersoner som i en gatu-gallup fått
svara på frågan om de litar på experternas uppgifter. Också brev till
Birgitta Dahl citeras i ett par artiklar. De andas oro och i vissa fall
skepsis.
Söndagen den 4 maj frågar DN på ledarplats (Början till
kärnkraftsslut) om vårt samhälle som nu informerat öppet, må
hända inte helt konsekvent, om följderna av det utländska nedfallet
skulle fungera likadant i händelse av en katastrof inom landet. Eva
Mobergs kolumn Strålande vårdagar diskuterar bl a begreppet
"försumbara nivåer" och hävdar ätt då strålningsdoserna är additiva
och oåterkalleliga så finns det inga ofarliga tillskott. Mobilisera
motståndet nu! uppmanar Maria Bergom-Larsson i vänster-x på
DN:s kultursida och med hjälp av en sumerisk myt målar upp en bild
av myndigheter som maktfullkomliga, blinda ämbetsutövare. "Ingen
risk, ingen fara... Det märkliga är att ju högre den offentliga
optimismen trumpetas ut desto djupare blir hopplösheten inom oss.
För någonstans vet vi ju att den bygger på en lögn."
I samma tidningsnumer kåserar Carl Z under rubriken Lugnet är
inte klokt om bl a cyniska och omänskliga inslag i massmediers
bevakning av följderna av kärnkraftsolyckan och om energiministerns
uttalanden, som döljer delar av sanningen om vår beredskap. "När fick
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ministrar och ansvariga myndighets- personer för sig att det lugnande
tonfallet är viktigast? ... Nej, lugnet är inte klokt. När det finns ingen absolut ingen - anledning till lugn."
Carl Z hävdar att Birgitta Dahls lugnande besked om den goda
beredskapen i landet är en undanmanöver. Hon säger att vi har
myndigheter som ansvarar för vår säkerhet och vi har skyddsmasker,
visserligen inte till alla. " Det är också sant. Men det som är sant kan
formuleras mindre sant. Det helt sanna svaret hade varit: - Det finns
masker till en mindre del av befolkningen. Men hur skall de delas ut?
Vi har myndigheter men vi har i grunden inga möjligheter. Vi har
evakueringsplaner men de kan förstås inte omsättas i praktiken.
Stora delar av Köpenhamn, Malmö och
Lund kan inte utrymmas inom tio minuter,
det förstår alla. Sanningen är att vi är
maktlösa, försvarslösa
Nej, lugnet är
inte klokt. När det finns ingen - absolut
ingen anledning till lugn.
...

.

i , o . .

r

Illustrationen antyder kåsörens uppfattning
om myndighetemas bevekelsegrunder.
Tisdagen den 6 maj diskuterar DN på ledarplats under rubriken
Strålande tider informationsproblem i samband med radioaktivt
nedfall. Uppgifterna från myndigheter verkar motstridiga och är
svåra eller omöjliga att kontrollera. Det korta perspektivet skymmer
de mer ominösa effekterna av långlivade partiklar som cesium och
plutonium. Om den statistiska effekten av nedfallet i verkligheten
kommer att bli två eller tjugotusen nya cancerfall på 40 år kommer
ingen av oss att få veta. (SSI har dagen innan publicerat sin första
uppskattning av den totala effekten av nedfallet på befolkningen i
Sverige.) "Verkligheten är nu kärnkraftens och det nedfallsdrabbade
Europas värsta fiende. Det är mindre myndigheternas än verklighetens
fel att man hamnar i absurda situationer, tvingas till omöjliga
avvägningar och lockas till lugnande försäkringar som ibland måste
betecknas som lögnande." Tidningens slutsats är att kärnkraftens
informaiionsdilemma är olösligt, oron kan inte informeras bort. Det
är kärnkraften som måste bort.
Parentetiskt kan nämnas att ledaravdelningen i SvD utförligt utvecklar
samma dag SSI:s beräkningar i en ledare Risker och proportioner
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och kommer till en annan slutsats. "Det är BRA att vi uppmärksammar
riskerna med kärnkraft. Bland annat därför är den så säker som den
är. Men vi i massmedia har onekligen ett ansvar för att ge proportion
åt händelser som inträffar runt omkring oss. Vi måste förklara för
läsare och lyssnare att diskussionen just nu mera speglar
säkerhetsmedvetandet kring kärnkraften än kärnkraftens risker."
Carl-Eric Holmqvist, tidigare miljö- och säkerhetsexpert vid
Vattenfall diskuterar på DN:s debattsida samma dag bl a den
problematiska informationen om risker och riskbedömningar. Därvid
inför han i debatten en väsentlig distinktion mellan ett kvalitativt och
ett kvantitativt sätt att resonera (Riskerna har ökat för
reaktorhaverier). "Den oroliga människan känner kvalitativt, dvs
vill ha kategoriska, endimensionella, absoluta svar om vad som är
farligt eller ofarligt. Men experterna som mäter och beräknar kan
bara ge relativa siffror orn sannolikheter och konsekvenser. De
uttrycker sig kvantitativt på ett sätt som den orolige inte kan
tillgodogöra sig." Ingen expert kan svara på de existentiella frågorna.
Själv menar han att "någon risk för cancer kan det praktiskt sett
knappast vara tal om i Sverige".
Bland enskilda personer som i nyhetsmaterialet uttrycker tvivel på
strålskyddsmyndigheters bedömningar kan nämnas Thorbjörn Fälldin.
På hans ägor hade exceptionellt höga värden uppmätts. Vid en
kontrollmätning (Fälldin inte lugn trots ny mätning Exp 4.5.)
befinnes strålningen mycket lägre, men Fälldin är fortfarande kritisk:
"- Det experterna kallar för normal strålning bara ökar, menar han.
Den byggs på i takt med att det händer såna här saker och andra utsläpp
från kärnkraftverken." Han undrar också hur experterna kan vara så
säkra på hur mycket strålning en människa tål. Det kan ju gå IS år tills
skadan resulterar i en tumör.
Ordförande för Läkare mot kärnvapen i Sverige, professor Gösta
Artursson intervjuas i Arbetet den 10 maj ( - Vi vet för lite om
strålskador) om strålningens effekter. Hans budskap är att vår
kunskap om långsiktiga effekter av låg strålning är alltför bristfällig
för att vi ska kunna säkert förutsäga hur många som kommer att
insjukna som en följd av olyckan i Tjemobyl. Bamen och äldre med
svagare immunförsvar kommer att drabbas värre än vuxna med god
kondition. Det enda man kan säga enligt Artursson är att antalet
cancerfall i Sverige p g a Tjernobyl kommer troligen att vara litet.
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Folkkampanjens ordförande Inga Michaeli talar om danskamas oro
för Barsebäck (Folkkampanjen: Regeringen nonchalant mot
Danmark DN 10.5.). "En härdsmälta i Barsebäck utplånar Danmark
som nation. Därför visar den svenska regeringen upp en överlägsen
och och nonchalant attityd när den inte tar problemet på allvar och
stänger Barsebäck utan ger lugnande hänvisningar till
informationsavtalet mellan de båda länderna." "-Det är märkligt att
läsa och höra Birgitta Dahls hätska utfall mot Sovjet och att dess
kärnkraftverk hotar oss, när en olycka i Barsebäck skulle drabba
Danmark betydligt värre än en olycka i Sovjet drabbar oss." Inga
Michaeli ser också allvarliga ensidigheter i rapporteringen efter
olyckan: "Återigen är det enbart kärnkraftens företrädare som
framställs som opartiska experter. - Deras lugnande besked förvirrar
befolkningen. Det går inte ihop med att ena stunden säga att nedfallet
inte är så farligt och att nästa säga att barn inte bör leka i sandlådor."
Ett uttalande från Miljöpartiet de gröna återges i några artiklar, bl a i
form av ett TT-telegram i SvD den 7 maj ("Svenska folket blir
vilselett"). " - Med stegrat raseri bevittnar vi hur svenska folket
desinformeras om den kämkraftskatastrof som drabbat östra och
norra Europa, skriver miljöpartiet de gröna i ett uttalande. -I
massmedia får gamla hängivna kärnkraftsanhängare som lAEA:s Hans
Blix och Studsviks Sven Olof Bergström framträda som opartiska
experter, hävdar de gröna. Energiminister Birgitta Dahl spelar samma
spel. Hon säger att rysk kärnkraft kanske är farlig men att svensk
kärnkraft är säker."
Karl Erik Lagerlöf återger under M O T R O T E N i DN 12.5.
personliga reflexioner efter olyckan:
"Det är intressant att studera den retorik som utvecklats efter
Tjernobyl. Birgitta Dahl favoriserar uttryck som "Jag kan försäkra",
"Ni kan vara fullkomligt övertygade om", Vi tar mycket, mycket
allvarligt på"etc.
Med förstärkningsord av olika slag vädjar hon till vår tilltro. Hon
framstår därvid som ärlig och sympatisk, men vår tilltro kan hon inte
öka. Hon kan försäkra hundra gånger om att kärnkraften i Sverige är
säkrast i världen, tryggheten kan hon inte återställa."
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SSI får kritik från Hambraeus konstaterar DN den 14 maj och
återger synpunkter som Birgitta Hambraeus (c), riksdagsledamot och
ledamot i SSI:s styrelse ämnar skriva om till Gunnar Bengtsson." - Jag
känner olust inför Statens strålskyddsinstituts, SSI:s agerande i
samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. De går in för att lugna
svenska folket men vet i själva verket väldigt litet. Allt handlar om att
få fortsätta med kärnkraften."
I försiktigare ordalag diskuterar DN på ledarplats tisdagen den 6 maj
(Strålande tider) trovärdigheten i SSI.s budskap. Utgångspunkten är
SSl.s avsikt att så fort som möjligt upphäva betesförbudet. "Först hette
det i Sverige att korna måste hållas inne i några veckor till. Nästa dag
hette det att man hoppades att mycket snart kunna släppa korna loss,
särskilt som skadeståndskrav mot staten hade antytts från
jordbrukarhåll: Folkhälsan som ekonomisk förhandlingsfråga."
Arne Ruths omfattande artikel på kultursidan i DN den 11 maj (Pen
politiska kärnkraften ger makten till experterna. Tjernobyl
är överallt) är en politologisk analys av olyckans konsekvenser för
det svenska samhällskicket. Som bekant handlar politik om makt. I
detta perspektiv tilldelas det tekniskt orienterade SSI (personifierad av
Gunnar Bengtsson) en terapeutisk roll. Det är väsentligt att
kärnkraften också efter denna katastrof ses som en teknisk, inte som en
politisk fråga. "Blir den politisk, öppnas Pandoras ask igen och all
ångesten från före kärnkraftomröstningen väller fram. Det kan betyda
nödstopp för det svenska kärnkraftsprogrammet. Och det steget är den
svenska socialdemokratin lika lite beredd att ta nu som 1980."
Strålskyddet är inte 'till för att skydda befolkningen mot
strålningsrisker utan för att skydda de styrande mot befolkningens
ångest, en oberäknelig politisk kraft.
Arne Ruth inför i kärnkraftsdebatten ett nytt begrepp: "administrativ
ångestkontroll".
Massmedierna har okritiskt anpassat sig till myndigheternas
verklighetsbeskrivning. Lugnande besked sprids i terapeutiskt syfte,
på grunder som snarare är politiska än vetenskapliga. Viktiga fakta
förtigs: Oredovisade mätvärden för en mängd farliga isotoper, den
vetenskapliga ovisshet som råder beträffande låga stråldosers effekter
och de olösliga problem med beredskap för större kärnkraftsolyckor
som SSI:s rapport "Effektiv beredskap" visat på tas aldrig upp till ytan.
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"Sanningen är att kärnkraften förutsätter ett samhälle som det
sovjetiska, där befolkningen hålls i okunnighet om dess risker. Även vi
kommer att tvingas välja: kärnkraft eller demokrati."
Ruths artikel citerars i AB onsdagen den 14 maj på kultursidan, där
Sverker Tirén skriver om Maktens språk - och litteraturens. Han
tur upp ett citat av energiministern där hon talar om "människors oro"
men aldrig snuddar vid regeringens oro eller sin personliga ängslan.
"Få saker gör oss nervösare än en politisk ledare som fått för sig att
regerings- kavajen bara kan bäras strikt igenknäppt och att
svårhanterliga dilemman, nattliga våndor, strategiska fällor eller enkel
mänsklig tvekan fullkomligt och till varje pris måste bortsminkas
inför TV-kameror och att uttalanderösten automatiskt skall imitera en
överläkares proffsiga lugn inför patienter och anhöriga i avskedets
timme."
Den amerikanske experten på sambandet mellan cancer och strålning
Arthur Tamplin hävdar i en debattartikel i samma tidningsnummer att
3000 fler dör i cancer. Han jämför stråldoserna i Sverige efter
Tjernobyl med övriga liknande fall i världen och i strid med SSI:s
beräkningar förväntar sig en ökning i leukemifrekvensen inom loppet
av några år. På 100 år dör 3 000 människor som en följd av olyckan.
Tamplin kritiserar inte direkt någon av myndigheterna, men han ger
en radikalt annorlunda beskrivning av de förväntade konsekvenserna
av nedfallet. Han menar att det inte finns några idiotsäkra system,
vilket innebär att all hantering med klyvningsprodukter innebär risk
för människors hälsa.
• * *

En stor del av de kritiska ledarkommentarerna och övriga
redaktionella åsiktsyttringarna gäller myndigheternas trovärdighet.
DN är ensam om att på bred front ifrågasätta myndighetemas
verklighetsbeskrivning och om att peka ut kopplingarna mellan
informationsproblemen och energipolitiken i största allmänhet. DN
tar också tidigt upp frågan om det långa perspektivet, effekterna av de
långlivade isotoperna. I sista hand gäller valet kärnkraft eller
demokrati, i alla fall enligt kulturavdelningens analys.
Huvudstadskollegan SvD argumenterar mot den framförda kritiken
och i två ledare kritiserar kärnkraftens kritiker.
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NN ser den bristande informationen från SSI till kommunala organ
som ett uttryck för en diskriminering av periferin, Norrland i
synnerhet. Uppfattningen återkommer i flera intervjuer med
norrlänningar.
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PERSPEKTIVET FÖRLÄNGS 15.5. - 21.5.
Den sista veckan i vårt tidningsmaterial domineras av nyheten om höga
halter av cesium 137 i områden söder om Gävle och av kritik som från
olika håll riktas mot SSI för bristande information. Samtidigt som
cesium träder i jods ställe i artiklarna ändrar SSI uppfattning om
följderna av nedfallet för djurhushållning och jordbruket. De
långvariga effekterna kommer att bli allvarligare än SSI trodde i
första början.
Myndigheternas pressmeddelanden under denna vecka är få. SSI har
tre korta kommunikéer och Lantbruksstyrelsen en. Länsveterinären i
Gävleborgs län informerar om gräsprover som kommer att analyseras
i länet inom den närmaste veckan.
Den geografiska tyngdpunkten i bevakningen förflyttas tydligt norrut.
Två femtedelar av artiklarna under denna period publiceras i de fem
storstadstidningarna och resten i (fyra av) landsortstidningarna.
Kvällstidningarna ägnar ännu mindre intresse åt ämnesområdet än
tidigare (i genomsnitt en artikel per dag). Även SvD och Arbetet
minskar bevakningen till ett par artiklar per dag. DN ligger
fortfarande på samma nivå som förr, 5 artiklar per dag. I Gävle är Abl
något aktivare (5-6 artiklar per dag) än liberala kollegan GD (4
artiklar/dag), vars aktivitet blir oförändrad jämfört med föregående
period. NN går upp till '4 artiklar dagligen medan ST stannar vid 3
artiklar per dag i genomsnitt. ÖA berör ämnesområdet i en artikel
under perioden medan Dagbladet och VNA fortsätter att tiga.
Nyhetsartiklarna utgör 84% av materialet, vilket är något mindre än
tidigare. Det kommenterande materialet uppgår till 8%, fackartiklama
utgör 4% och debattinläggen 3% av texterna. Allmänhetens insändare
utgör ett par procent av materialet. En viss ökning av det
kommenterande stoffet kan skönjas.
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Myndigheternas pressmeddelanden i artiklarna
Ett fåtal teman behandlas i de tre meddelanden som under perioden
författats av SSI. Onsdagen den 14 maj meddelas att mjölken
innehåller små mängder av radioaktivt material, vilket innebär att den
svenska mjölken genom betesförbudet förskonats från höga halter av
radioaktiv jod. Inga friklassningar är aktuella. Noggranna lokala
mätningar aviseras i områdena med de högsta mätvärdena i
markbeläggningen i Uppland och Gästrikland.
Torsdagen den 15 maj meddelar SSI: "Mätningar i Gävletrakten visar
som väntat höga värden av cesium-137 i markbeläggningen. De högsta
värdena som rapporterats är 20 - 40 gånger högre än det normala
bakgrundsvärdet. Strålningen från marken ligger långt under
internationellt överenskomna gränsvärden där skyddsåtgärder är
motiverade. Däremot kan det innebära en fördröjning innan dessa
områden kan frisläppas för mjölkkor på bete." Två provgårdar
kommer att uppföljas.
Dricksvattnet visar i allmänhet låga värden, men provet från en
enstaka brunn i Sollefteå ligger över gränsvärdet, varför ytterligare
prover kommer att tas. Rötslam skall inte spridas på åkrarna förrän
mätningar på prover från Uppsala är klara.
Inga nya områden kan friklassas.
Det sista pressmeddelandet från SSI under vår undersökningsperiod är
daterat den 20 maj och innehåller en kort förteckning över
församlingar i Uppsala lån som friklassas för grönbete.
I sammanställningen nedan har resultaten från jämförelsema under de
tre dagarna summerats. Det första och det sista meddelandet
resulterade i få (2 resp 3) återgivningar i tidningarna. Den 16 maj
uppmärksammades nyheterna från SSI däremot i de flesta tidningarna.
Expressen och ömsköldsviks Allehanda återger inget tema i något av
meddelandena och har därför uteslutits ur sammaställningen. Det
kanske bör påpekas att siffrorna i tabellen anger antalet
tidningsnummer som återger det aktuella temat. I många fall återges
temat i fler än en artikel i ett och samma tidningsnummer.
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Tabell 14. Antalet tidningsnummer 15. - 21.5. med en eller flera
artiklar som återger olika teman i föregående dags
pressmeddelanden från SSI.

Antal artiklar tot:

170

DN SvD Arb AB Abl GD NN ST
31 10 15
6
33 26 24 17

Antal
medd
Lägesbeskrivning
Läge i Sverige
Marken
Dricksvattnet
Mjölken
Halt cesium-137
Soc följder av nedfallet
Inom jordbruket
Verksamhetsredovisning
Mätningar, analyser
Normer, restriktioner
Friklassn av betesmark
Betesförbud
Ej rötslam på åkrar
Totalt

1
1
1
1
1

1
1
0
0
1

1
0
0
0
1

0
0
0
0
0

1
0
0
0
1

1
0
0
0
1

1
0
0
0
1

0
0
1
0
0

1
1
0
0
1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

2

1

0

1

0

1

0

2

1

1
1
1

0
1
1

1
0
0

1
0
0

0
1
0

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Nyheten om de höga haltema av cesium i Gävletrakten är det tema som
uppmärksammas bäst i tidningarna dagen efter offentliggörandet. De
två morgontidningarna i Stockholm och AB återger temat, likaså de
båda Gävle- tidningarna och ST. Men även teman som sammanhänger
med de drabbade mjölkproducenterna intresserar relativt många
tidningar. Både friklassning och betesförbudet och den p g a de höga
cesiumhaltema uppskjutna fnklassningen av Uppland och Gästrikland
uppmärksammas i tidningarna i regionen.
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Ingen av tidningarna noterar påpekandet om att betesförbudet
resulterat i låga värden i mjölken i Sverige. Endast NN skriver om
dricksvattnet, men nyheten är inte att dricksvattnet generellt är utom
fara utan att en brunn i Ed visat sig innehålla höga halter av radioaktivt
material. DN är ensam om att skriva om rötslammet som inte skall
spridas på åkrarna förrän mätresultat föreligger om dess
användbarhet.
Summaraden återspeglar de förskjutningar som vi konstaterat i den
allmänna bevakningen. SvD som tidigare aktivt återgett meddelandena
från SS I bevakar dem nu mindre systematiskt. Gävle-tidningarna, Abl
i synnerhet är relativt sett mycket aktivare än tidigare. Samma kan
sägas om NN och ST medan DN fortsätter på samma aktiva linje som
förut.

Lantbruksstyrelsen informerar om ersättning till bönder
På torsdagen den 15 maj meddelar LBS om en arbetsgrupp som
Lantbruksverket och LRF kommer att tillsätta för att hantera
ersättningsanspråk från enskilda jordbrukare som fått merkostnader i
samband med det radioaktiva nedfallet. Nyheten återges i DN, SvD,
NN och ST i fredagens nummer.

Myndighetsinformationen i brännpunkten
De tendenser som synliggjorts vid analysen av tidningarnas bevakning
av nedfallets följder i Sverige och av myndigheternas agerande i
.samband med olyckan förstärks ytterligare under den tredje
delperioden.
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Tabell 15. Artiklarnas fördelning efter huvudsakligt innehåll under
de tre delperioderna. Vertikal procent.
29.4. - 3.5.

4.-14.5.

170

289

170

Lägesbeskrivning
43
Nedfallets biologiska följder
6
18
Nedfallets sociala följder
Myndigheters verksamhet
12
Normer, restriktioner
12
Myndigheters inform.verksamhet 3

33

12

24
13
24
7
3
27

12

21

44

Antal artiklar

Kritik av myndighetsinfo

7
14
15

8

15.-21.5.

Tidningarna vänder sig alltmer från rapportering av strålningsläget
till frågor som handlar om nedfallets konsekvenser och till en
utvärdering av det som gjorts och vad som borde ha gjorts. Artiklar
som i huvudsak handlar om myndigheternas informationsverksamhet
utgör en fjärdedel av materialet, vilket är nio gånger så stor andel som
under den första delperioden. Information från myndigheter inte bara
förmedlas utan också granskas och kritiseras i artiklarna. Alla dessa
artiklar är kritiska till det sätt informationen spritts till allmänheten.
Jordbrukare och mjölkproducenter drabbas ekonomiskt av betesförbudet och osäkerheten beträffande möjligheterna att överhuvud
fortsätta med verksamheten på områdena som fått de högsta halterna
av cesium. Detta och andra sociala teman utgör huvudinnehållet i en
fjärdedel av artiklarna, vilket är en klar ökning från föregående
period. Temat berörs i ytterligare en fjärdedel av artiklarna. De båda
kvällstidningarna och de västernorrländska tidningarna prioriterar
temat högre än genomsnittet.
Även frågan om nedfallets fysiologiska och biologiska följder får mer
uppmärksamhet i materialet än tidigare. Temat behandlas både på
nyhetsplats och i fackartiklar. Även ett par Iedarkommentarer ägnas åt
detta tema. På ett par undantag när finns dessa artiklar i morgontidningarna med riksspridning och i de båda Gävle-tidningarna.
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Artiklar som huvudsakligen handlar om myndigheters verksamhet och
om restriktioner som nedfallet föranlett i människors dagliga liv utgör
en mindre andel av utbudet än tidigare.
Som en extra rad, under punktlinjen finns i tabellen ovan också
uppgifter som formellt inte hör samman med de övriga uppgifterna i
sammanställningen: andelen artiklar i vilka myndigheter kritiseras för
bristande, felaktig eller mindre trovärdig information. (Observera att
dessa siffror anger förekomst av kritik och inte huvudsakligt innehåll i
artikeln, vilket de övriga raderna gör.) ökningen är dramatisk och den
anger en viktig tendens i materialet. Som vi strax kommer att se är
kritiken vanligare i landsortstidningarna och de båda kvällstidningarna
än i morgontidningarna med riksspridning.
Innan vi går över till detaljgranskningen av de källor som kommer till
tals i tidningsmaterialet under denna period skall vi åter se i vilken
utsträckning tidningarna använt sig av olika typer av källor vid
behandlingen av de oftast förekommande teman i materialet. Vi har
tidigare kunnat konstatera att myndigheternas roll som
informationskälla minskat sedan de första dagarna efter olyckan. För
jämförelses skull presenteras i sammanställningen nedan även
uppgifter om källanvändningen under perioden 4. -14. 5.
Tabell 16. Förekomst av olika slags källor i artiklar som handlar om
olika teman. Horisontell procent.

4

4.5. • 14,5.
Myn Exp

N
Läge i utlandet
40
Läge i Sverige
92
Livsmiljö
94
Livsmedel
40
Radiak ämnen
34
Biologiska följder 62
Sociala följder
82
Mynd verksamhet 113

%
53
67
68
78
41
47
27
75

289

54

Hela materialet

Priv
% %

15.- 21.5.

Myni Exp Priv

12
13

8
11
0
6
15
61
4

N
1
29
38
16
38
45
78
54

%
0
55
66
75
63
42
42
81

%
0
3
11
0
16
29
10
11

0
17
8
13
11
18
55
20

19

29

170

57

15

35

28
7
11
10
44

32

5

%
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Förändringarna mellan de två delperioderna är jämförelsevis små. Då
det gäller beskrivningar av läget i Sverige anlitas myndigheter i något
mindre utsträckning än tidigare, vilket är en fortsättning av den trend
vi tidigare konstaterat. Detta hänger delvis samman med att
uppgifterna från myndigheterna behandlas som allmän egendom,
källan anses kanske så självklar att den inte uppges. Delvis handlar det
om effekter av en viss decentralisering av verksamheten. Sakkunniga
av olika slag analyserar strålnivåer, kanske på uppdrag av SSI, och
framställs då som källa. På tal om analyser av nedfallets
sammansättning är det något vanligare nu än under föregående period
att ange myndighet som uppgiftslämnare.
Det finns två förändringar i källanvändningen som är så pass stora att
det är skäl att syna dem något närmare.
Då tidningarna skriver om nedfallets sociala följder är det betydligt
vanligare att man samtidigt intervjuar eller återger uppgifter från
myndighet än det var under föregående period. Dels beror det på att de
sociala problemen framställs i viss mån som resultat av brister i SSI:s
verksamhet: för långsamma mätningar av gräsprover, vilket leder till
kanske onödigt långvarig ställning av kor, utebliven information om
läget på lokal nivå i kommuner med de högsta uppmätta värden osv.
Den andra förändringen innebär att i samband med redovisning av
myndigheters verksamhet (mätningar, analyser, samartbete mellan
olika myndigheter mm) låter tidningarna oftare än tidigare
privatpersoner komma till tals. Detta är i huvudsak blott en annan
synvinkel på det som ovän sagts. Jordbrukare, mjölkproducenter och
oroliga människor i allmänhet ställer krav på service, på uppgifter de
behöver för att kunna handla rationellt.
Ser vi på totalraden längst ner i tabellen kan vi konstatera att den trend
som kunde skönjas i jämförelsen mellan den första och den andra
delperioden håller i sig. Både myndigheter och övriga sakkunniga
anlitas (eller uppges) mera sällan som källa, medan privatpersoner,
organisationer av enskilda personer medräknade förekommer allt
oftare som källor. Detta för oss över till en närmare granskning av
källorna i artiklarna som helhet.
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Vanliga människor kommer oftare till tals
Av de förskjutningar i artikelinnehållen som vi konstaterat följer att de
personer som citeras och vars problem avhandlas också är andra än
tidigare. Det är människor som i sin vardag berörs av olyckans sviter
och som mer eller mindre direkt är beroende av myndigheternas
beslut rörande friklassning eller fortsatta restriktioner. Det är lokala
myndigheter som varken har kunskap eller teknisk utrustning som
behövs för att de skulle kunna ge medborgarna de upplysningar om
lokala förhållanden som många frågar efter. Det är också
representanter för olika organisationer som i samband med debatten
om den svenska kärnkraftens framtid yttrar sig också om SSI:s roll i
samband med Tjemobyl olyckan.
Tabell 17. Andel artiklar under perioden 15.5.-21.5. med intervju
med resp referens till olika källor. Procent av alla
artiklar.
Andel artiklar
Andel artiklar
med intrevju
med någon referens
Antal artiklar: 168
KÄLLA

%

SSI
SKI

21
2
12
10
11
19

Regering, statsförvaltning
Regionala/ komm. myndigheter
Kärnkraftsindustrin

övrig expert
Organisation, politiker
Privatperson

%
33
-

5
18
2
13
14
21

Strålskyddsinstitutet anges fortfarande oftare än någon annan kategori
som källa. Men privatpersoner och myndigheter i län och kommuner
kommer till tals också relativt ofta. Privatpersoner intervjuas i stort
sett lika ofta som representanter för SSI. Även organisationsrepresentanter får relativt ofta utrymme i rapporteringen kring
sviterna av olyckan. Det är främst Folkkampanjen mot
kärnkraft/kärnvapen som p g a ökad aktivitet syns mer än tidigare.
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Tabell 18. Andel artiklar som förmedlar de olika källkategoriernas
åsikter om nedfallets farlighet och om svensk beredskap.
Procent av samtliga artiklar 15. - 21.5. 1986.
NEDFALLET
ingen ej riskrisk
fritt

BEREDSKAPEN
bristgod
fällig

Antal artiklar: 168
KÄLLA
%
12
SSI
1
Regering, statsförvaltning
Regionala/komm myndigheter 2
Kärnkraftsindustrin
Övrig expert
7
Organisation, politiker
1
Privatperson
1
Tidningen

%
11
4
2
4
1
8
3

%

Hela materialet

29

2

22

%
2
1
5

1
2
3
17

I 22% av artiklarna ger någon uttryck åt uppfattningen att nedfallet
inte innebär någon risk för människors hälsa i Sverige, vilket är i stort
sett samma andel som under föregående period. Antalet uttalanden
med en mer skeptisk inställning har däremot ökat från en fjärdedel till
nästan en tredjedel. De som oftare än tidigare tar fram risker i
samband med de kvarstående radioaktiva ämnena är SSI, lokala och
regionala myndigheter samt tidningar i sitt kommenterande material.
Andelen artiklar som innehåller kritik av den svenska beredskapen är
aningen större än under föregående period. Ingen av de redovisade
källor som uttalar sig i ämnet hävdar att beredskapen är
tillfredsställande.Det finns ett par uttalande från "övriga källor" som
inte finns med i den detaljerade sammanställningen och som endast
syns i totalraden.
Sammantaget förefaller uppfattningen att nedfallet inte är helt riskfritt
från hälsosynpunkt kemma något oftare till uttryck än tidigare. Detta
hänger samman med att artiklarna handlar mer om människors vardag
där olika skyddsåtgärder vidtages eller diskuteras.
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SSI får skarp kritik"

Det är dags att åter närmare titta på de kritiska synpunkter som i
artiklarna framförs mot myndighters sätt att sköta informationen till
allmänheten. I första hand är det SSI som krititiseras.
Tabell 19. Andel kritiska artiklar i olika kategorier av tidningar. Vertikal
procent.
Mor
Af Gäv
Väst
(s) Lib
gon ton
le norrl
borg
Alla tidn tidn tidn
tidn
tidn tidn
Antal artiklar

170

56

13

59

42

78

92

%

Kritik av:
Mätningar, analyser
Rapportering, spridn
av information.
Omdöme, trovärdighet

%
12

%
9

%
15

%
12

%
17

%
12

12

35
15

18
11

45
36

37
14

50
17

42
15

28
14

Info-verksamhet totalt

44

29

55

46

60

53

37

Kritiken ökar överlag. Andelen artiklar med yttringar av missnöje
eller misstro mot information från myndigheter har mer än
fördubblats. Mest dramatiskt ökar kritiken mot myndighetenias sätt att
lämna ifrån sig information. De västemorrländska tidningarna och
kvällstidningarna är fortfarande mer kritiska än övriga. Andelen
kritiska artiklar i Gävle-tidningarna har i det närmaste sexdubblats.
De socialdemokratiska tidningarna publicerar förhållandevis mer
kritiskt material än de övriga, vilket helt och hållet beror på att AB,
AbI och framför allt NN publicerar mer kritiska synpunkter än
kollegorna inom var sin kategori.
De skillnader mellan de tre riksspridda morgontidningar som tidigare
konstaterats består: Andelen kritiska artiklar är minst i Svd (10%),
men även i Arbetet finner vi bara hälften så stor andel artiklar med
kritik av myndighetsinformation som i materialet i genomsnitt. Detta
kan bero på det avståndet till de områden där kritiken stormar mest.
Andelen kritiska artiklar i DN är obetydligt mindre än genomsnittet.
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De socialdemokratiska tidningarna framför betydligt oftare än övriga
kritik av myndigheternas sätt att sprida information till allmänheten,
vilket också innefattar kritik av information till lokala och regionala
myndigheter.

"För lite för osäkert för sent på fel plats"
Den kritik som i artiklarna riktas mot myndigheternas sätt att skaffa
sig information om den radioaktiva nedsmutsningen gäller i många fall
brister i kunskapen om vilka ämnen som ingår i nedfallet. Säg vad
nedfallet innehåller (GD 15.5.) kräver en radonexpert på
byggforskningen i Gävle. "- Myndigheterna måste gå ut och tala om
vad det radioaktiva nedfallet innehåller, de olika ämnenas farligheter
och vilka halter det rör sig om." Roy Ottosson, miljöpartist i Sundsvall
hävdar att den viktigaste mätningen uteblivit, den som talar om vilka
isotoper som avger den strålning som uppmätts (... och protesterna
sprider sig - FOIK utsätts för risker 15.5.). Birgitta Hambraeus
angriper SSI-chefen i ett radioprogram som AB refererarden 16 maj
(Hon angriper SSI: fel att bara lugna). På hennes fråga om vad
SSI vet om plutonium svarar Gunnar Bengtsson att underlaget på den
punkten är mycket dåligt.
Tusen kronor varje dygn (Abl 16.5.) kan ställningen kosta extra
menar mjölkbönder som intervjuas. " Det är en skandal att
myndigheterna inte tagit reda på om det fanns nedfall av cesium här i
Norduppland. Nu kanske'vi gödslat och sått helt förgäves."
Det finns också mer allmän kritik av uteblivna eller försenade
mätningar. Alla är inte lika uttömmande som Friskytten i DN som i
kåseriet den 17 maj resonerar om möjligheterna att skydda
befolkningen mot radioaktivt nedfall. Enligt SSI finns det ingen
anledning till oro.
"Men några myndigetspersoner har tyvärr fallit ur ramen och borde
anklagas för desinformation. Kan dom vara påverkansagenter månne?
Det började med att inspektören Frigyes Reisch på kärnkraftsinspektionen kritiserade SSI.s mätningar: för lite för osäkert för sent på
fel platser. "

80

I flera artiklar i de västernorrländska tidningarna påtalas de utblivna
mätningarna som orsak till stor oro bland människor som ringt till de
lokala myndigheterna och krävt besked. Brist på mätutrustning och
kunskap har hindrat eller i varje fall försenat enligt artiklarna de
lokala mätningarna. Bönder i Medelpad anklagar SSI för bristande
kännedom om de klimatologiska skillnader mellan kusten och inlandet
som väsentligen påverkar deras verksamhet: (- Snart måste vi
nödslakta korna. Bönderna rasar mot strålskyddet ST 15.5.)"
- Ingen expert tycks veta, att det sedan inlandsisen släppte sitt grepp,
alltid har grönskat först i de inre delarna av Medelpad.
Vad som borde ha gjorts - och nu måste göras - är att omedelbart göra
lokala mätningar. Annars blir det utslaktning längs Ljungans och
Indalsälvens dalgångar, säger en arg LRF-ombudsman."
I flera artiklar kopplas de uteblivna mätningarna ihop med konflikten
mellan huvudstaden och periferin. "Alla NN talade med ansåg att
informationen kring kärnkraftsolyckan varit alldeles för dålig. Likaså
att strålskyddsinstitutet verkat glömma bort Norrland i sina
mätningar.
- Vi har i de här trakterna inte fått veta något. Men vad lönar det för
oss att vara oroliga, det hjälper ju inte, säger Birgitta Nordström
resignerat." (Stor oro i Ed - igår stängdes reservbrunnen. NN
16.5.)
SMHI.s roll som en outnyttjad resurs i strålskyddet avhandlas i några
artiklar, dels utgående från uppgifter om att väderobservatörer
noterat den förhöjda strålningen dagen innan SSI gjorde det, men fick
inte lämna ut uppgifterna, dels med anledning av ett kritiskt brev från
SMHI:s chef Lars Ag till SSI. "SMHI har i flera år försökt få
Strålskyddsinstitutet, SSI, att satsa på ett varningssystem för
kärnkraftsolyckor utomlands. Svaret har hela tiden blivit nej. SSI
ansåg inte att det behövdes." (SMHI i argt brev: Vår kunskap om
strålning nonchaleras. DN 17.5.) I det refererade brevet föreslås
ett program som på sex punkter skall förbättra den svenska
beredskapen för radioaktivt nedfall.
I en ledarkommentar hävdar GD den 17 maj (Varför tiger de?) att
kompetensen inom länet inte alls utnyttjats i informationsverksamheten. "Det finns utomordentligt god kompetens på många berörda
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områden inom länet - exempelvis på Gävle sjukhus. Men don har inte
utnyttjats. Länets lörsvarsdirektör slår ifrån sig med att situationen är
exceptionell. Men vem ska då ta det övergripande ansvaret?"
Kommentaren förfäktar ytterligare synpunkten att strålskyddsproblematiken inte får enbart ses som en teknisk fråga. Den är politisk
och måste behandlas i landstingets och kommunens beslutande
församlingar.
Låga värden hos undersökta gävlebor... (GD 16.5.) berättar
chefsfysikern vid Gävle sjukhus, och hävdar att massundersökningar
är både onödiga och alltför resurskrävande. Han efterlyser mer
information från SSI och påpekar: "Vi är många atomfysiker runt om
på Sveriges sjukhus, som kunde hjälpa till och avlasta SSI, till exempel
som rådgivare till länsstyrelsen, eller med undersökningar".
Sammanlagt ett 20 artiklar tar upp kritik av myndigheternas förmåga
att informera sig om sitt bevakningsområde.

"Ni måste informera på ett vettigt sätt"
Informationsspridningen kritiseras i dubbelt så många artiklar som
informations- inhämtningen. Det finns tre tyngdpunkter i den framförda kritiken:
- Informationen har varit innehållsmässigt bristfällig.
- Motstridiga uppgifter förvirrar.
- Kommunikationen mellan myndigheterna har brustit i alla led.
Bristfälligheterna i rapporteringen från myndigheternas sida gäller
sällan direkta sakfel. Det händer att riktigheten i SSI:s mätningar sätts i
fråga, tex då en amatörgeolog får fram mätresultat som är konsekvent
högre än SSI:s (Tores värden mycket högre Abl 15.5.).Detta är
dock ett undantag.
Så mycket vanligare är då beskyllningen om ofullständig information.
I vissa fall gäller kritiken misstanken om oredovisade fakta.
Spekulationer om myndigheter som vet mer än de talar om, som håller
tyst bara för att paniken inte ska bryta ut osv förekommer främst i
snabbintervjuer med "folk på stan" och i andra yttringar av
privatpersoner. Då NN den 17 maj frågar ut 14 personer "på stan" om
de "litar till experternas lugnande ord" (MEN FOLK ÄR
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OROLIGA "Man kan inte lita pä experterna")så svarar hälften
att de litar på experterna medan andra hälften är mer undrande. "Jag
blir skeptisk till experterna när de kommer med så här viktiga fakta
efteråt. De säger nog inte allt som ska sägas bara för att behålla
lugnet."
Tiganden och halvsanningar tas upp även i kommenterande material.
På kultursidan i Abl skriver Gunilla Kindstrand den 15 maj en
omfattande betraktelse över brister och motstridigheter i myndigheternas information efter olyckan (Efter Tjernobyl. Fjorton
spikar i kistan).
"Jag vet fortfarande inte varför Polens barn ska ha jodlösning, men
inte mitt, trots att strålningen i Gävle är många gånger starkare än i
Polen.
Jag vet fortfarande inte varför mitt barn skulle tillåtas dricka mjölk
med 2000 becquerels strålning på måndagen och bara 500 på tisdagen.
Jag vet fortfarande inte varför strålsyddsinstitutet börjar göra
noggranna mätningar i det svarta området först fjorton dagar efter
olyckan.
Hade det dröjt lika länge om det svarta fältet hade legat i Stockholm?
Jag blir förtvivlad när jag ser att plutoniumnedfall hittats vid
Forsmark och ser SSI-mannen svara sitt svävande "antagligen inte
farligt, men inte riskfritt".
Fjorton tidningsnummer. Fjorton tjocka spikar i den kista där vår tillit
till experterna ska vila."
Ledaravdelningen i samma tidning ser infromationsproblematiken ur
en annan synvinkel. Hur är beredskapen inför människors oro?
undrar ledaren i Abl den 21 maj. Problemet är inte nedfallet eller dess
direkta följder utan den oro som informationen såväl som bristen på
information skapat. Både perspektivet och värderingarna avviker
starkt från de som kommer till uttryck på tidningens kultursida.
"I ALLA HÄNDELSER finns människors oro och det är en realitet
som inte kan viftas bort även om den är överdriven och kan te sig
sakligt obefogad. Oron är en ofrånkomlig del av
kärnkraftsproblematiken. I respekt för kärnkraften är det viktigt att
hålla mycket breda säkerhetsmarginaler, men nu vet vi att varje
försiktighetsåtgärd också innebär en ökad oro, ses som ett bevis för att
katastrofen redan är här./.../
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På samma sätt räcker det ju inte bara med att ha en god beredskap för
att mäta strålningar - det behövs också mera av förklarande och enkla
tumregler för att få materialet begripligt så att människor kan förstå
vad det innebär i den egna situationen. Oklarhet och ovisshet bidrar
starkt till oro."
Samma typ av argumentation påträffas i en intervju i GD med en
gävlebo som trots informationen fortfarande undrar "om han kan odla
på sin täppa, om det går att dricka mjölken, hur naturen påverkas, om
det går att äta bär och svamp senare i år och hur det blir med älgköttet,
när jakten kommer i gång i höst."(Trebarnsffar i Gävle kritisk till
politiker och experter: Ni måste informera på ett vettigt sätt
GD 17.5.) Han menar att felet inte ligger hos experterna som är
experter på mätningar utan på politiker vars ansvar det är att se till att
begriplig information går ut till allmänheten.
Ett par ledarkommentarer i NN handlar också om informationen från
SSI (Rädsla hjälper inte - det gör kunskap 16.5. och Minska
doserna av strålning! 21.5.). I den första av de båda artiklarna
jämförs olyckan med risker som t ex den kemiska industrin och
bilismen innebär. "Vi har köpt oss välstånd till priset av haveririsker
och långsiktig miljöförstöring." Tidningen påpekar att det är
missvisande att jämföra strålningen från nedfallet med den naturliga
bakgrundsstrålningen eftersom denna varierar kraftigt. Efter det att
jod 131 avklingat är den återstående strålningen så svag att den kan
kompenseras för genom att "vi minskar på andra stråldoser, från
röntgen, mätinstrument, radonhus etc". Tidningen kritiserar några
kollegor inom pressen för sensationsjournalistik och avslutar med
konstaterandet: "De svenska myndigheternas information har varit
dålig. Men det beror nog mindre på bristande vilja än på bristande
förmåga. Den förmågan måste förbättras."
I den andra artikeln formuleras kritiken i skarpare ordalag:
"STRÅLSKYDDSINSTITUTET har misslyckats totalt med
informationen till allmänheten. Vi i Västernorrland har särskilt stor
anledning till missnöje, eftersom det tidigt stod klart att vi bor i ett av
de värst drabbade områdena och eftersom myndigheterna fortfarande
inte gått ut med ordentlig information till allmänheten." 1 stället för att
räkna upp obegripliga mätresultat borde SSI omedelbart ha gått ut med
enkla regler för hur man ska bete sig för att minska stråldoserna:
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"Lämna skorna utanför dörren.
Håll rent inomhus.
Tvätta grönsakerna.
Tvätta händerna innan du äter.
Duscha om du dammat ner dig."
SSI är en vetenskaplig institution som saknar kompetens för att hantera
akuta situationer. Det borde tilldelas en enbart rådgivande roll, och
andra bör få fatta beslut i akuta lägen, menar tidningen.
Ett flertal artiklar behandlar i nyhetsform enskilda människors behov
av information och de stämningar som råder som en följd av SSI.s
prioritering av södra Sverige i sitt mätprogram. Många exempel på
detta har redan berörts ovan i samband med kritik av bristande
mätningar. De flyr från Gävle (AbI 21.5.)är rubriken på en
intervju med en småbarnsmamma som i en veckas tid förgäves försökt
få tag på ansvariga inom barnomsorgen för att få besked om vilka
risker barnen utsätts för. Hon är inte skrämd men allavrligt oroad." Jag har sedan första dagen följt allt i flera tidningar och via radio och
TV. Även om alla säger att det inte finns någon anledning till oro,
varför är då alla ändå oroliga?" Tidningen upper att flera
småbarnsmödrar redan rest från Gävle p g a den radioaktiva
nedsmutsningen.
Samma tema följs upp i en annan artikel på samma sida i AbI: Stor
oro på dagis. En daghemsföreståndare berättar om den oro både
föräldrar och personalen känner för eventuella strålningsrisker som
de minsta utsätts för i sandlådor och vattenpussar. "Men under hela
tiden har från socialförvaltningens sida inte ett ord av information gått
ut till barnstugorna i Gävle. Personal och föräldrar har tvingats att helt
förlita sig till press- och TV-uppgifter, ibland motsägelsefulla." Då
tidningen själv försökte få information från socialförvaltningen var
svaret "lika koncist som oroande:
- Vi vet ingenting. Och vi är lika oroliga som personal och föräldrar."
Dagen innan har GD bidragit till den lokala diskussionen om nedfallet
som en hälsorisk med ett referat av Rosalie Berteils synpunkter vid en
konferens som Folkkampanjen anordnat (Amerikapsk forskare;
Havande kvinnor borde evakuerats GD 20.5.).
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"Havande kvinnor och barn borde ha evakuerats från Gävle med
omnejd efter kärnkraftsolyckan i Sovjet.
Strålningen var så pass hög att den utgör en fara för deras livskvalitet."
" - Svenska myndigheter använder internationella gränsvärden för
radioaktiv strålning på ett sätt som kan betraktas som missbruk.
-De internationella gränsvärdena för exempelvis radioaktivitet i
mjölk utgår från att en människa får i sig hela den acceptabla dosen
strålning genom att dricka mjölk, sade Rosalie Bertell."
Informationen från myndigheterna har enligt många bedömare inte
enbart varit bristfällig utan också motsägelsefull. Detta har också
framskymtat i flera artiklar som refererats o\ an.
Gunilla Kindstrand i Abl jämför energiministerns lugnande ord om
den fullgoda beredskapen i Sverige med nyhetsrapportering från
Forsmark, där förvirringen var total då larmet gick. Och med nyheten
om att ett Gävleapotek bara hade en ask med jodtabletter hemma. Och
att Gävleborg saknar beredskapsplan helt och hållet. Skribenten
fortsätter med den osäkerhet som råder om det förväntade antalet
cancerfall som nedfallet ger upphov till: SSI och Arthur Tamplin
kommer till helt olika resultat. Och så diskussionen om den svenska
kärnkraftens säkerhet: Birgitta Dahl försäkrar att detta inte kan hända
i Sverige, vilket leder till en livfull debatt. Till slut mosas alla
argumenten "av ingen mindre än Lars Högström, chefen för
Kärnkraftsinspektionen.
- Det finns svenska reaktorer som fungerar så dåligt att vi åtminstone
lokalt skulle kunna få effekter som i Tjernobyl, säger han"
I en kort notis i DN samma dag (Landshövding kritisk till SSI
15.5.) refereras Eric Krönmarks begäran om en statlig kommission
som skall utreda strålskyddsinstitutets insatser efter olyckan i
Tjernobyl. Han menar att SSI genom att ändra på gränsvärden och
genom att använda obegripliga facktermer skrämt upp folk i onödan.
"Många har fått uppfattningen att det är oerhörda mängder
radioaktivitet det rör sig om, anser han."
Röster från allmänheten höjs om uppgifter som inte går ihop. I en
insändare i Arbetet (Motstridiga uppgifter 16.5.) frågar skribenten
hur det är möjligt att gotländska kor som varit stallade och inte betat i
det radioaktiva gräset producerat mjölk som innehåller 2900 bcq. Och
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hur det kan komma sig att personer som avlidit på sjukhus i Lund ett
dygn efter olyckan fått i sig jod 131. "Dessa människor hade ju legat
till sängs inomhus. Hur kan man då lita på SSI som säger att man
inomhus har ett "gott skydd" mot radioaktivitet?"
En insändare med skarp kritik av motstridiga uppgifter från SSI
publiceras samtidigt i de båda Gävle-tidningarna (INLÄGGET.
Öppet brev till statsminister Ingvar Carlsson. Blev vi
felinformerade om stråldoserna i Gävleområdet? Abl 20.5.,
Vi känner oss lurade och bortglömda i Gävle GD 20.5.).De två
undertecknarna hävdar att SSI gått ut med infromation vars syfte varit
att lugna för att undvika oro och panik. "Syftet må ha varit lovvärt,
men det har i efterhand skapat en smygande ångest hos många i de
svårast drabbade områdena."
" I Polen åt man jodtabletter, i Kliv skickades barnen bort från staden.
Vi tyckte synd om människorna där.
Efter någon vecka får vi reda på att man haft mindre strålning på dessa
ställen än i Gävle."
" Vid en presskonferens den 16:e maj säger institutets operative chef
John Christer Lindhé att man inte evakuerar folk förrän vid risk för
50 millisievert. För att man skall uppmanas att hålla sig inomhus måste
man riskera att få i sig 5 millisievert.
Men vi behöver inte oroa oss. Stråldosen i de värst drabbade områdena
kommer inte att bli mer än tre millisievert. Avståndet är betryggande
till de riskabla 50 millisievert.
Så småningom börjar man mäta i Gävleomrodet. Värdena är höga.
Nya ämnen dyker upp.
I Svenska Dagbladet den 16:e maj uttalar sig Björn Dufva på SSI.
Plötsligt beräknas stråldosen för människorna i Gävleområdet bli 50
millisievert.
Ingen kommenterar detta. Ingen journalist frågar sig hur det gick till
och vad vi skall göra nu."
"Informationen är idag mer kaotisk än någonsin. Situationen i Gävle
saknar nu nyhetsvärde. TV-aktuellt är nu åter fyllt av jättepandor och
karnevaler.
Kanske hade det varit annorlunda om Stockholm hotats av 50
millisievert."
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Under föregående period (4. - 14.5.) kom kritiken mot informationsgången mellan myndigheterna främst från Västernorrland. Under den
sista veckan i vårt material tar Gävle-tidningarna upp ämnet i sex
artiklar. Myndigheters sätt att informera varandra kritiseras i
sammalgt 14 artiklar under denna period. GD intervjuar Per Åslund,
hälsovårdsinspektör i Hofors (Upprörd hälsovårds- inspektör: Vi får ingen information. 1S.S.)
"- Vi har fått samma telefonnummer till SSI som allmänheten. Vi har
ringt och ringt, men inte kommit fram.
- Vi kollade med länsstyrelsen när de första nyheterna kom. Där visste
man ingenting. De visste inte ens var SSI:s mätstationer fanns./.../
- Vi får meddelanden om olika mätresultat från länsstyrelsen, men det
är det enda. Vår länsstyrelse ligger åtta mil från Forsmark. Där ska det
finnas beredskap för sådan här olycka. Vi borde veta i förväg vad vi
ska göra vid ett radioaktivt utsläpp.
Nu har Per Åslund fått all information via massmedia.
- Först går de ut och lugnar folk. Sedan säger de att barna inte ska leka
i sandlådan och sedan att korna ska vara inne. Samtidigt finns ingen
anledning till oro. Jag tycker läget är förtvivlat, säger Per Åslund"
Det faktum att de lokala och regionala myndigheterna jämställts med
allmänheten i informationshänseende har inte accepterats vare sig av
allmänheten eller de berörda myndigheterna. Ute i kommunerna i
Gästrikland och Västernorrland vänder sig människor till de närmaste
ansvariga inom hälsovården, miljöskyddet och civilföresvaret,
förgäves och utan resultat.
Den 17 maj ger NN stort utrymme åt rapportering från en konferens i
kommunförbundets regi om nedfallet (Inga besked om
strålningen /på sid 1/ HUR FARLIG ÄR STRÅLNINGEN? inga besked vid kommunförbundets konferens igår).
"Tiden efter Tjernobyl-olyckan har präglats av nära nog total
förvirring och många motstridiga uppgifter. Oroliga människor har
blockerat kommunernas telefonväxlar för att få uppgifter om vilka
risker de förhöjda strålningsvärdena egentligen har inneburit.
På miljö- och hälsoskyddsenheterna har man inte kunnat ge besked.
Inte heller hos länets försvarsenehet. Eller hos länsstyrelsen. Eller
lantbruksnämnden.
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All eventuell information har funnits väl förborgad hos SSI i
Stockholm. Och där har den förblivit.
Fram till den 7 maj. Då först fick lokala myndigheter information från
SSI."
Mot de oräkneliga frågorna från en orolig allmänhet ställs i artikeln ett
tigande SSI:
"Och från SSI: sida har det varit tyst. Åtminstone den första tiden.
Lennart Lindborg kunde igår egentligen bara hänvisa till tidigare
pressmeddelanden som gått ut från SSI. Han gav en kort
sammanfattning av vilka åtgärder som sattes in den första tiden och
vad som görs för tillfället.
De flesta mätresultat avfärdas dock av Lindborg som ofarliga. Endast i
undantagsfall har värden uppmätts som överstiger riskgränsen. Någon
hälsofara föreligger alltså inte. Enligt Lindborg."
Tonen i artikeln kan knappast betecknas som kritisk. Den är bitter.
Men SSI är inte ensam om att få kritik vid konferensen. Socialstyrelsen
har i stället för att hjälpa SSI "gömt huvudet i sanden". Det mest
konkreta förslaget på hur beredskapen skall kunna förbättras i
framtiden kommer från länets försvarsdirektör, som menar att SSI
varit "för långt borta". Arbetet måste delegeras till lokala
myndigheter.
DN sammanfattar i en artikel som baseras på en rundringning till olika
länsstyrelser kritiken i fyra punkter (Kritiken växer mot sättet att
informera 21.5.):
0 Informationen borde ha varit mer avpassad till de olika länen.
0 Den borde ha skickats ut oftare och varit mer begriplig.
0 Länsstyrelserna har haft svårt att leva upp till det ansvar som SSI har
ålagt dem.
0 SSI borde i första hand ha informerat länsstyrelserna om läget;
därefter press och etermedier.
Arbetarbladet i Gävle ägnar en stor del av nyhetssidorna ( närmare
600 spaltcm, d v s mer än två hela sidor) den 21 maj åt olyckans sviter i
Gävleområdet. Vid en presskonferens, som länsstyrelsen hållit med
anledning av öppnandet av en informationssluss till allmänheten får
SSI kritik för bristfällig information till länsstyrelsen och till

allmänheten (Myndigheterna erkänner: INFORMATIONEN
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FUNGERAR DÅLIGT). Länstyrelsen försöker förbättra
situationen med hjälp av inlånad personal från lantbruksnämnden och
landstinget. Men enligt artikeln "vet uppenbarligen inte
försvarsdirektören, lantbruksdirektören, länsveterinären och andra
myndighetspersoner ett dugg mer än vad som redan stått i
tidningarna."
Myndigheterna får också kritik för att de trots människors oro och
behov av fortlöpande information inte hade någon jourverksamhet

över pingshelgen

(Myndigheterna

tog

pingstledigt.

NONCHALERAR FOLKS ORO AbI 20.5.). En rundringning
visar att myndigheternas automatiska telefonsvarare hänvisar till
andra myndigheter och att ingenstans fanns en levande människa som
kunde svara på frågor från allmänheten. "Myndigheterna nonchalerar
allmänhetens behov av information om strålningsläget efter
kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl", är tidningens slutsats.

"Vi litar inte på experterna"
Myndigheter har kritiserats för att de inte tagit reda på alla fakta om
strålningcsläget och för att de inte informerat om det de fått reda på på
ett tillfredsställande sätt. Det faktum att strålskyddsmyndigheterna är
ensamma om att både ha överblick över mätresultaten och
kompetensen att tolka dem, omsätta dem i uppgifter om risker och
sannolikheter, innebär att myndigheternas trovärdighet sätts på prov.
Kan man lita på deras omdöme?
Misstankar om dolda avsikter med informationen uppstår lätt.
Tidningarna kan i ett sådant läge förhålla sig till frågan om
myndigheternas trovärdighet på olika sätt. Frågan har otvivelaktigt ett
nyhetsvärde, och det är därför väntat att den behandlas på nyhetsplats.
Sanningshalten i misstankarna kan prövas om det finns alternativa
källor med uppgifter som kan jämföras med besked från
myndigheterna. Och med eget omdöme som grund kan tidningarna
kommentera trovärdigheten. Slutligen kan tidningarna bereda plats åt
debatt och allmänhetens synpunkter kring frågan.
Myndighters bedömningar ifrågasätts i åtta artiklar, varav två
uttrycker redaktionella kommentarer, två är debattinlägg (egentligen
samma inlägg samtidigt i två tidningar) och de övriga är
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nyhetsmaterial. 14 spikar i kistan (Abl 15.5.) har redan utförligt
refererats. Karl Erik Lagerlöf skriver på kultursidan i DN den 17 maj
om Centraliserade farligheter. Han hävdar att myndigheterna i
Sverige lyckades bättre med att dölja strålningen i våra bostäder än
Sovjet med sitt försök att dölja en härdsmälta. "1974 höll en
representant för Strålskyddsinstitutet föredrag i USA om farligheten
av att bo i svenska hus. Först 1978 meddelade man den svenska
allmänheten. En kommission tillsattes. Man införde två gränsvärden. I
nya hus var det farligt att ha över 70 becquerel per kubikmeter och
sekund, i gamla hus var det inte farligt att ha tredubbel dos.
I dag suger man för att lugna allmänheten att strålningen på marken
för små barn som äter lera och sand inte är värre än strålningen i ett
radonhus.
Vinsten med att nonchalera en fara är att man kan hänvisa till sin första
nonchalans för att motivera sin andra."
På nyhetsplats intervjuar GD Arthur Tamplin, amerikansk forskare
vid Miljöcentrum i Uppsala och Lennart Lindborg på SSI om olyckans
effekt på framtida cancerfrekvenser (Amerikansk forskare:
Tre-fem extra cancerfall per år i Gävle-Sandviken GD 15.5.).
Tidningen kommenterar Tamplins uppskattningar: "Det är viktigt att
komma ihåg att Tamplin utgår från den strålning som på 50-talet
drabbade ett område i nordöstra USA efter kärnvapentester på andra
sidan landet, 1500 kilometer bort. Strålningen uppgick då till cirka
300 mikroröntgen (mR)." Tidningen fortsätter med att påpeka att
strålningen i Gävle-Sandviken uppmätts till 300 mR och mer.
"Tamplins siffror tas inte på allvar av SSL- De får stå för honom,
säger Lennart Lindborg på SSI. Vår bedömning grundar sig på en
internationell kommissions ICPR, siffror."
Tamplin fortsätter med att han inte kan förstå att hans siffror skulle
vara kontroversiella. "Tamplin säger att beräkningarna kan variera
mellan olika forskare och organ, men skillnaderna är inte så stora som
den mellan hans och SSI:s. Om SSI:s siffror säger han helt kort:
- De är felaktiga."
Tamplin framstår i artikeln som vetenskapens representant medan SSI
placeras, med Tamplins ord, inom byråkratin.
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Det är fel av SSI att bara lugna folk när det inte finns underlag för det,
har det hävdats i flera artiklar som refererats i tidigare sammanhang.
Styrelseledamoten i SSI Birgitta Hambraeus hävdar att SSI "ägnar sig
mer åt att lugna svenska folket än att uttrycka den genuina oro som
finns". Hon tror att det skulle skapa mindre oro om SSI:s tjänstemän
berättade att det faktiskt finns oro bland dem också.
Hans Hagnell anser att det är fel att lugna människor då det inte finns
någon anledning till lugn (Människor ska vara oroliga GD 16.4.).
"Människor ska vara oroliga. För det finns ingen säkerhet. Att säga
något annat vore lurendrejeri. Sverige fungerar bara under fred. Vi
klarar inte ens en översvämning.
Det säger landshövding Hans Hagnell två och en halv vecka efter att det
radioaktiva nedfallet från Tjernobyl drabbade oss. /.../
-Organisationen fungerar precis som regering och riksdag i
Stockholm har bestämt. De har bestämt att länsstyrelsen i de län där det
finns kärnkraft ska ha beredskap för en olycka.
- Men atommolnen stannar inte vid länsgränsen. Inte ens vid
nationsgränsen./.../
- Det här visar återigen att de som sitter i Stockholm och bestämmer
har tänkt fel./.../ Vi får inte lura allmänheten att vi får en fungerande
säkerhet. Det får vi inte och det kommer vi aldrig att få.
- Om vi hade haft mätresultat tidigare. Vad skulle vi gjort då? Sagt att
folk ska sätta sig i skyddsrummen? Det tar två dagar att ställa i ordning
skyddsrummen så att de fungerar.
- Sverige är inte avsett att fungera i annat än i fred. Vi klarar inte krig,
inte ett radioaktivt nedfall, inte ens en översvämning, säger Hans
Hagnell."
... och protesterna sprider sig • Folk utsätts för risker
hävdar ST den 15 maj i en rubrik. Miljöpartisten och biologen Roy
Ottosson undrar hur det är möjligt att "folk tillåts att räfsa och bränna
löv". Enligt hans uppfattning borde SSI för länge sedan ha gått ut med
varningar för de farliga ämnen som då frigörs. Han tror att SSI tillåter
människor utsätta sig för faror för att sedan tona ner riskerna. "Det
värsta är att SSI hela tiden försöker lugna foik utan att ha tillräckligt
underlag för det."
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Krav från över 700 demonstranter i Sundsvall: - Avveckla
kärnkraften nu! står det över en helsida i ST den 18 maj. Sven
Anérs tal vid ett protestmöte mot kärnkraften i Sundsvall refereras:
"Anér sparade inte på krutet i sin kritik av SSI. Han anser att
informationen endast haft till syfte att dämpa människors oro för det
radioaktiva nedfallet."
" - Här finns sannolikt såväl cesium, srontium som plutonium samtidigt
som SSI-chefen rått folk att vända på sina sängar. Precis som det skulle
hjälpa mot strålningen."
Vid torgmötet antogs också ett upprop riktat till statsministern med
vädjan att tillsätta en kommission som skall granska SSI.s arbete.
" - Det råder en närmast total brist på förtroende i Sverige för SSI och
dess generaldirektör och inte minst i det hårt drabbade
Västernorrland, hävdar de 700 bakom uppropet."
Med rubriken Det oförsvarbara över en ledarartikel i DN den 21
maj avses den teknik som:
' 8J ort jordbrukslandet i delar av Gästrikland och norra Uppland
obrukbart åtminstone detta år, och kanske längre,
- är skulden till att 15 människor dött av strålskador och flera hundra
ligger allvarligt skadade på sjukhus,
- att 92 000 människor evakuerats och
- att stora delar av Ukraina förstörts som jorbruksland.
"Vad som uppdagats längs Bottniska viken har spolierat några veckors
myndighetsprat om "ofarlighet" ifråga om nedfallet. Ändå kunde detta
enligt SSI-chefen ha varit femtio gånger värre med andra vindar och
regn."

Myndigheters omdöme och trovärdighet kritiseras även på andra
grunder. DN ägnar i sitt pingstaftonnummer den 17 maj mer än tusen
spaltcentimeter, nästan tre hela sidor, åt informationsproblematiken
efter Tjernobyl. I en av ledarartiklarna IAEArs dubbelspel
behandlas det internationella atomenergiorganets uppdrag som skulle
bli föremål för granskning vid en internationell konferens under den
kommande helgen. Med anledning av forskningsrön som en av talarna
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vid konferensen, Rosalie Bertell presenterat i bokform kommenterar
artikeln SSI och massmedierna som "äntligen slutat fixera sig bara vid
nedfallet av jod-131, som ju avklingar fort, och övergått till att mäta
och talu om de allvarligare långlivade ämnena cesium, strontium,
plutonium - sånt som kan invadera våra livsmedel och våra kroppar
för mycket lång tid framåt."
"Vi litar inte på experterna" sammanfattar DN en serie intervjuer
med gotlänningar som bor i en av de delar av landet som fått mesta
radioaktivt nedfall. " - Det finns ingen anledning till oro, lugnar
experterna." Jordbrukare berättar om sina kontakter med expeter i
samband med vårbruket på åkrar där det torra ytskiktet flög upp som
ett dammoln.
" - Jag ringde och frågade LRF om det var farligt, men de sade att
risken var större att jag fick stendammlunga, säger Bengt, som har
nästan 1 000 becquerel jod-131 i sin kropp.
- Kronor vet jag vad det är. Och kilometer. Men vad skall man jämföra
becquerel med? Det finns ju gränsvärden. Men jag litar inte på
experterna. De säger det är ofarligt. Men vi får inte släppa ut korna.
Hur rimmar det?"
En annan person påpekar att han i tidningen läst att det inte var någon
fara med vattnet från Tingstäde träsk, den största vattentäkten på
orten. I samma tidning får han läsa att radioaktiviteten samlas i
stillastående, grunda vattendrag, sådana som Tingstäde träsk. Vad skall
folk tro?
" - Men folk är inte lika oroliga för det som h a r skett som för det som
kan komma att ske, fortsätter den anonyme.
- Administrationen planerar inte för verkligheten. Gotland var ju
bortglömt. Mätstationen var nedmonterad, det fanns inga jodtabletter.
Och uppgiften om mjölken med en sråidos på 2 900 becquerel kom inte
från Gotland utan från WHO!"
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422 SPALTMETER OM MYNDIGHETER &
TJERNOBYL
Hade människor i Sverige fått bättre information om läget, riskerna
och restriktionenia om SSI hade valt en annan strategi? Var det klokt
att lita till journalisternas förmåga att formulera både frågorna och
återge svaren, eller hade det varit bättre att t ex gå ut med
myndighetsmeddelanden i etermedierna och pressen?
Frågorna är till sin form hypotetiska, vilket innebär att svaren på
motsvarande sätt måste bli spekulativa. I denna studie har vi belyst
vilka effekter den av myndigheterna valda informationsstrategin gav i
pressen i form av nyhetsnotiser, kommentarer, kritik och vidareutveckling av de teman som togs upp i myndighetsinformationen.
Däremot är vi hänvisade till teorier och den kunskap som övrig
forskning kring liknande frågor ger oss då det gäller att bedöma
alternativa tänkabara strategier. Därutöver måste vi helt och hållet ty
oss till andras forskningsresultat på ett område som inte alls har
berörts i denna utredning men som ovillkorligen måste beaktas i varje
diskussion om förmedling av kunskap: informationsmottagarens
aktiva roll i informationsprocessen.
Vår uppfattning om informationsförmedlingen har under de senaste
åren ändrats åtskilligt. Då begriplighetsforskningen övergått från
kontrollerade försök i laboratoriemiljö till undersökning av verkligt
beteende i den invecklade vardagen har forskarnas insikter om
kunskapsinhämtarens kreativa insats i processen ökat betydligt (Findal
&Höijer1984).
Även om vi alla utsattes för samma, enhetlig information skulle vår
uppfattning om det vi informerats om variera högst väsentligt
beroende bl a på vilka element i informationen vi uppmärksammade,
vilka vi lade på minnet, vilka vi hade förutsättningar att förstå och
vilka som väckte vår nyfikenhet (En mängd exempel härpå i Marton &
Wenestam 1984). Allt detta påverkas av våra tidigare erfarenheter och
av de av våra kunskaper och känslor som är relevanta i sammanhanget. Därtill kommer vår strävan att för oss själva gestalta vår
omgivning: Vi försöker (oftast omedvetet) fylla i luckorna i vår
kunskap i syfte att skapa en plausibel helhet, en kognitiv gestalt. De
detaljer i ett helhetsmönster vi inte uppsnappat i den tillgängliga
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informationen skapar vi själva. Ju mer fragmentarisk den faktiska
kunskapen, desto större är den påhittade "kunskapens" andel.
Då vi försöker utvärdera olika tänkbara informationsstrategier måste
vi, med hänsyn till den ovan skisserade modellen för kommunikationsprocessen, beakta en mängd faktorer som utöver budskpet,
informationsinnehållet, kan tänkas påverka mottagarens föreställning
om omvärlden. Vi måste tänka oss in i konflikter som informationsmottagarna råkar ut för då de t ex får motstridiga uppgifter. Vem kan
mottagarna då identifiera sig med, vem upplevs som trovärdig?
Massmediernas bild av de olika informationskällorna och deras
tillförlitlighet spelar säkerligen en viktig roll i sammanhanget.
Vi börjar emellertid med budskapet, myndighetsinformationens
tillgänglighet och rapporteringens korrekthet.
De pressmeddelanden som SSI (och i viss mån även andra
myndigheter) lämnade ifrån sig gick mycket skiftande öden till mötes.
Tidningarnas benägenhet att återge innehållet i dem förändrades över
tid och varierade från tidning till tidning. De två morgontidningarna i
Stockholm DN och Svd återgav mest konsekvent en stor del av
innehållet i meddelandena. De båda kvällstidningarna minskade sin
bevakning kännbart efter de första dagarna, och så minskade också
återgivningen av budskapen från SSI. AB visade något större intresse
för dem än Exp mot slutet av perioden. De regionala tidningarna
publicerade mycket ojämnt det som stod i de dagliga meddelandena
från SSI. Ibland styrdes publiceringen av den lokala eller regionala
anknytningen, ibland kanske av det faktum att TT uppmärksammat
nyheten i ett telegram. Arbetets nyhetssidor återgav i början nästan
lika ofta SSI-meddelanden som huvudstadskollegorna, men ämnet
förlorade mycket av sin aktualitet sedan "betesförbudet" hävts för de
sydligaste regionemas del.
Meddelandena behandlades i regel på nyhetsplats och blev givetvis
föremål för samma gallringsförfarande som allt annat material.
Lägesrapporterna och de normer och rekommendationer som hade
anknytning till många människors liv hade bättre chanser att nå ut till
läsarna än t ex restriktioner som bara berörde utlandsresenärer eller
gravida kvinnor. Vi har sett att även dessa ämnen förekom i många
tidningar, men inte i den snabba takt som vår analys förutsatte: en dag
efter utgivning av meddelandet. I andra fall hade tvärtom nyheterna
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hunnit före myndigheten. Det som SSI meddelade t ex om läget i
Tjernobyl hade redan utförligt rapporterats i tidningar.
Man kan naturligtvis oemotsagd hävda att regelbundet återkommande
myndighetsmeddelanden i form av betalda annonser i ett lämpligt
urval av tidningar skulle ha garanterat en större tillgänglighet till
informationen från myndigheterna. Detta skulle emellertid ha
förutsatt en helt annan informationsteknisk insats från t ex SSIs sida.
De meddelanden som nu gick till massmedierna skulle inte ha kunnat
användas som underlag för texter som var avsedda för den stora
allmänheten. Det fackspråk som för kollegor inom andra myndigheter
var användbar vardagsprosa gav långt ifrån alltid svar på de frågor
som oroade allmänheten.
Massmediernas roll som tolkar och uttydare bör härvidlag inte
underskattas. Dessutom måste man ta hänsyn till traditionens makt:
svenskarna är vana vid att inhämta sin information om aktuella
händelser genom att lyssna och titta på nyhetssändningar i etermedier
och genom att läsa nyhetssidor i tidningar. Förtroendet för dessa
medier är stort. Information från myndigheter bemöts ofta med en
stor dos av skepsis.
Den information som myndigheterna lämnade ifrån sig presenterades i
tidningarna samtidigt med en mängd annan information. Så skulle det
ha varit även om en annan informationspolicy hade valts. Här bortser
vi från det fallet att hotet mot det bestående samhället hade varit så
allvarligt att ett undantagstillstånd med censur hade införts. Den
övriga informationen kunde förhålla sig till myndighetsinformationen
på olika sätt: understödja och vidareutveckla den, kritiskt granska och
ifrågasätta den, konkurrera om läsarnas intresse och konkurrera om
spaltutrymme.
Ämnesvalet i nyheterna ändrade karaktär under de veckor vi följt i
utredningen. Intresset riktades under de första dagarna mot
myndigheterna i Stockholm som förväntades tala om hur vi drabbats,
vad som skulle göras och hur det skulle komma att bli i fortsättningen.
Människors oro var ett viktigt tema i nyhetsartiklama.
De faktauppgifter som var aktuella i myndighetemas meddelanden
behandlades i huvudsak utan kritik på nyhetsplats. Uppgifterna
ifrågasattes sällan, alternativa uppgifter förekom sparsamt. Det var
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betydligt vanligare att journalisterna vidareutvecklade det som
myndigheterna informerat om. Vidare var det mycket vanligt att ange
en myndighet som källa på tal om de ämnen som granskats.
Det skedde emellertid så småningom en kantring både i fråga om
mängden av kritik och ifråga om källurvalet. Myndigheterna blev
mindre synliga i spalterna ju längre tiden gick. Detta var säkert
ingenting annat än en återgång till det normala. I stället hände det
oftare att vanliga människor, yrkesutövare och föräldrar redogjorde
för sin situation. Också organisationer, främst då kärnkraftsmotståndare blev synligare. Av myndigheter syntes de regionala och
lokala representanterna oftare än tidigare. Få av dem var nöjda.
Oron konkretiserades och fick ofta en kritisk framtoning under de
veckor som följde. Fodersituationen blev akut för mjölkproducenter,
betesförbudet hotade mångas ekonomi tills beskedet kom om att staten
skulle ersätta de drabbade. Kritiken mot SSIrs sätt att sköta
informationen blev nyhetsstoff.
Den stora nyheten var de höga halter av cesium som konstaterades i
Gävletrakten. SSI presenterade iakttagelsen i sitt pressmeddelande den
15 maj som en föga uppseendeväckande bekräftelse på det som kunde
förutses. Tidsperspektivet i meddelandet sträckte sig inte längre än
dagar, möjligen några veckor framöver.
Kritiken av myndigheterna tilltog och kopplingen till frågan om den
svenska kärnkraftens framtid blev påtaglig.
Informationen blev en nyhet. Hur informerade SSI? Varför så sent i
Västerbotten som ändå hade så höga strålningsvärden? Varför så sent
om cesium, som ändå kommer att stanna i vår miljö en lång tid
framöver? Varför så obegripligt att ingen vanlig människa kunde
omsätta upplysningarna i sin egen vardag? Och varför höll sig
politikerna passiva, de som i sista hand var ansvariga för att riktig
information når alla människor som behöver informationen?
De spänningar och outredda konflikter som styr människors tänkande
och handlande i samhället påverkar all kommunikation. I vårt material
har vi sett att de här frågorna behandlades i många olika spänningsfält:
som en del i konflikten mellan centralorten Stockholm och Sverige
bortom Tensta och Norsborg, mellan Norrland och södra Sverige,
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mellan experter och vanligt folk, mellan kärnkraftsanhängare och
kärnkraftsmotståndare. Inte minst sågs de som ett uttryck för
motsatsförhållandet mellan de styrande myndigheterna och de styrda,
misstrogna människorna.
Den sistnämnda konflikten härrör till en icke oväsentlig del från den
skillnad mellan individens och byråkratens sätt att tänka som Carl-Erik
I Iolmqvist pekar på i sin debattartikel i DN den 6 maj. Individen frågar
sig: "Kommer jag att drabbas? Kommer mina barn att bli sjuka? Är
strålningen farlig? Han tänker gärna som han känner, kvalitativt. För
honom/henne är det mindre intressant om det är en på tusen eller en på
miljon som drabbas. I det enskilda fallet är det alltid en av en, d v s
100% som antingen blir sjuk eller får behålla sin hälsa.
En administratör rör sig med statistiska begrepp och det är
hennes/hans uppgift att bl a beräkna riskernas storlek på större
populationer. Den kvalitativt tänkande individen känner sig lurad då
hon/han får som svar på sin ängsliga fråga: det är inte farligt, men du
kan minska riskerna genom att...
Denna klyfta måste kunna överbryggas om informationen skall kunna
nå fram. En hel del av den debatt och de upplevda oklarheter i
informationen från myndigheterna hade sin upprinnelse i denna
skillnad i fråga om perspektiv. Det är svårt att tänka sig att
myndighetsmeddelanden, hur väl och entydigt de än hade formulerats,
hade kunnat bidra till att närma de två synsätten till varandra. Till det
krävs en ymnig dialog mellan parterna. Ett offentligt, massmedialt
informationsutbyte som iar tid.
Detta filosofiska spörsmål hänger samman med en pedagogisk fråga.
Partikelfysiken var ett obekant område för de flesta svenskar före
Tjernobyl. Många fick under de första dagarna och veckorna efter
katastrofen försöka bilda sig en uppfattning om verkningarna av
sönderfallande atomer och den energi som sönderfallet ger upphov
till. Få journalister var till en början rustade att hålla isär
nyckelbegreppen och ännu färre kunde vidareutveckla eller kritiskt
kommentera myndighetsnformationen inom området. Som tidningsläsare fick man ibland ett intryck av att uttalanden från den
misstänksamma allmänheten fick ersätta en kunnig, kritisk granskning
av myndighetsinformationen.
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I denna utredning har vi endast flyktigt berört frågan om
journalistemas förmåga att avhandla de mycket svåra ämnen som för
första gången i svensk historia blev aktuella i maj 1986. Man kan i
efterhand möjligen ställa sig frågan om t ex SSI borde ha satsat mer
resurser på att bland journalisterna sprida baskunskaper om
joniserande strålning. Med risk att också dessa baskunskaper skulle ha
blivit föremål för journalistisk granskning. SSIs roll var ju
kontroversiell från början, och man kan därför lätt tänka sig att
"undervisningsmaterialet" hade tagits emot med viss misstänksamhet.
De yttringar av folklig misstro mot myndigheterna, som särskilt mot
slutet av den undersökta perioden kom i dagen, skulle förmodligen ha
varit mångdubbelt fler ifall myndigheterna hade valt att satsa på
myndighetsmeddelanden i massmedier. Parterna i den offentliga
dialogen och debatten skulle då ha ytterligare fjärmats från varandra,
vilket skulle ha försämrat förutsättningar för kommunikationsprocessen. Denna hypotes skulle möjligen kunna prövas i en studie i
Västernorrlands län, där länsstyrelsen i ett senare skede valde det
andra alternativet och med jämna mellanrum införde i dagspressen i
länet myndighetsmeddelanden på betald annonsplats.
I slutskedet av den undersökta perioden riktades det från många håll
kritik mot det faktum att en enda myndighet centralt i Stockholm
styrde både inhämtningen och spridningen av information om
strålningsläget. Regionalt och lokalt anpassad information skulle ha
löst många problem. Med en viss informationsautonomi skulle
myndigheterna i Gävleborg och Västernorrland kunnat tillfredsställa
de behov som befolkningen gav uttryck åt.
Slutintrycket av det undersökta pressmaterialet är att den strävan efter
öppenhet i dialogen med allmänheten genom massmedierna som bl a
SSI valde som sin informationsstrategi var riktig. Den var långt ifrån
problemfri, men innebar en möjlighet för allmänheten och dess
ombud, massmedierna, att själva kritiskt pröva och påverka informationen och därmed så småningom få fram fakta de kunde ta till sig
och foga till sin bild av verklighet.
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Bilaga 1
Pressmeddelandena under perioden 29.4. - 20.5. 1986 från
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Statens livsmedelsverk
Statens strälskyddsinstitut.

iN sf;i(r iis
l')H(.

11-1- 1 0

Till enligt

UlU

1') i l i / t i l .

Scindl i s t a

Import t"61 bud till följd av reaktorolyckan i Tjernobyl
Mot bakgrund <iv i t'.iki orolyck.m i Tjerobyl har livsmedelsverket
- med stöd av I 1 § livsmedelslagen (SFS 1971:511) - beslutat
att tillfälligt förbjuda ini[xjrt av kött, fisk, potatis och
grönsaker från Sovjetunionen, Bulgarien, Polen, Rumänien,
Ungern och Tjeckoslovakien. Importförbudet gäller kött som
slaktats och fisk nom fångats lördagen den 26 april 1906 eller
senare och potatis och grönsaker som skördats från och med den
tidpunkten.
Importförbudet har beslutats av säkerhetsskäl i avvaktan på
närmare information om reaktorolyckans omfattning och skadeverkningar. Importförbudet gäller till de38 livsmedelsverket
erhållit erforderlig information om förekommande radioaktivitet
hos de livsmedel som importeras från de aktuella länderna.
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Till IT

Livsmedelsverket liar besluLat atL tillfälligt stoppa importen
av färsk potatis, färska griinsaker, färsk fisk samt nyslaktat
kött frän Sovjetunionen, Bulgarien, Polen, Rumänien, Ungern
och Tjeckoslovakien.
Stoppet är förs säkerhets skull och i avvaktan pa nännare information om reaktorolyckans omfattning och skadeverkningar.
Svenska livsmedol bedöms som riskfria och kan därför ätas utan
begränsning.
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Till TV

Livsmedelsverket meddelar följande resultat från
kontrollen av radioaktivitet (jod 131) i livsmedel.
Prov av svenskt kött visar mycket låga halter, under
10 Bq/kg. Svensk konsumtionsmjölk visar snabbt sjunkande
halter. Idag ligger värdena på mindre än en hundradel
av gränsvärdet 2 000 Bq/1.
Övriga mätvärden för svenska produkter
Södra Sverige: sallad 50 Bq/kg, gurka < 10 Bq/kg, gräslök 70 Bq/kg
östra Svealand: rabarber 60 Bq/kg, murkla ISO Bq/kg,
nässlor 550-2 600 Bq/kg
Mycket laga halter, under 10 Bq/kg, har ockal uppmätts för salladskål Trån Ungern, gurka från Rumania,
blomk.il fr-in Italien samt gurka och tomat från Poler..
Högre halter - dork under fällande gräns - h.ir upprruv : •:•
i tre fall d\i (ii)l och persilja från Italien. Här v;:#
halterna mellan -' '00 och 3 980 Bq/kfi. För närvaran •.
s s 000 B-;/k^ •/•nm gräns för grönsaker.
Man bör iilKi<! sk<>ljn frukt och grönsaker av yc
skäl. Darif/'nom minskar också halten radioaktivitet

5K slutms livsmedelsverk |
1986-05-05

Dnr 1536/86
Saknr 2189

Till enligt sändlista

Ändring av livsmedelsverkets importförbud 1986-04-30 till följd
av reaktorolyckan i Tiernobyl i Sovjetunionen
Med anledning av reaktorolyckan i Tjernobyl beslutade statens
livsmedelsverk 1966-04-30 om tillfälligt importförbud beträffande
kött, fisk, potatis och grönsaker från Sovjetunionen, Bulgarien,
Polen, Rumänien, Ungern och Tjeckoslovakien. Importförbudet
gälide kött från djur son slaktats och fisk sov fångats
1986-04-26 eller senare och potatis och grönsaker som skördats
fr o m den tidpunkten.
Etter samråd med statens strålskyddsinstitut har livsmedelsverket
idag beslutat följande:
1. För kött, fisk, potatis och grönsaker från Sovjetunionen
gäller oförändrat det importförbud som utfärdats 1986-04-30.
Dessutom skall färsk frukt samt mjölkprodukter (inkl ost)
omfattas av förbudet.
2. Beträffande Bulgarien, Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien och
Ungern gäller följande:
Prov från varje enskilt parti av färska bär och grönsaker, färsk
frukt samt mjölkprodukter (inkl ost) skall undersökas med
avseende på radioaktivitet (jod-131 och cesium-137). Dessa varor
får inte distribueras vidare förrän undersökningsresultat
föreligger och livsmedelsverket beslutat rörande det undersökta
partiet. Vid denna bedömning kommer livsmedelsverket att tillämpa
de av statens strålskyddsinstitut föreslagna gränserna för
radioaktivitet.
4

Det tillfälliga importförbudet hävs alltså för kött, fisk, färsk
potatis och rotfrukter som producerats i dessa länder.
Ovanstående restriktioner gäller tills vidare intill dess
livsmedelsverket erhållit ytterligare informationer .om förekommande radioaktivitet hos de livsmedel som importeras från
berörda länder.
Ytterligare information angående provtagning och undersökning av
de aktuella varugrupperna lämnas av livsmedelsverket, kontaktman
lab ing Tommy Berg, tel 018-17 57 79.

Rune Henriksson
Stuart Slorach
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Dnr 1635/86
Salcnr 2189

Till enligt sändiista

Restriktioner för import av livsmedel trån Italien
Hög halt av Jod-131 och Cesium-137 har uppmätts vid importkontroll av dill från Italien. De uppmätta värdena ligger dock
under tillämpade gränsvärden. Trots detta beslutar livsmedelsverket etter samråd med statens strålskyddsinstitut följande för
importen från Italien.
Prov från varje enskilt parti av färska bär och grönsaker, färsk
frukt samt mjölkprodukter (inkl ost) från Italien skall undersökas med avseende på radioaktivitet (Jod-131 och Cesium-137).
Dessa varor får inte distribueras vidare förrän undersökningsresultat föreligger och livsmedelverket beslutat rörande det
undersökta partiet.
Ovanstående restriktioner gäller tills vidare intill dess livsmedelsverket erhållit ytterligare informationer om förekommandse
radioaktivitet hos de livsmedel som importeras trån Italien.
På statens livsmedelsverks vägnar

Rune Henriksson

Tor Bergman
Sändiista
Tullen
SSI
Vaxtskyddsinspektionen
UD
Importörerna
Miljö- och hälsoskyddsnämnderna
Länsstyrelserna
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FRAN LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN
RADIOAKTIVT NERFALL I GÄVLEBORGS LÄN
SEDAN IGÅR TISDAG SKER INGET RADIOAKTIVT NERFALL I
SVERIGE. VINDFÖRHÅLLANDENA HAR ÄNDRATS SÄ ATT INGEf MER
NEDFALL VÄNTAS DEN NÄRMASTE VECKAN.
DEN RADIOAKTIVITET SOM FINNS I LÄNET FÖRDES NED TILL .
MARKEN GENOM REGNET OCH FINNS I HÖGRE HALTER I VATTENSAMLINGAR OCH VATTENORAG. DÄRFÖR UPPMANAS BEFOLKNINGEN
ATT INTE DRICKA REGNVATTEN ELLER VATTEN FRÄN ÖPPNA
BRUNNAR.
RADIOAKTIVITETEN ÄR SA LAG ATT DET INTE FINNS NÄGRA
MEDICINSKA SKÄL ATT ÄTA JODTABLETTER.
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Till Kommunerna i Gävleborgs län, Miljö- och Hälsoskyddskontoret
Strålskyddsinstitutet
Radio Gävleborg

1

Från Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Mätresultat från Lävle och Hudiksvalls kommuner taqna 6/b visar
att intensiteten är c:a 1/2 av värdet som erhölls 29/4, d u s
helt normalt med ntiluOllllit] av/avklinqninqen.
Mätresultat frän Hudiksvalls, Ljusdals och Sandvikens kommuner
är också låqa. Viss förhöjning kan märkns nedanför stuprör
och liknande, d v s där vatten frän större ytor har samlats
och torkats in.
från Gävle och Sandviken meddelas även värden taqna fr/in .sand,
uppsopad från gator i samband ned vårrengöring. Mätvärdena
variera men är som höqst c:a 2000~M*44-i röntgen/timme, d v s '
samma värde som lokalt uppmätes för c:a en vecka sedan på marknn.
I Gävle har även mätningar gjorts vid större luftfilter. Ingen
förhöjd joniserande strålning har uppmätts.
Frän rötslam har viss forho.in.inq av mätvärdet erhållits (Ciivlr)
I lokalradion kl.12.00 6/5 uppgav en person från I. jusdnlstrakten
att de värden han mätt upp i lövhögar m m är hälsovådliqa.
SSI meddelar att detta inte kan vara riktigt. Personer, som
gjort egna mätningar och får onormala resultat ska vända sig
till kommunens miljö och hälsoskyddskontor eller till fackmyndigheten
j 0 ^
Det åvilar SSI att göra bedömningar av miitvärrinna orh vidta
ev åtgärder och meddela ev. rekommendationer

Ulf Kjellqren

kl 15.

TILL LÄNETS SAMTLIGA KOMMUNER
LSTY meddelade 1986-05-03 kl 10.00 angående
rapportering senast kl. 14.00 varje dag.
RaDDorter ingen avslutas fr an och med 1986-05-07.
Vid händelse som KAN kräva insatser frän länsstyrelsen tas kontakt över LAC 115400 eller 90000
Mätningar av intensiteten i Gävle visar sjunkande
värden.
ARNE JARVESTAD
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1986-05-13
Radiakmätningår i Gävleborgs län
Från Gävle kommun erhållna mätvärden inom Gävle-.
1986-05-13
Asfaltyta: 50 micro R/h
Gräsytor: 140-150 micro R/h (max 280 micro R/H)
Gangbana(asfalt): 50 micro R/H
Bomhus: 160 - 210 micro R/H
Den n maj uponättes
Asfaltyta: 100 micro R/H
Gräsytor: 200-220 micro R/H
Ingen nederbörd har fallit
ARNE JÄRVESTAD
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5
4

//,

A
&

o

<C

&

10590+
10590B MINFOR S "
UD
ATT: PER SJÖGREN
1986-0^-30

r

C

PRESSMEDDELANDE
STRÅLSKYDDSINSTITUTETS MÄTNINGAR BÖRJAR GE EN MER DETALJERAD BILD
AV NEDFALLET FRÅN DEN RYSKA REAKTORKATASTROFEN. STRALSKYDDSriNSTITUTETS MÄTSTATIONER VISAR EN STABIL STRÅLNIVÄ. DE HÖGSTA
VÄRDENA LIGGER INOM ETT BÄLTE FRÅN UPPSALA - GÄVLE LÄNGS NORRLANDSKUSTEN .INODETTA OMRÅDE LIGGER NIVÅN FÖR NÄRVARANDE CA 10 GGR
ÖVER DEN NATURLIGA BAKGRUNDEN. DETTA ÄR DOCK FORTFARANDE STRÅLNIVAER
SOM LIGGER LÅNGT UNDER DE SOM KRÄVER ÅTGÄRDER.
DRICKSVATTEN FRÅN DE VANLIGA VATTENTÄKTERNA ÄR ANVÄNDBART SOM
NORMALT. DET GÄLLER SÅVÄL KOMMUNALA VATTENTÄKTER SOM PRIVATA BRUNNAR.
DE HÖGSTA HALTERNA AV RADIOAKTIVA ÄMNEN HAR UPPMÄTTS I REGNVATTENPöLAR. SÅDANT STILLASTÅENDE REGNVATTEN SKALL MAN INTE DRICKA.
SÄRSKILT UPPSAMLAT REGNVATTEN SKALL MAN INTE HELLER DRICKA. FÖR DJUR
BEDöMMER STRÅLDKYDDSIN3TITUTET ATT INGA SÄRSKILDA ÅTGÄRDER ÄR
NÖDVÄNDIGA.
DET FINNS INGEN ORSAK ATT TA JODTABLETTER.
MÄTNING AV MJÖLK HAR KOMMIT IGÅNG. HITTILLS HAR INGA SA HÖGA VÄRDEN
UPPMÄTTS ATT NÅGRA SOM HELST ÅTGÄRDER ÄR NÖDVÄNDIGA.
INFO FRÅN SSI
LUFTAKTIVITETEN I SÖDRA SVERIGE ÄR NÄSTAN NORMAL. I STOCKHOLMSOMRÅDET
HAR AKTIVITETSKONCENTRATIONEN
I LUFTEN NÄRA MARKYTAN VARIT NÄSTAN
KONSTANT SEOAN I TISDAGS (SVAGT SJUNKANDE). I UMEÅ REGISTRERADES EM
ÖKNING TISDAG EM OCH DÄREFTER HAR KONCENTRATIONEN AV JOD-131 SJUNKIT
CA EN FAKTOR 5.
HELIKOPTERMÄTNING MELLAN STOCKHOLM OCH LINKÖPING (ONSDAG LUNCH)
VISAR ATT DET FINNS SKIKT MEÖ FÖRHÖJD AKTIVITETSKONCENTRATION I
LUFTEN PA OLIKA HÖJDER. DOCK CA 100 GANGER LÄGRE ÄN VAD SOM UPPMÄTTES
VID HELIKOPTERMÄTNING MELLAN STOCKHOLM OCH GOTLAND PA MANDAG KVÄLL.
MÄTNING AV MJÖLK FRAN GOTLAND VISAR VÄRDEN 2-400 BÖ/L. MÄTNINGAR ÄVEN
GJORDA VID RINGHALS OCH BARSEBÄCK VISAR 2 BG/L. NIVÅERNA FÖRORSAKAR
EJ NÅGON ÅTGÄRD. SOCIALSTYRELSEN INSTÄMMER I SSI:5 BEDÖMNING ATT DET
INTE FINNS NÅGON ANLEDNING ATT INTA JODTABLETTER.
HÖGA KONCENTRATIONER UPPMÄTTA I REGNVATTEN SOM ANSAMLATS PA MARKEN.
- I UPPLAND HAR 200 KBQ/L JOD-131 UPPMÄTTS. MÄTNINGAR GJORDA PA DRICKSVATTEN I FORSMARK VISAR 2 Bä/L.
SSI GÖR 1 DAG GAMMASPEKTROSKOPISKA MÄTNINGAR AV MARKAKTIVITETEN I
NORDÖSTRA SVEALAND OCH SYDÖSTRA NORRLAND. FÖRFLYTTNING VIA HELIKOPTER
MED FLYG GÖRS EN GROV KARTERING AV GAMMA-AKTIVITETEN EFTER KUSTEN
FRAN STOCKHOLM TILL LULEÅ . START KL 12.00.
•
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PRESSMEDDELANOE
3TRÅL5KYDDSINSTI i'UTETS MÄTNINGAR AV NEDFALLET FRAN DEN SOVJETISKA
REAKTOROLYCKAN FORTSÄTTER VID DE FASTA MÄTSTATIONERNA SAMT
GENOM FLYG- OCH I'. I L M A T N I N G A P UNDER EFTERMIDDAGEN 1 MAJ. INGA
VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR HAR INTRÄFFAT, ÄVEN OM LUFTAKTIVITETEN
•>jU BoRJAR GA NED. DET INNEBÄR ATT DE HÖGSTA STRÅ-.NIVAERNA FÖRTÄRANDE FINNS I UPPLAND OCH LÄNGS NORRLANDSKUSTEN OCH DÄR I
GENOMSMITT LIGGEP VID CA iO GGR DEN NATURLIGA BAKGRUNDEN, MED
FLACKVISA TOPPVÄRDEN UPP MOT 100 GGR BAKGRUNDSSTRÅLNINGEN.
SOM TIDIGARE BETSATS LIGGER DESSA STRÅLNIVÅER UNDER VAD SOM
-KULLE K R A V A MiGfA ÅTGÄRDER.
['ETTA INNEBÄR O C I SÄ ATT DET FORTFARANDE INTE FINNS NÅGON ANLEDNING
ATT TA JODTABLETTER, SAMT ATT DRICKSVATTEN FRÅN VANLIGA VATTENTÄKTER ÄR FULLT ANVÄNDBART. DÄREMOT BÖR MAN UNDVIKA ATT ONÖDIGTVIS DRICKA SPECIELLT UFP3AMLAT REGNVATTEN. UNDER DE NÄRMASTE
['ÄGARNA EOR MAN INTE HELLER PLOCKA NÄSSLOR T MASKROSOR E D FÖR
FÖRTÄRING, DET FINNS INGA HINDER MOT ATT LÅTA BARN LEKA I SANDLÅDOR.
STRÅLSKYDDSINSTITUTET FÅR MANGA FRÅGOR FRÅN GRAVIDA KVINNOR.
C'E STRÅLDOSER SOM FOSTER I SVERIGE KAN FÅ P G A OLYCKAN UNDERSTIGER KLART OE DOSER SOM ÄP TILLÅTLIGA FÖR GRAVIDA STRÅLNINGSARBETARE, T EX RONTGENSKÖTERSFOR. INSTITUTET SER DÄRFÖR INGEN
ANLEDNING TILL ORO FÖR GRAVIDA KVINNOR.
MATNINGARNA FORTSÄTTER PÅ MEJERIMJÖLK. HITTILLS ERHÅLLNA STRÅLNINGSVÄRDEN LIGGER LÅNGT UNDER DE NIVÅER SOM FÖRANLEDER ÅTGÄRDER.
TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER KAN BLI NÖDVÄNDIGA NÄR KORNA KOMMER UT PÅ
BETE. STRÅLSKYOOSINSTITUTET ANSER OCKSÅ ATT DET GÅR BRA ATT
DRICKA MODERSMJÖLK OCH ATT AMMANDE KVINNOR SÅLEDES KAN FORTSÄTTA
ATT AMMA.
MÄTNINGAR AV RADIOAKTIV JOD I SKÖLDKÖRTELN PA NAGRA STOCKHOLMARE
HAR GETT LAGA VÄRDEN SOM INTE INGER NÅGON ORO.
STRALSKYDDSINSTITUTET AVRÅDER FRÄN RESOR TILL RESMÅL INOM 10 MIL FRAN
M.YCKSPLATSEN. DET FINNS INGA SKÄL ATT AVRADA FRÄN RESOR TILL MAL 50
MIL ELLER MER FRÅN TJERNOBYL. FöR RESOR TILL PLATSER MELLAN 10 OCH
50 MIL FRÅN OLYCKAN MÅSTE RESENÄREN GÖRA EN EGEN AVVÄGNING MED
HÄNSYN TILL AKTUELL INFORMATION FRAN RASKA MYNDIGHETER OCH RESANS
VIKT.
INFO FRÅN SS I
ENLIGT OFFICIELLA UPPGIFTER FRÅN SOVJET HAR LÄGET VID REAKTORN
TJERNOBYL FÖRBÄTTRATS. KÄRNREAKTIONEN HAR UPPHÖRT OCH ARBETE
PÅGAR MED SANERING 1 OMGIVNINGARNA. STRALN1VAERNA HAR GÅTT
NED 1.5 - 2 GGR OCH LUFTAKTIVITETEN ÖVER KIEV ORSAKAR INGEN ORO.
DRICKSVATTNET I REGIOMEN FoLJER GÄLLANDE STANDARD. ViDARE MEDDELAS ATT ANTALET DÖDSOFFER FORTFARANDE ÄR 2, ATT 197 PERSONER

"AGITS TILL SJUKHUS FöR VÅRD VARAV 49 SÄNTS HEM EFTER UNDER-

SÖKNING MEDAN 18 PERSONER BETRAKTAS SOM ALLVARLIGT SKADADE,
FÖRETAG, JORDBRUK O S V I REGIONEN UPPGES FUNGERA NORMALT.
SS1 BEDÖMER I LIKHET MED AMPRA LÄNDERS STRALSKYDDSORGAN ATT
SITUATIONEN NU KOMMER UNDER ALLT BÄTTRE KONTROLL.
WHO HAR SAMMANKALLAT EN EXPERTGRUPP 1 VILKEN BLA STRALSKYDDSINST1TUTETS KONSULT OCH FÖRPE CHEF BO LINDELL INGÅR. GRUPPEN SAMLAS
I DAG I KÖPENHAMN OCH*' VÄNTAS ARBETA ÅTMINSTONE 2 VECKOR.
VÄDERLÄGET I SKANDINAVIEN ÄR F N STABILT MED NORD-NORDVÄSTLIG
-•••
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STRALSKYDDSINSITUTETS MÄTNINGAR VID DE FASTA STATIONERNA VISAR
PÄ FORTSATT MINSKAD AKTIVITET I LUFTEN.
INSTITUTET FÅR FORTLÖPANDE IN MÄTRESULTAT FRÄN OE FASTA
STATIONERNA SAMT GENOM FLYG- OCH BILMÄTNINGAR.
MÄTNINGARNA PÄ MJÖLK FORTSÄTTER. HITTILLS ERHÅLLNA STRÅLNINGSVÄRDEN
LIGGER I ALLMÄNHET LÅNGT UNDER DE NIVÅER SOM FÖRANLEDER ÅTGÄRDER.
PÅ VISSA OMRÅDEN KRÄVS DOCK RESTRIKTIONER. FÖR NÄRVARANDE GÄLLER
DESSA HELA LANDET MEN DE VÄNTAS BLI LÄTTADE EFTERHAND OCH DA
FÖRST I SÖDRA SVERIGE.
STRÅLSKYDDS INSTITUTET GER FÖLJANDE RESTRIKTIONER:
- VISTELSE INOMHUS:
INGA RESTRIKTIONER
-VATTEN:
UNDVIK ATT DRICKA REGNVATTEN
- JODTABLETTER:
INGEN ANLEDNING TILL OROEELLER ÅTGÄRD
- JODTABLETTER:
(RÄTTELSE): INGEN ANLEDNING ATT INTA
- GRAVIDA KVINNOR:
INGEN ANLEDNING TILL ORO ELLER ÅTGÄRD
- AMMANDE KVINNOR:
FORTSATT ftTT AMMA
- BARN:
KAN LEKA I SANDLADAN
- LUFTFILTERBYTE:
STÖRRE INDUSTRIANLÄGGNINGAR: ANDNINGSSKYDD EöR ANVÄNDAS
MINDRE ANLÄGGNINGAR T EX VILLOR: INGA ÅTGÄRDER
- MJÖLKKOR:
1NNEV1STELSE TILLS VIDARE. MJÖLK FRAN KOR SOM BETAT UTE
SKALL KONTROLLMÄTAS
- VÅRBRUK:
ING'1 RESTRIKTIONER
- TRÄDGÅRDSARBETE:
INGA RESTRIKTIONER

- MJÖLK:
INGA RESTRIKTIONER PÄ MEJERIMJÖLK
- GRÖNSAKER M M:
UNDVIK ATT ÄTA DET SOM VÄXER I DET FRIA T EX NÄSSLOR UNDER
DE NÄRMASTE OAGARMA
- IMPORT AV LIVSMEDEL:
FÄRSKA GRÖNSKAKER OCH MJÖLKPRODUKTER INOM 500 KM FRÄN
OLYCKSPLATSEN SKALL EJ IMPORTEREAS.
PÄ FÄRSKA GRÖNSAKER OCH MJÖLKPRODUKTER FRÄN SOVJETUNIONEN
NÄRLIGGANDE GRANNLÄNDER GÖRS STICKPROVSMÄTNINGAR. SÄ SNART
DESSA VISAR LAGA VÄRDEN KAN RESTITUT10NERNA SLÄPPAS.
- RESOR:
INOtt 10 MIL FRÄN OLYCKSPLATSEN AVRÄOES
IN0T1 10-50 MIL EGEN AVVÄGNING
ÖVER 50 MILi INGEN AVRADAM
- UTLANDSVISTELSE:
FÖLJ DE RAO SOM GES AV RESPEKTIVE LANDS STRÄLASKYDDSMYNDIGHET.
STATENS STRALSKYDDSINSTSITUT
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Pressmeddelande

Strålskyddsinstitutet fortsätter mätningarna över hela
landet. Mängden radioaktiva ämnen i luften avtar alltmer. Markbeläggningen avtar också men i långsammare takt.
De största mängderna radioaktiva ämnen på marken finns i
ett område mellan Uppsala och Gävle samt längs Norrlandskusten med centrum kring Sundsvall. Stråldoserna man får
i dessa områden är dock inte så höga att speciella åtgärder
är befogade.
Uppmaningen till lantbrukarna att hålla mjölkkorna inne
gäller fortfarande. Mätningarna på gräsprover pågår med
stor intensitet. Man hoppas på strålskyddsinstitutet att
man under söndagen skall kunna upphäva denna rekommendation i södra Sverige. Lantbrukarna i resten av Götaland
och i stora delar av Svealand bör kunna få släppa ut sina
mjölkkor om några dagar.
Rådet att inte äta nässlor och dylikt samt att inte dricka
regnvatten bottnar i att det är enkla åtgärder som kan
minska dosbelastningen. Strålskyddsinstitutet har efter
noggrann sköljning och förvällning mätt halten av radioaktiva ämnen i nässlor, över 902 av föroreningarna avlägsnades med dessa åtgärder.
Nästa presskonferens hålls på söndagen den 4 maj kl 11.00
i Haga gamla tingshus.
Meddelandet lämnat av Ragnar Boge.
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STATENS STRALSKYDDSINSTITUT
PRESSMEDDELANDE
STRALSKYDDSINST1TUTET KONCENTRERAR SINA M Ä T I N S A T S E R FbR ATT
SNABBT KUNNA SLÄPPA UT SÅ MÄNGA MJÖLKKOR PÅ VARBETE SOM
jJLIGT. PÅ GRÄSET I HALLAND OCH SKÅNE FINNS NU SÅ SMA MÄNGDER AV RADIOAKTIVT JOD ATT INSTITUTET INTE SER NÅGON ANLEDNING
ATT HÄLLA DJUREN STALLADE LÄNGRE I DESSA OMRÅDEN. MÄTVÄRDEN
FRÄN BLEK INGE i BOHUSLÄN OCH VÄSTERGÖTLAND VÄNTAS IN UNDER MANDAGl:.N.
UfoVER DETTA GoRS MÄTNINGAR FRÄN FLYG OCH BIL I UPPLAND OCH
GÄSTRIKLAND.
I SAMRAD MED LIVSMEDELSVERKET HAR STRALSKYDDSINSTiTUTET REKOMMENDERAT ATT LIVSMEDEL FRÅN GRANNSTATERNA TILL SOVJETUNIONEN
FAR INFÖRAS OM PROVER VISAR ATT VÄRDENA PA MÄNGDEN
RADIOAKTIVA ÄMNEN UNDERSTIGER DE AV INSTITUTET REKOMMENDERADE
GRÄNSVÄRDENA. IMPORTSTOPPET FRAN SOVJETUNIONEN KVARSTÅR TILLS
VIDARE.
DEN ALLMÄNNA STRÅLNIVAN 1 SVERIGE FORTSÄTTER ATT MINSKA I DEN
TAKT SOM MAN KAN VÄNTA NU NÄR INGET NYTILLSKOTT AV RADIOAKTIVA
ÄMNEN KOMMER FRAN OLYCKSPLATSEN. UNDER DET NÄRMASTE DYGNET
VÄNTAS INGA NAMNVÄRDA MÄNGDER RADIOAKTIVA ÄMNEN ATT FÖRAS IN
ÖVER SVERIGE. DEN LUFT SOM KOMMER IN ÖVER SYDSVERIGE FRAN SYDrt
"T KONTROLLERAS MED HJÄLP AV LUFTPROVER SOM TAS AV FLYGVAPNETS
ANNINGSPLAN.
MEDDELANDET LÄMNAT AV CURT BE*RGMAN

TILL LANSSTYRELSERNA
I BEREDSKAPSSYFTE BöR MJÖLKMONITORERNA TAS FRAM OCH SES ÖVER

pJ°fSF.JÖR PERS0NALEN S*TTA SI6 ™ I DERAS ANVÄNDNING.
It . JrA D M A u.?J T c i N S T R U M E N T E N EJ ÄR AVSEDDA FoR MÄTNINGAR AV
? P t 2UAJAJ ER - i " \ N UÄR AKTUELLA * "J°LK, REKOMMENDERAR SSI
T 2 L 2 A R V A R A N D E E J A T T INSTRUMENTEN SKALL ANVÄNDAS, MEN DET KAN
TROTS ALLT VARA BRA ATT FÖRBEREDA EN INSATS.
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- UNDER MÅNDAGEN HAR FÖLJANDE LÄN FRIKLASSATS FRÅN DEN TIDIGARE
REKOMMENDATIONEN ATT HÄLLA MJÖLKKORNA STALLAGE:
BLEK INE LÄNt SKARABORGS LÄN SAMT SÖDRA DELARNA AV ÄLVSBORGS LÄN
(SÖDER OM RIKSVÄG 4V> . REDAN UNDER GÅRDAGEN FRIKLASSADES
HALLANDS LÄN, MALMÖHUS LÄN OCH KRISTANDS LÄN. FÖR DE DELAR AV
LANDET DÄR MJÖLKKORNA NU KAN SLÄPPAS UT PÅ GRÖNBETE FINNS
HELLER INTE LÄNGRE NÅGRA RESTRIKTIONER VAD GÄLLER KONSUMTION
AV NÄSSLOR. MASKROSOR ETC.
INSAMLING AV VEGETATIONSPROVER OCH ANALYS AV DESSA PÅGAR I
ÖVRIGA DELAR AV GÖTALAND OCH SÖDRA SVEALAND. RESULTAT KAN
VÄNTAS INOM NÅGRA DAGAR.
- EN LITEN ÖKNING AV LUFTAKTIVITETEN HAR UPPMÄTTS UNDER DAGEN.
DEN LIGGER DOCK LÅNGT UNDER DE VÄRDEN SOM UPPMÄTTES UNDER SLUTET
AV APRIL -86. ORSAKEN TILL ÖKNINGEN BEHÖVER INTE NÖDVÄNDIGTVIS VARA ATT YTTERLIGARE AKTIVITET FÖRTS IN ÖVER LANDET UTAN KAN
EERO PA ATT AKTIVITET SOM REDAN HAR DEPONERATS PÅ MARKEN GENOM
SOLUPPVÄRMNING ÅTER FRIGÖRS TILL LUFTBUREN FORM.
- STATENS GEOLOGISKA AB HAR IDAG FORTSATT SINA FLYGMÄTN1NGAP
ÖVER GOTLAND SAMT PÅBÖRJAT MÄTNINGAR ÖVER NORRA SVEALAND OCH
NORRLAND.
- ÄVEN IDAG HAR LUFTPROVER TAGITS AV LANSENPLAN FRÅN MÅLFLYGDIVISIONEN . PLANET HAR FLUGIT PÅ OLIKA HÖJD ÖVER SÖDRA
ÖSTERSJÖN. PROVERNA HAR ANALYSERATS AV FOA OCH DE VISAR
OFÖRÄNDRADE VÄRDEN JÄMFÖRT MED GÅRDAGEN.
EN MÄTGRUPP FRÅN FOA HAR GJORT ANALYSER AV 6AMMASTRÅLNINGEN
OCH BESTÄMT SAMMANSÄTTNINGEN AV RADIOAKTIVITETEN PÅ MARKEN
I SYDSVERIGE.
- LANTBRUKSSTYRELSEN OCH LÄNSVETERINÄRERNA HAR VIDTALATS OCH
FÖRKLARAT SIG BVEREDDA ATT MEDVERKA TILL ATT INFORMATION GAR
UT I FRÅGA OM DJUR OCH LIVSMEDEL.
- MÄTNINGAR PÅ MJÖLK FORTSÄTTER. I MEJERIMJÖLK HAR HITTILLS
LÅGA HALTER UPPMÄTTS MEN PA ENSTAKA GÄRDAR HAR HÖGRE VÄRDEN
FÖREKOMMIT. STRÅLSKYDDSINSTITUTET HAR PÅBÖRJAT ATT GÖRA
UPPFÖLJANDE MATNINGAR FÅ NÅGRA BESÄTTNINGAR INOM OMRÅDEN SOM
FRK FRIKLASSATS.
- EN FÖRSTA PRELIMINÄR UPPSKATTNING HAR GJORTS AV DEN RESULTERANDE
STRÅLDOSEN FRAN TJERNOBYLOLYCKAN. UTTRYCKET SOM KOLLEKTIVDOS, DVS SUMMAN AV ALLA INDIVIDDOSER GER ATT RESULTATET BLIR UPP
TIL 10000 GANGER STÖRRE ÄN FRÅN OLYCKAN I HARRISBURG FÖR HELA
VÄRLDENS BEFOLKNING FÖR SVERIGES DEL BEDÖMS DOSBELASTNINGEN
MEDFÖRA CA 8 EXTRA CANCERFALL FRAM TILL AR 2030. DETTA KAN
JÄMFÖRAS MED ATT CA 1500000 CANCERFALL AV ANDRA ORSAKER FÖRVÄNTAS INTRÄFFA I SVERIGE UNDER SAMMA TIO.
STATENS STRALSKYDDS1NSTITUT
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UNDER TISDAGEN K A PT^ C L J A N D E LÄN F3I>.LASSATS FRÅN DEN TIDIGARE
REKOMMENDATIONEN A T HÄLLA M.:cLK>;OfiNA STALLAGE:
MORRA A L V S S O R G S L Ä N . ÖSTERGÖTLANDS L Ä N . '-RONOBEPGS
L A N SAriT
T
GÖTEBORGS- OCH BOHUS LÄN.
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GAPIGA DELAR AV GÖTALAND 0"H S G D R A S V E A L — C- ^ISijLTA" KAr<
VÄNTAS INOM NÅGRA DAGAR.
- MATNING Av MJcLKPROVER FRÅN M E U E P I E R VISAR FORTSATT LAGA
VÄRDEN.
- SGAB HAR UNDER DAGEN GJORT FLYGMÄTNINGAR oVER SÖDRA NORRLAND.
- DAGENS MÄTNING AV LUFTEN PÅ HÖG HÖJD MED HJÄLP AV FLYGVAPNETS
LAN3ENPLAN VISAR NIVÅER SOM LIGGER 200 GÅNGER LÄGRE ÄN D£
TIDIGARE HÖGST UPPMÄTTA. NY FLYGNING GÖRS I MORGON.
- DEN FÖRHÖJDA AKTIVITETEN I STOCKHOLMSLUFTEN 30M RAPPORTERADES
IGÅR HAR ÅTER MINSKAT.
- SSISS FASTA MÄTSTATIONER FÖR GAMMA3TRALNING VISAR EN SVAG
MINSKNING.
STATENS S T R Ä L S K Y D D S I N S T I T U T
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UNDER ONSDAGEN HAR JÖNKÖPINGS LÄN KUNNAT FRIKLASSAS FRÄN DEN
TIDIGARE REKOMMENDATIONEN ATT HÄLLA MJÖLKKOR STALLADE.
ARBETET MED ATT MED HJÄLP AV MÄTNINGAR PÅ GRÄSPROVER KUNNA
FRIKLASSA YTTERLIGARE LÄN FORTSÄTTER. I VISSA AV DESSA
VISAR EMELLERTID ENSTAKA MÄTNING PÅ NIVÅER SOM LIGGER I
NÄRHETEN AV ELLER STRAX ÖVER DET AV SSI SATTA GRÄNSVÄRDET,
VARFÖR YTTERLIGARE PROVER ÄR NÖDVÄNDIGA.
UNDER DET SENASTE DYGNET HAR LUFTMASSOR FRÅN POLEN TRÄNGT IN
ÖVER SöDRA SVERIGE. DÄRVID HAR EN ÖKNING AV DE TIDIGARE
LAGA HALTERNA AV RADIOAKTIVA ÄMNEN 1 ATMOSFÄREN KUNNAT UPPMÄTAS.
NIVÅERNA AR DOCK FORTFARANDE LÄGRE ÄN I MELLANSVERIGE. NÅGON
ÖKNING AV BAKGRUNDSSTRÅLNINGEN VID INSTITUTETS FASTA MÄTSTATIONER I SÖDRA SVERIGE KAT: DOtK INTE KUNNA NOTERAS.
I ÖVRIGA LANDET FORTSÄTTER AKTIVITETSNIVÅERNA ATT SJUNKA.
SSAB HAR GJORT FLYGMÄTNINGAR SOM NU TÄCKER HELA SVERIGE UPP
TILL EN LINJE I HÖJD MED SKELLEFTEÅ. DE HÖGSTA STRALNIVAERNA
ÄR FORTFARANDE DE SOM UPPMÄTTS I NORRA UFPLAND.
LÄGET I TJERHOBYL BEDÖMS AV SKI FORTFARANDE SOM RELATIVT
STABILT ÄVEN OM DET FINNS ANLEDNING ATT YTTERLIGARE ANALYSERA
SITUATIONEN VAD GÄLLER DEM TREDJE REAKTORN MOT BAKGRUND AV
UPPGIFTER FRAM MOSKVA All LÄGET VID DENNA KRÄVER "OMSORGSFULLA STUDIER OCH FORSKNING''.
UNDER D/.GEN HAP EN SAMMANFATTNING AV DE MÄTNINGAR SOM GJORTS I
SVERIGE TILLSAMMANS MED EN SAMMANFATTNING AV INSTITUTETS
BESLUT LÄMNATS TILL UD OCH DE UTLÄNDSKA ABASSADERRIA.
FÖRFRÅGNINGAR HAR KOMMIT TILL SSI BFTRÄFFANCE AKTIVITETSNIVÅER
PÅ ANKOMMANDE FARKOSTER AV OLIKA SLAG. SSI HAR INTE FUNNIT
ANLEDNUING ATT UTFÄRDA NÅGRA GENERELLA RESTRIKTIONER MEN HAR
GETT VISSA ANVISNINGAR OM TILLÄMPBARA GRÄNSVÄRDEN VID
DOSRATMÄTNINGAR.
EFTERSOM LÄGET NU ÄR NÅGOT LUGNARE OCH INSTITUTETS PERSONAL
BEHÖVER LITE VILA KOMMER INSTITUTETS VÄXEL ATTVARA STÄNGD
TILL FREDAG MORGON KL 08.00.
EN JOURLISTA FINNS MED SPECIELLA TELEFONNUMMER MEDDELADE.
NÄSTA PRESSKONFERENS KL II.OO FREDAG DEN 9 MAJ.
RAGNAR BOGE
STATENS STRÄLSKYDDSIN5T1TUT
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Pressmedelande
Nya luftmassor kommer in över Sverige. Den åskfr^at som natten till
torsdagen från väster nådde Sverige har medfört en del regn i Skåne
och längs Västkusten. Därvid ökade halten radioaktiva ämnen på
marken. Nya prover på gräs och vatten kommer att analyseras.
En del av den luft som nu kommer in över östra Sverige var den 4-6 maj
över Ukraina. En svag ökning av radioaktiviteter har mätts upp.
Värdena är dock mycket lägre än för en vecka sedan.
Strålskyddsinstitutet har inte kunnat släppa ytterligare mjölkkor på
grönbete. Nya gräsprover från Kalmarlän,Gothland och stora delar av
Svealand analyseras. Institutet hoppas att inom några dagar kunna släppa
ytterligare län fria.
Strålskyddsinstitutets labratorier har analyserat några prover från
Warszawa. De innehåller mer radioaktiva ämnen från olyckan i Tjernoby/
än svenska prover. Strålnivåerna är dock inte över de svenska gränsvärderna.
.som lämnats av Soviet i
Kärnkrafinspektionen bedömmer att den information'om läget i Tjernobyl
är korrekt. Läget vid reaktorn är relativt stabilt.
Meddelandet lämnat av Åke Persson.
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Pressmeddelande 1986-05-09
SMBT'meddelar att väderläget idag förändras frin ett sydostläge till
etc sydvästläge. Detta Innebär att regnområden rör sig Sver
Skandinavien från sydväst i åtminstone fem dygn framåt. Den
inkommande luften har sitt ursprung på mellersta Atlanten.
t

Strålskyddsinstitutet har börjat göra nya mätningar av gräsprover i
tidigare friklassade områden for att se om regnet medfört att
ytterligare radioaktiva ämnen fallit ner på marken. Inga nya
friklassningar kommer att göras förrän mätningar efter regnet kunnat
analyseras inom de närmaste dagarna.
Flygmåtningar av luftaktiviteten fortsätter och har hittills givit
låga värden.
Det finns många olika radioaktiva ämnen i utsläppet från Tjernobyl.
Alla dessa analyseras och riskvärderas av SSI. Porskarna känner väl
till hur dessa ämnen vandrar i naturen och i näringskedjorna.
Stråldosen till djur och människa domineras av några stycken ämnen. I
utsläppet från Tjernobyl märks jod, cesium, strontium och rutenium.
Dessa ämnen följs särskilt noggrant.
Kärnkraftinspektionen bedömer att reaktor 4 i Tjernobyl har fått
stora skador. Förmodligen har stora delar av härden förstörts. Härden
har nu enligt sovjetiska källor täckts uppifrån med sand, lera, bly
och bor. SKI bedömer att risken för ytterligare utsläpp Sver Sverige
är liten.
Reaktor 3 är sammanbyggd med reaktor 4. Inget tyder på att väsentliga
delar av reaktor 3 skall ha skadats. I scvjetiska massmedia har det
dock berättats om bränder vid eller i närheten av reaktor 3. SKI
följer noga den fortsatta utvecklingen för denna reaktor.
Meddelandet lämnat av Ragnar Boge, Statens strilskyddsinstltut
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Pressmeddelande 1986-05-10
Regnområden rör sig nu från sydväst över Sverige vilket innebär
att den inkommande luften har sitt ursprung på mellersta Atlanten.
De mätningar som utförts på redan friklassade områden, för att se
oti regnet medfört att ytterligare radioaktiva ämnen fallit ned på
marken, har inte lett till att några friklassningar behövt ätertas.
Det kommer att ta ytterligare någon dag innan någon mer friklassning
kan bli aktuell.
Från IAEA:s besök i Sovjet har via UD meddelats att olycksreaktorn
var avställd för planenlig service vid olyckstillfället och höll 7 7.
av normaleffekten. De två dödsfall som nämnts tidigare berodde på
brännskada (ånga) respektive skada av fallande föremål. Kedjereaktionen
uppges ha upphört då olyckan inträffade vilket anges ha bestyrkts av
att bestrålade personer inte visat tecken på att ha utsatts för höga
neutrondoser. För första gången har också uppgifter om strålnivåer
på olika sovjetiska orter lämnats. Värdena förefaller glädjande låga
men SS1 har ännu inte hunnit göra någon noggrann analys av dem.
Meddelandet lämnat av Jack Valentin, SSI
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PRESSMEDDELANDE
UNDER SÖNDAGEN HAR STOCKHOLMS LÄN FRIKLASSATS FRÄN DEN TIDIGARE
REKOMMENDATIONEN ATT HÄLLA MJÖLKKOR STALLADE. MÄTNINGAR PÅGAR
,..FÖR ATT KUNNA GÖRA YTTERLIGARE FRIKLASSN1NGAR.
1

DEN LUFT SOM NU KOMMER IN ÖVER SVERIGE INNEHA'. i.ER MYCKET LAGA
HALTER AV RADIOAKTIVA ÄMNEN. DE UPPMÄTTA HAI 1HNA I LUFT HAR
DF SENASTE DYGNEN SJUNKIT I SAMBAND MED AT" IN KALLFRONT PASSERADE.
NEDERBÖRDEN BIDRAR NU TILL ATT SKÖLJA BC- ,KTIVITETEN FRAN
MARKYTAN.
STATENS LIVSMEDELSVERK GENOMFÖR KOK ITOLLMÄTNINGAR AV LIVSMEDEL
SOM IMPORTERAS TILL SVERIGE FRAN \? -iNSSTATERNA TILL SOVJETUNIONEN.
HITTILLSVARANDE RESULTAT VISAR A
AKTIVITETEN I IMPORTERADE
LIVSMEDEL LIGGER LÅNGT UNDER P\ fRÄNSVÄRDEN SOM SATTS UPP.

LÄGET I DEN HAVERERADE REA» "V.W I TJERNOBYL BEDÖMS AV SKI SOM
ALLTMER STABILT.AV CFFICIE\~A KOMMUNIKEERt BL A I SAMBAND MED
IAEA-BESöKET VID ANLÄGGNINGEN FRAMGÅR ATT KYLNINGEN AV DE ÖVRIGA
'REAKTORERNA I TJERNOBYL FUNGERAR TILLFREDSSTÄLLANDE. TEMPERATUREN
I OCH UTSLÄPPEN FRAM DEN SKADADE REAKTOR A HAR ENLIGT KOMMUNIKÉERNA MINSKAT AVSEVÄRT. DET FINNS ENLIGT SKI'S BEDÖMNING INTE NÅGOT
• SOM MOTSÄGER DETTA. DENNA BEDÖMNING GRUNDAS BL A PA VAD SOM FRAMKOM
VID MÖTET MED KÄRNSÄKERHETSEXPERTER FRAN OECD-LÄNDERNA I PARIS DEN
9 MAJ SAMT PA DE DETALJRIKA FLYGBILDER AV DET SKADADE KÄRNKRAFTVERKET
. SOM SOVJET PUBLICERAT IDAG.
MEDDELANDET LÄMNAT AV CURT BERGMAN VID SSI.

REFNR A-l1-232
86-05-11 18.29
M/T?
11771 SAFERAD S

PRESSMEDDELANDE

1986-05-12

SMHI meddelar att en sydvästlig luftström styr frontsystem och
nederbördsområden från Atlanten och brittiska öarna upp över
Skandinavien. Detta innebär att vädret är ostadigt och att
nederbördsområden avlöser varandra.
Beräkningar visar att det närmaste dygnet är det endast
nordligaste Sverige, som fortfarande kan ha sydostlig vind.
Luftaktiviteten som kontrollerats under dagen har låga värden.
Arbetet med att friklassa ytterligare län pågår.
Under eftermiddagen har Kalmar län, utom Öland, samt
Södermanlands län friklassats.
Flygmätningar av SGAB över södra Sverige bekräftar låga
värden på marken.
Mätningar på mjölk som gjorts vid SSI visar genomgående
låga värden.
Mätningar på dricksvatten, upptag av radioaktiv jod i
sköldkörtlar m fl mätningar visar på låga värden.
Program för mätningar i övriga län och långsiktiga mätningar
håller på att tas fram av SSI och väntas bli klart under
morgondagen. Ökade insatser kommer att göras i Uppsala län
och Gävleborgs län.
Meddelandet lämnat av RAgnar Boge
Statens strålskyddsinstitut

STATENS STRALSKYDDSINSTITUT

PRESSMEDDELANDE
Mätningarna på Öland Mr nu utvärderade. De är genomgående
låga. Som resultat av detta har SS1 beslutat att friklassa
Öland från tidigare rekommendationer att hålla mjölkkor
stallade.

Meddelandet lämnat av Curt Bergman
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1986-05-14

HALTEN RADIOAKTIVA ÄMNEN I MJÖLKEN ÄR LAG. DEN S J U N K E R I
STÖRRE DELEN AV LANDET. EN SVAG ÖKHINGHAR SOM VÄNTAT
INTRÄFFAT I SÖDRA SVERIGE» DÄR KORNA NU GÅR UTE PA BETE.
MÄNSDEN LIGGER LÅNGT UNDER GRÄNSVÄRDENA. DETTA INNEBÄR ATT
GENOM BETESFÖRBUDET HAR DEN SVENSKA MJÖLKEN FÖRSKONATS FRAN
HöGA HALTER AV RADIOAKTIV JOD.
UNDER DAGEN HAR INGA NYA OPMRADEN FRIKLASSATS FÖR MJÖLKKOR.
MÄTNING PÅGÅR I STORA DELAR AV SVEALAND OCH NORRLANDSKUSTEN.
I DE OMRÅDEN I GÄSTRIKLAND OCH UPPLAND DÄR DE HÖGSTA VÄRDENA
FRAM MARKBELÄGGNING HAR UPPMÄTTS GÖRS NU NOGGRANNA MÄTNINGAR
KOMMUN FÖR KOMMUN.
MEDDELANDET LÄMNAT AV JOHN-CHRISTER LINDHE
STATENS STRALSKYDDS1N3TITUT++++
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86-05-14 17.34
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1986-05-15

Mätningar i Gävletrakten visar som väntat höga värden av cesium-137
i markbeläggningen. De högsta värdena som rapporterats är 20 till 40
gånger högre än det normala bakgrundsvärdet. Strålningen från marken
ligger långt under internationellt överenskomna gränsvärden där skyddsåtgärder är motiverade. Däremot kan det innebära en fördröjning innan
dessa områden kan frisläppas för mjölkkor på bete. Fortsatta mätningar
får visa när frisläppning kan tillåtas. Kor vid två gårdar, en i
Uppsala län och en i Gävleborgs län,kommer att släppas ut på bete
under kontrollerade former för att följa upp hur mycket av aktiviteten
på marken som kommer ut i mjölken.
Provtagning på dricksvatten i grävda brunnar visar generellt
av jod-131. Ett enstaka mätvärde från östanbäck i Sollefteå
porterats till statens strålskyddsinstitut ligger strax över
Detta har medfört att ytterligare mätningar har initierats i

låga värden
som rapgränsvärdet.
trakten.

Mätningar på rötslam från reningsverk i Uppsala län, Gävleborgs län
samt kommuner längs norrlandskusten upp till Umeå skall genomföras och
SSI rekommenderar att rötslam i dessa områden inte används till jordförbättring förrän mätresultat föreligger.
Inga nya områden har friklassats under dagen. Mätningar pågår på flera
platser i landet.
Meddelandet lämnat av John-Christer Lindhé.
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PRESSMEDDELANDE 1986-05-16
Mätningarna på Gotland är nu utvärderade. Värdena är genomgående låga. Som resultat av detta har SSI beslutat att friklassa Gotland från tidigare rekommendationer att hålla mjölkkor stallade.

Meddelandet lämnat av John-Christer Lindhé
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PRESSMEDDELANDE 1986-05-17
Mätningarna i Värmlands, Örebro och Kopparbergs län är nu
utvärderade. Värdena är genomgående låga. Som resultat av
detta har Statens strllskyddsinstituC beslutat att friklassa
dessa län frän tidigare rekommendationer att hålla mjölkkor
stallade.

Meddelandet lämnat av B Åke Persson
SS1

Meddelas till TT, Lokalradion och resp. länsstyrelse.
Länsveterinärerna underrättas ocksl.
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1986-03-20

SOM RESULTAT AV FORTSATTA MÄTNINGAR HAR STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT BESLUTAT ATT FRIKLASSA ALHUNGEt BLADAKERi EKEBYi
FARIN6E1 HARG OCH KNUTBY FÖRSAMLINGAR 1 UPPSALA LXN FRAN
TIDIGARE REKOMMENDATIONER ATT HÄLLA MJÖLKKOR STALLADE.
MEDDELANDET LÄMNAT AV CURT BER6HAN1 STATENS STRALSKYDDS1NST1TUT
••••
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Bilaga 2
Klassificeringsschema för analys av
pressmeddelandena
tidningsmaterialet.

Bilaga 2
Klassificeringsschema
A. Förteckning över teman som klassificerades i pressmeddelandena
Läget utomlands
Läget i Sverige
Resultat av mätningar och analyser
Livsmiljön
Luft
Mark
Regnvatten
Vegetation
Rötsalm
Luftfilter
Livsmedel
Dricksvatten
Mjölk, modersmjölk
Övriga svenska livsmedel
Imponerade livsmedel
Mänskliga organ
Sköldkörtel
Nedfallets sammansättning, radioaktiva ämnen
Nedfallets sammansättning
Halt av jod 131
Halt av cesium 137
Halt/förekomst av plutonium
2. Nedfallets fysikaliska och biologiska följder
Joniserande strålning
Effekter av jod 131 specifikt
Effekter av cesium 137 specifikt
Effekter av plutonium specifikt
3. Nedfallets sociala följder
Oro för hälsa, välfärd, barn
Problem för jordbruk, boskapsskötsel
Problem för viltvård, bär, svamp
övrig följd
4. Redovisning av myndigheters verksamhet
Mätningar, analyser
Internationell samverkan
Samverkan mellan myndigheter i Sverige
Samverkan mellan myndigheter i länet
5. Normer, förhållningsregler
Tillåtande, icke restriktiva normer
Lev som vanligt, "inga åtgärder"
Dricksvattnet kan drickas
Modersmjölk ofarligt
Mjölk kan drickas
Svenska livsmedel ingen risk
Man kan vistas utomhus

Bilaga 2
Lek i sandlåda ingen risk
Ingen fara för gravida
Vårbruket och trädgårdsarbetet riskfritt
Luftfilter kan bytas i småhus utan risk
Ankommande farkoster kontrolleras och får komma in i landet
Avreglering, friklassning
Betesmarker friklassas
Betesmarker och nässlor mm förklaras riskfria
Restriktioner, avrådan
Drick ej regnvatten
Ät ej nässlor, maskrosblad
Skölj frukt och grönsaker
Duscha barn som kommer in, tvätta kläder
Ingen anledning att ta jodtabletter
Håll koma mm stallade
Bär ansiktsmask vid byte av större luftfilter
Använd ej rötslam till jordförbättring
Res ej till ort närmare än 10 mil från Tjemobyl
yid vistelse i utlandet kontakta srålskyddsmyndigheter för information
Övrig rekommendation
Förbud/påbud
Förbjudet att importera livsmedel från Sovjet och dess grannar
Importförbudet modifieras
Livsmedel från Italien skall kontrolleras
B. Förteckning över teman som klassificerades i tidningsmaterialet
Utöver data om textens yttre attribut (dag, tidning, omfång mm) noterades dess
huvudsakliga innehåll:
Lägesbeskrivning
Nedfallets fysikaliska, biologiska följder
Nedfallets sociala, psykologiska följder
Myndigheters verksamhet
Normer, förhållningsregler
Myndigheters informationsverksamhet
Därefter noterades varje förekomst av de teman som presenterats under föregående
avsnitt (A.). För varje förekomst noterades om texten därmed
- återger ett tema i föregående dagens pressmeddelande från en myndighet
- vidareutvecklar eller häller sig kritisk till myndighetsinformation
- innehåller förklaringar till det som skett eller förutsägelserom framtiden.
Kritik av myndighetsinformation eller myndighetrs informationsverksamhet
noterades i tre huvudklasser:
Brister i informationsinhämtning
Brister i mätutrustning, beredskap
Mätningar på fel ställe, otillräckliga mätningar
Felaktig utnyttjande av resurser

Bilaga 2
Brister i informationsspridning
Sakfel, inexakt rapportering
Ofullständig rapportering, oredovisade fakta
Motstridiga uppgifter, logiska orimligheter
För långsam rapportering
Brister i kommunikation mellan myndigheterna
Brister i myndigheters omdöme, trovärdighet
Orimliga bedömningar, fel gränsvärden
Felaktig informationspolicy, för mycket lugnande besked
De källor som kommer till tals i texten klassificerades enligt följande:
Statens Strålskyddsinstitut
Statens Kärnkraftsinspektion
Livsmedelsverket
Lantbruksstyrelsen
övrig central statlig myndighet
Regeringen, departement, riksdag
Länsstyrelse
Kärnkraftsindustri
Övrig sakkunnig
Organisation
Privatperson
Tidning
Övriga massmedier
För varje källa noterades särskilt eventuella uttalanden om riskbedömningar och
bedömning av beredskapen i landet för kärnkraftsolyckor som kan ha följder för
Sverige.

Beredskap
efter
Tjernobyl

TJERNOBYL
Apnl25
21.23
300 m
750m
1500 m
3000m

APPENDIX H: ROLAND NORDLUND
Tjernobylnedfallet, myndigheterna och
mediebevakningen

TJERNOBYLNEDFALLET, MYWDIGHETffiHA OCH MEDIEBEVMNINGH»
En sammanställning av resultat och iakttagelser om myndighetsinformation och medierapportering våren 1986 i några
svenska Tjernobylstudier

Roland Nordlund
Styrelsen för psykologiskt
försvar
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1.

Inledning

Tjernobyl-nedfallet över Sverige ställde stora krav på
de svenska myndigheternas - främst SSIs - informationsförmåga. Tidigt stod det klart att de i huvudsak oinitierade medborgarna hade högt ställda förväntningar pä att
få snabba och sakliga besked om olyckans konsekvenser
och "farlighetsgrad" samt vägledning om hur den uppkomna
situationen skulle hanteras.
För att nå en oroad befolkning med sina informationer
och besked var de berörda myndigheterna i huvudsak
beroende av medierna; deras intresse för händelsen och
benägenhet att publicera myndighetsmaterialet.
Någon samlad redovisning av den totala medierapportpringen kring händelsen och det efterföljande

förloppet

föreligger inte. Trots frånvaron av en sådan redovisning, vittnar dock de studier som genomförts kring enskilda medier/redaktioner och grupper av medier/redaktioner om att skeendet har ägnats en betydande uppmärksamhet både i rikstäckande och lokalt verksamma medier.
Hur har då den journalistiska rapporteringen om nedfallet tett sig i svensk press, radio och TV och i "ilken
utsträckning och på vilket sätt har myndigheternas informationer och besked förmedlats i tidningsspalter och
etersändningar.
I denna sammanställning redovisas - utifrån den angivna
frågeställningen - vissa av de resultat och iakttagelser
som avtecknar sig i några svenska Tjernobyl-studier.
Sammanställningen, som alltså inte gör anspråk på fullständighet, har tillkommit i samband med Haverikommissionens utredning "Beredskap efter Tjernobyl",
slutrapport, sep 1987.

De aktuella studierna åberopas i den löpande framställningen och finns dessutom redovisade i en avslutande
referensförteckning.
Framställningen bygger - speciellt i sin senare del främst på de studier som genomförts i Styrelsen för
psykologiskt försvars regi, i vilka de kronologiska
aspekterna pa skeendet särskilt har f r a m h å l l i t s .
2. Riksradions och televisionens
(£in f at tn i_ngj

nyhetsutbud

När det gäller riksetermedia har Findahl/Lindblad i
studien "40 dagar med Tjernobyl-nyheter i radio och TV"
(1986) analyserat nyhetsutbudet i såväl Rappoits (TV 2)
som tvä av Eko-redaktionens sändningar (P 1 k l . 7.00
samt P 1 och P 3 kl. 16.45) under tiden den 2fi april - 6
juni 1 9 8 6 . Av studien, som också redovisar ett visst
siffermaterial rörande Aktuellts (TV 1) b e v a k n i n g s n i n g s insatser, framgår bl a att de fyra nyhetsprogrammen
sammantaget har ägnat c:a 12 1/2 timme åt nedtallsfrågor
under den aktuella perioden. Av denna sändningsvolym
svarade Rapport för c:a 4 timmar och de två Eko-sändningarna tillsammans tor lika m y c k e t , medan Aktuellts
Tjernobyl-rapporter ing under perioden omfattade c:a 4
1/2 t imme.
Findahl/Lindblad redovisar även rapporteringens omfattning i termer av sända inslag. Med inslag avses såväl
mer genomarbetade nyheter (med reportage, intervjuer,
redaktionella kommentarer e t c . ) som kortare sk telegramnyheter under den studerade p e r i o d e n .

TOTALT TEk"o + Räpport)
7-Eko
16.45-Eko
Rapport
Aktuellt

_APJL
in_slac[_
"" ~" I D T ~
83
119
L 56
L 50

Antal inslag/dag
9"
2,1
3,1
3,9
3,8

Både antalet inslaa och sändningsvolymen var hngst under
den första veckan. Som framgår av tablån nedan minskade
därefter antalet inslag succesivt, för att nå ett minimum under perioden efter c:a fyia veckor.
Antal inslag i medeltal £er program under de 6 första
veckorna.

Antal
inslag

16.45
EKO 7.00

Vecka 1
Tjernobyl-bevakningen i ytterligare en Eko-sändning
finns redovisad i Westerståhl/.Jnhanssons studie "Tjernobyl-nedfallet och myndighetsbeskeden" (1907). r denna
studie, som omfattar tiden den 28 apt il - IS juni 1906,
äi bl a Eko-nyheterna i P 1 kl. 18.00 föremål för analys. Den angivna sändingsvolymen Tjernobyl-nyheter var
under perioden nära sex timmar.
Nar det gäller sändningstidens fördelning övet tid,
avtecknar sig liknande mönster som i Findahl/Lindblads
studie. Tjernobyl-materialet i Ekots 18-sändning har
varit mest omfattande under den första veckan. Nära 25 %
av det samlade nyhetsmaterialet under 7-v^ckorspei. ioden
sändes således under den veckan. Motsvarande siffror för
den andra och tredje veckan är 17 % vardera. Den lägsta

siffran återfinns - precis som i Findahl/Lindblads
studie - under den fjärde veckan, då den var 7 1/2 %.
Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att rapporteringen om nedfallet har haft stor omfattning i både
riksradions och televisionens nyhetssändningar och att
utbudsprofilen över tid - volymmässigt sett - har varit
likartad i de studerade rikstäckande nyhetssändningarna.
I sammanhanget bör det dock erinras om att de refererade
studierna dels inte innefattar samtliga riksnyhetssändningar (TT:s och vissa av Ekots sändningar är inte
analyserade), dels inte inbegriper det Tjernobylmaterial
som riksradion och televisionen presenterade inom ramen
för andra programpunkter.

3. Regionala/lokala etermedier

(omfattning)

Även regionala/lokala etermediernas utbud om Tjernobylolyckan har varit föremål för uppmärksamhet i några av
de tillgängliga studierna. Vilket utrymme har då dessa
medier ägnat åt händelsen och finns det några skillnader
i utbudsmönstret mellan de rikstäckande programmen och
sändningarna med regional räckvidd?
I den tidigare åberopade studien

"Tjernobyl-nedfallet

och myndighetsbeskeden" har Westerståhl/Johansson utöver Ekots 18-sändning i P 1 - också analyserat det
Tjernobyl-material som förekommit i 15 av de 24 lokalradiostationernas och två TV-distrikts (Väst- och Sydnytts) sändningar under tiden den 28.4 - 15.6 1986. De
15 lokalradiostationerna är R.Tdio Norrbotten, Radio
Västerbotten, Radio Dalarna, Radio Uppland, Radio
Västmanland, Radio Stockholm, Radio Sörmland, Radio
Kalmar, Radio Kronoberg, Radio Jököping, Radio Trestad,
Radio Göteborg, Radio Halland, Radio Kristianstad och
Radio Malmöhus.

Av redovisningen framgår bl.a. att de 15 lokalradiostationerna och två TV-distrikten tillsammantaget ägnanade mer än 33 1/2 timme åt Tjernobyl-nedfallet under
den undersökta perioden. Här bör det dock noteras att i
det studerade lokalradioutbudet ingår både nyhetssändningar och andra program. Sålunda återfinns c:a 18 1/2
timme av Tjernobylmaterial i nyhetssändningarna, medan
15 timmar har presenterats i övriga program.
Utbudsprofilen över tid s! iljer sig i någon mån från den
som avspeglas i Rapport- och Ekosändningarna, visserligen ägnas sammantaget det mest omfattande utrymmet åt
nedfallet under den första veckan (nära 4 1/2 timme) och
det minsta under den fjärde veckan (1 1/2 timme), men
sedan avviker de lokala medierna från mönstret i Rapport- och Eko-sändningarna. Under sjätte veckan ägnades
återigen förhållandevis mycket nyhetstid (drygt 3 1/2
timme) åt nedfallsfrågorna främst i lokalradion.
Den studerade nyhetstiden fördelar sig på de enskilda
lokalradiostationerna och TV-distrikten på följande
sätt.

Radio Uppland
Malmöhus
Västmanland
Stockholm
Västerbotten
Sörmland
Kalmar
Oalarna
Halland
Jönköping
Göteborg
Norrbotten
Trestad
Kronoberg
Kristianstad
Sydnytt
Västnytt
SUMMA

Nyheter

Ovr program

Totalt

min
389
32
116
63
99
37
93
25
43
31
35
45
26
15
12
50
11

min
257
189
70
114
59
83
44
16
28
22
13
-

min

i rn

MS

646
221
186
177
158
120
93
69
59
59
57
45
39

15
12
50
11
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Som framgår av sammanställningen låg tyngdpunkten i
rapporteringen på de stationer som närmast berördes av
nedfallet och - i någon mån - av de som har kärnkraftverk inom sina sändningsområden.
Radio Uppland svarade alltså för c:a 32 ° (nära 11
timmar) av det samlade lokala programmaterialet om
nedfallet; nära 35 % av nyhetstiden och 29 % av utbudet
i övriga progaram. I sammanhanget bör det dock noteras
att tre av de norrlandslän som tidigt kom att betecknas
som "hårdast drabbade" av nedfallet, nämligen Gävleborgs, västernorrlands och Jämtlands län, inte har
"sina" respektive lokalradiostationer representerade i
Westerståhl/Johanssons studie. Med stöd av Radio Gävleborgs sändningsprotokoll, kan dock det sändningsutrymme
som denna station ägnade åt nedfallet uppskattas till
mellan 6 och 8 timmar under den aktuella perioden.

I

studien "Ovanligt hög lokal radioaktivitet" (1987) har
Nordlund gjort en detaljanalys av Radio Upplands
Tjernobyl-bevakning under tiden den 28 april - 30 juni
1986, vilket motsvarar 42 sändningsdagar (vardagar). Av
studien framgår bl.a. att stationen ägnade c:a 15 1/2
timme åt Tjernobyl-nedfallet under perioden: varav 10
timmar i nyhetsprogrammen. Dessa sändningstider kan
närmast jämföras med 'de 12 1/2 timme som Aktuellt,
Rapport och två Eko-sändningar tillsammans anslog åt
ämnet under 40 dagar (Findahl/Lindblad). Ett annat mått
på rapporteringens omfattning är att Radio Uppland
ägnade mer än en fjärdel (26 %) av sin totala nyhetsprogramtid under perioden åt nedfallet.

Radio Upplands Tjernobyl-rapportering har i likhet med
övriga studerade etermedier haft sin största omfattning
under den första veckan (65 % av disponibel nyhetstid)
och i synnerhet under den första dagen (den 28 april),
då all tillgänglig nyhetstid behandlade det radioaktiva
nedfallet. Sistnämnda förhållande skall naturligtvis ses

mot bakgrund av att nedfallet upptäcktes vid Forsmarksverket och att den uppmätta radioaktiviteten under några
timmar antogs komma från detta kärnkraftverk.
Visserligen minskade volymen Tjernobyl-nyhetet

märkbart

under den andra veckan, men det nyhetsutrymme nom därefter ägnades åt nedfallet, låg - till skillnad

mot vad

som var fallet i t ex riksetermedierna - kvar på en förhållandevis hög nivå fr.o.m den tredje t.o.m den sjätte
veckan (12.5 - 6.6). Mellan 24 - 28 ° av all disponibel
nyhetstid ägnades under dessa veckor åt nedfallet. Som
närmare belyses i ett senare avsnitt, var det främst de
uppländska jordbrukarnas problem i samband med "betesförbud" och "friklassningar" som avspeglade sig bakom
denna lokala nyhetsprofil.
Betydande skillnader kan alltså konstateras främst
mellan de olika lokalradiostationerna vad gäller
Tjernobyl-rapporteringens omfattning: från nära 11
timmar i Radio Upplands till 12 minuter i Radio
Kristianstads sändningar under en sjuveckorsperiod
(Westerståhl/Johansson).
I dessa skillnader avtecknar sig det avtalsreglerade
kravet att varje lokalradiostation skall ge sitt programutbud en lokal - länsrelevant - inriktning. Eftersom
hela Götaland och större delen av Svealand redan i
början av maj 1986 förklarades som "riskfria" områden,
har åtskilliga av de syd- och mellansvenska

stationerna

anpassat sin rapportering till detta besked. Självfallet
är det mot en liknande bakgrund som skillnader

i ut-

budsprofiler mellan de rikstäckande och lokala etermedierna skall ses.

4. Tidningar med riksspridning

(omfattning)

När det gäller Tjernobyl-rappoLteringen i de större
rikstäckande morgon- och kvällstidningarna har någon
samlad och mera heltäckande undersökning ännu inte
presenterats. En viss uppfattning om rapporteringens omfattning i sådana dagstidningar ges dock genom Gröndahls
studie "Myndighetsinformation om kärnkraftsolyckan i
Tjernobyl i svenska tidningar" under tiden 29 april - 21
maj 1986 (1986). Som rubriken avslöjar ägnades studien i
första hand åt frågan om i vilken utsträckning och på
vilket sätt myndigheternas - främst SSI:s - pressmeddelanden har presenterats i bl.a. Dagens Nyheter,
Svenska Dagbladet, Arbetet, Aftonbladet och Expressen.
Under de dryga tre veckor (som p.r.a. tre tidningsfria
helgdagar endast innebär 19 utgivningsdagar) som studerats har dessa fem rikstidningar tillsammans publicerat
366 artiklar med pressmeddelandeanknytning

fördelade

enligt följande: Dagens Nyheter 111, Svenska Dagbladet
78, Arbetet 65, Aftonbladet 52 och Expressen 62 artiklar. Med artikel avses i sammanhanget såväl nyhetsartiklar, ledarartiklar och debattartiklar som insändare från
allmänheten.
Mer än hälften av de båda kvällstidningarnas

respektive

artiklar med anknytning till myndigheternas pressmeddelanden, har publicerats under första veckan, medan
endast c:a en fjärdedel av respektive morgontidnings
motsvarande artiklar publicerades den veckan. Tyngdpunkten i publiceringen av artiklar med sådan anknytning låg
hos morgontidningarna istället på de kommande två veckorna. För Svenska Dagbladet och Arbetets del främst
under den andra veckan (39 respektive 43 %) och för Dagens Nyheters del under den tredje veckan (48 I) .

Återigen bör dock påminnas om att den pressdebatt som
Tjernobyl-olyckan gav upphov till om t.ex den svenska
kärnkraftens säkerhet och framtid, genom urvalskriteriet
av artiklar inte ingår i Gröndahls analys.

5. Regionala/lokala tidningar
När det gäller tidningar av regional/lokal karaktär har
ett antal studier genomförts. Gemensamt för dessa studier är att tidningsurvalet är koncentrerat till Uppsala,
Gävleborgs och Västernorrlands län, d v s

till de regio-

ner som framstod som svårast drabbade av Tjernobylnedfallet.
I den nyss åberopade rapporten har Gröndahl (1986) förutom fem rikstidningar - också studerat fem regionalt
lokalt verksamma tidningar, varav två - Arbetarbladet
och Gävle Dagblad - hör hemma t Gävleborgs län och tre Nya Norrland, Sundsvalls Tidning och Örnsköldsviks
Allehanda - i Västernorrlands län. Kriteriet för urval
av artiklar i dessa tidningar har - på samma sätt som
vad gällde rikstidningarna - varit, att de haft anknytning till de pressmeddelanden som myndigheterna
utfärdade.
Utifrån det angivna kriteriet har 257 artiklar excerperats fram ur det aktuella tidningsmaterialet om nedfallet. Artiklarna är fördelade på följande sätt: Arbetarbladet 73 och Gävle Dagblad 82 - d.v.s. i Gävleborgs län
155 artiklar - samt Nya Norrland 49, Sundsvalls Tidning
41 och Örnsköldsviks Allehanda 12 - d.v.s. i Västernorrlands län 102 artiklar.
Vad gäller artikelfördelningen över den aktuella perioden (29 april-21 maj) skiljer sig inte mönstret särskilt
mycket från det som noterats för morgontidningarna under
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den första veckan. Uppemot en fjärdedel av Västernorrlands- och Gävleborgstidningarnas Tjernobyl-material med "pressmeddtlandeanknytning" - publicerades således
under den första veckan.
Artiklarnas antal är visserligen förhållandevis något
större i riks- än i lokalpressen under den andra veckan,
men det är i slutet av den studerade perioden (11-21.5)
som den tydligaste skillnaden framträder. Sålunda publicerade Arbetarbladet och Gävle Dagblad (Gävleborg) c:a
55 % av sina respektive nedfallsartiklar - med nämnda
anknytning - fr o m

den tredje veckan och motsvarande

siffror för Nya Norrland och Sundsvalls Tidninq (Västernorrland) var under samma period 51 respektive 49 %.
I Nohrstedt/Lekares studie "Att rapportera det oförutsedda" (1987) analyseras samtliga tidningar i Gävleborgs
och Uppsala län (sju respektive fyra lokaltidningar)
samt Norrtelje Tidning (på grund av spridningen i nordöstra Uppland) under tiden den 29 april - 30 juni 1986.
Studien omfattar alla nyhetsartiklar - över 20 spaltcentimeter - om Tjernobyl-nedfallet i de tolv tidningarna
under perioden. Sammantaget rör det sig om 1 397 artiklar, som är fördelade enligt följande (inom parantes
anges per vecka).
Antal artiklar
Gävle Dagblad (6)
Hudiksvalls-Tidningen (6)
Arbetarbladet (6)
Upsala Nya Tidning (6)
Ljusnan (6)
Enköpings-Posten (5)
Hälsinge Kuriren (6)
Norrtelje Tidning (5)
Ljusdals-Posten (4)
Upplands Nyheter (1)
Uppsala Demokraten (1)
Gästriklands Tidning (1)
SUMMA

% av total

242
218
210
199
182
97
95
75
38
22
10
6

17
16
15
14
13
7
7
5
3
2
1
-

1 397

100
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Som framgår av siffrorna svarade tre Gävleborgstidningar
för nära 50 % av det totala antalet artiklar, vilket kan
jämföras med siffran 29 % för de fem tidningarna i Uppsala län.
När det gäller artiklarnas spridning över tid, är det
under den fjärde veckan (den 19-25 m a j ) , som de studerade tidningarna totalt sett har mest material om nedfallet - c:a 16 % eller 227 av 1 394 artiklar - trots att
Annandag Pingst (måndag) reducerade antalet utgivningsdagar just den veckan.
Ser man till de enskilda tidningarna, så publicerade
både Gävle Dagblad, Arbetarbladet, Hudiksvalls-Tidningen, Enköpings-Posten och Ljusdals-Posten de flesta
av sina respektive artiklar om nedfallet under Hpn
fjärde veckan. Endast Norrtelje-Tidning och Ljusnan hade
sina flesta artiklar koncentrerade till den första
veckan, medan tyngdpunkten t ex hos Uppsala Nya Tidning
låg på den tredje veckan (12-18 maj) och hos Hälsingen
Kuriren på den femte (26.5-1.6)

Koncentrationen av artiklar till den fjärde veckan i
flera stora lokaltidningar, kan naturligtvis framstå som
anmärkningsvärd vid en' jämförelse med utbudsprofilerna i
t ex

Rapport och Eko-nyheterna. I dessa riksmedier har

- som ovan framgått - Tjernobyl-materialet haft sin
minsta omfattning just under den fjärde veckan.
En sådan skillnad skall dock - som tidigare nämnts - ses
mot bakgrund av den särskilda prägel som riks- respektive lokalperspektivet gav åt Tjernobylrapporteringen.
Utifrån riksperspektivet mattades intresset påtagligt
vid denna tidpunkt, men i Uppsala och Gävleborgs län
kulminerade t ex

jordbruksproblemen under den fjärde

veckan, dels i och med lantbruksstyrelsens rekommendation den 22 maj om att betesvallarna skulle slås och
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gräset forslas bort, dels i och med jordbruksminister
Svante Lundqvists besök i Uppsala och Gävle och hans
försök att reda ut problemen den 23 maj. ("Att

administ-

rera det oförutsedda", Amnå/Nohrstedt 1987 och Nordlund
1987) .

6. Ämnen/problemområden i rapporteringen
Riks- respektive lokalperspektivet på skeendet illustreras på en rad olika sätt i de genomförda studierna. Ett
sätt att belysa detta, är att närmare betrakta vilka
delfrågor- och problem inom ämneskomplexet Tjernobylnedfallet som har ägnats mest respektive minst uppmärksamhet i de olika medierna.
Även om författarna till studierna dels har baserat sina
analyser på olika måttenheter (antalet inslag/telegram,
minuter e t c ) , dels i viss utsträckning har grupperat
sitt material under varierande ämnesrubriker, gör dock
en lätt bearbetning av materialet i studierna det m ö j ligt att åskådliggöra de olika medieprofilerna på följande sätt.
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1. Rapport
2. 7- och 16.45Ekot
3. 18-Ekot
4. 15 lokalradiostationer och
2 Tv-dristrikt
5. Radio Uppland
6. 12 lokaltidningar

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

A

B

C

D

E

39

21

5

13

15

30
18

20
19

16
9

8
11

8
25

1

30

10

15

0

20

13

12

25

12

F

G

I

Tot %

5

2

100

10
17

8
1

100
100

30

13

1

100

36

16

8

7

100

13

5

10

6

100

4

H
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Själva Tjernobyl-olyckari och effekter i utlandet
Strålningsläget i Sverige
Livsmedelsproblem (inkl Bär/frukt, jakt/fiske, rennär inq etc)
Jordbruksfrågor
Energi och kärnkraft
Beredskap och säkerhet
Myndigheternas agerande
Reaktioner och informat:Lonsfr ågor
Övrigt

Som framgår av sammanställningen har Rapport och Ekot
ägnat ett betydande utrymme åt själva olyckan i Tjernobyl och dess internationella konsekvenser, medan de
lokala etermedierna nästan helt utelämnat sådant material i sin rapportering. Lokaltidningarna däremot har precis som under "normala" förhållanden - inte bara
ägnat utrymme åt inhemskt och lokalt material, utan har
också rapporterat om själva olyckan och dess internationella återverkningar.
Strålningsfrågan har överlag ägnats ett ganska stort
utrymme i samtliga medier, medan den lokala inriktningen
är tydligast markerad i Radio Upplands rapportering; mer
än en tredjedel (36 %) av Tjernobyl-materialet har således ägnats åt de lokala jordbruksproblemen.
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I övrigt kan det noteras att kärnkrafts- och energifrågorna har fatt stor uppmärksamhet i Ekots 18-sändning
och i de 15 lokalradiostationerna och två TV-distriktens
samlade utbud.

7. Hyndighetsbeskeden i mediet apporteringen
I vilken utsträckning har då myndigheternas informationer och besked hävdat sig i detta massmediala informationsflöde? Även om myndigheterna inte utnyttjade möjligheten att sända formaliserade "myndighetsmeddelanden"
i radio och TV och endast i viss utsträckning annonserade i pressen (Gröndahl 1986), finns det ingenting i de
utförda studierna som tyder på att myndigheterna har
haft några som helst problem med att få utrymme för sina
informationer och besked i medierna. Tvärtom tycks
medierna ha gjort den bedömningen att praktiskt taget
all information från myndighetshåll har haft ett betydande nyhetsvärde i sammanhanget.
Myndighetbeskedens genomslagskraft i medierapporteringen
belyses särskilt i två av de aktuella studierna.
Följaktligen har Westerståhl/Johansson i enlighet med
rubriken för sin studie "Tjernobylnedfallet och myndighetsbeskeden" analyserat i vilken utsträckning och på
vilket sätt de centrala myndigheternas - främst SSI:s
och SLV:s budskap har förmedlats i de medier man undersökt (15 lokalradiostationer, två TV-distrikt och Ekots
18-sändning).
Myndigheternas budskap omfattar c:a 300 besked som
framtagits främst ur de pressmeddelanden som utfärdades,
men också ur de meddelanden som excerperats fram ur TT:s
utgående material.
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Uppställningen nedan visar dels vilket procentuellt
utrymme mediegruppen har ägnat åt olika problemområden
(beräknat på sändningstid), dels vilken andel av pressmeddelandena etc från myndigheterna som har ägnats åt
dessa problemområden
Problemområden

Dagens Eko

Lokala nyhetsprogram

18
17
19
9
1

1
14
30
10
20
24
1

Summa procent

100

100

Volvm minuter

352

Tjernobylolyckan
Beredskap
Strålning
Livsmedel
Jordbruk
Energi-kärnkraft
Övr i g t

11
25

1 118

Övriga lokala
program
1
12
29
10
10
36
_. ...
100

Pressmedde_l_anden
1
3
24
25
39
8
100

893

Antal nämnda problemområden

Som framgår av tablån är det förhållandevis hög överensstämmelse mellan innehållet i pressmeddelandena och de
undersökta medierna vad gäller problemområdena strålning, livsmedel och jordbruk. Den tydligaste skillnaden
i denna del avtecknar sig i det förhållandet att de
lokala medierna har ägnat större utrymme åt dessa problemområden än vad Ekot har gjort, vilket - i enlighet
med vad som tidigare sagts - förklaras av att pressmeddelandena har haft lokal anknytning.
I övrigt kan det noteras att de undersökta medierna har
ägnat stort utrymme åt energi- och kärnkraftsfrågan och
att Ekot - till skillnad från de lokala medierna - har
rapporterat förhållandevis mycket om själva Tjernobylolyckan. D v s
problemområden som SSI och SLV knappast
har haft anledning att i någon större omfattning behandla i sina pressmeddelanden i den aktuella situationen.

295
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Westerståhl/Johansson belyser också myndighetsbeskedens
genomslagskraft genom att se i vilken utsträckning 52
olika "unika" myndighetsbudskap har förekommit i de
aktuella sändningarna. Analysen ger följande resultat.

Problemområden

Tjernobyl
Beredskap
Strålning
Livsmedel
Jordbruk
Energi-kärnkraft
Övrigt

Antal olika bud- Andel som förekom- Andel som förekom
skåp i pressmed- mer i samtliga me- mer i någon medie
delanden
diegrupper
grupp
3
14
16
9
9
1

67
43
63
44
56
0

%
%
"^
"k
°,
%

Ä v e n om p r e s s m e d d e l a n d e n a s "unika" budskap inte har
p r e s e n t e r a t s i samtliga undersökta m e d i e r , visar tablån
att m y n d i g h e t e r n a s besked har haft stor g e n o m s l a g s k r a f t .
S k i l l n a d e r n a vad beträffar förekomst i samtliga m e d i e grupper förklarar författarna - som tidigare - med att
å t s k i l l i g a av de budskap som gällde strålning och jordbruk hade lokal anknytning.
Som framgår av rubriken "Myndighetsinformation om kärnk r a f t s o l y c k a n i Tjernobyl i svenska t i d n i n g a r " har också
Gröndahl ägnat intresse åt frågan i sin s t u d i e . Under
den period som Gröndahl undersökt (29.4 - 21.5 1986)
u t f ä r d a d e s sammmanlagt 32 p r e s s m e d d e l a n d e n från myndigh e t e r n a s sida, varav 17 härrörde från SSI och 11 från
l ä n s s t y r e l s e n i Gävleborgs län.
Ä v e n om författaren konstaterar att m y n d i g h e t e r n a s
p r e s s m e d d e l a n d e n "gick mycket skiftande öden till m ö t e s "
i de r i k s - och lokaltidningar han u n d e r s ö k t , finns det
ingenting i redovisningen som skulle vittna om att

100
86
88
89
100
0

°*
%
%
%
%
%

17

myndighetsbeskeden inte har presenterats för de befolkningsgrupper beskeden var riktade till.
I likhet med Westerståhl/Johansson noterar således Gröndahl att många myndighetsbesked hade en lokal anknytning, något som var avgörande för om beskeden publicerades eller e j . Sålunda konstaterar Gröndahl bl a att
ämnet Tjernobylnedfallet som sådant förlorade en stor
del av sin aktualitet för tidningen Arbetet sedan "betesförbudet" hävts för de sydligaste regionerna av
landet.
Inte heller i övriga studier finns det någonting som
tyder på att myndigheternas informationer och besked
skulle ha haft svårt att hävda sig som nyhetsstoff.
Snarare förefaller det ha förhållit sig så, att innehållet i myndigheternas - främst SSI:s - pressmeddelanden
har utgjort "stommen" i mediernas Tjernobyl-rapportering
särskilt under de första veckorna. Nohrstedt/Lekare
(1987), som gjort ett begränsat antal kontroller om hur
SSI:s pressmeddelanden har slagit igenom i den pressrapportering man undersökt, förklarar således att "det
allmänna intrycket är att meddelandena har haft stort
nyhetsvärde och uppmärksammats av tidningarna". Till
liknande slutsater kommer Findahl/Lindblad

(1986) och

Nordlund (1987). Med hänsyn till olyckans karaktär har i
själva verket myndigheterna framstått som den viktigaste
nyhetskällan.

iL-

Myndighetspersonernas medverkan i medierna

Myndigheterna har som framgått i stor utsträckning
offentliggjort sina informationer, besked och tolkningar
om skeendet via pressmeddelanden. En annan och viktig
förmedlingsform av myndighetsbesked har naturligtvis den
direkta medverkan i medierna varit.
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Myndigheternas roll som aktörer i och källor för speglingen av Tjernobylolyckan har belysts i flertalet av de
genomförda studierna. I nedanstående sammanställning
redovisas de aktörer som medverkat/citerats/ intervjuats
etc. i de olika medierna. Även i denna del har de olika
författarna nalkats frågan från något olika aspekter. En
viss bearbetning av materialet i studierna ger dock
följande medverkandebild i de olika medierna.

Tot
Rapport samt
7- och 16.45Ekot
18-Ekot
Nyheter hos
15 lokalradiostationer och
Övriga program
hos 15 lokalraRadio Uppland
12 lokaltidningar
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

10

12

-

21

100 %

4

9

6

13

15

100 %

26

19

10

5

16

2

100 1

19
22

22
26

10
18

12
5

18
6

2

11

-

100 %
100 %

28

9

-

—

3

49

11

100 %

44

_

27

26

22
17
12

13

Regeringen, politi ker och företrädare för olika opinioner
Centrala myndighet ?r
Regionala och kommunala mynd igheter
Experter
Lantbrukare och fö reträdare för lantbruksorgani sationei
"Allmänheten"
Övriga svenska aktörer
Utländska aktörer

Även om de olika författarna har analyserat medvsrkandefrekvensen utifrån varierande aspekter, kan ett visst
mönster utläsas i tablån. Sålunda har företrädare för de
centrala myndigheterna förekommit i stor omfattning i
samtliga medier och fr f a

i de rikstäckande (Findahl/

Lindblad, 1986). Att utländska aktörer haft en tämligen
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framträdande roll i riksmedierna är knappast överraskande, med hänsyn till vad som tidigare sagts om rapporteringens ämnesmässiga inriktning. Samtidigt framträder
återigen den lokala profilen tydligast i Radio Upplands
utbud, där siffrorna för medverkan från de regionala/
lokala myndigheternas liksom jordbruksintressenas sida i
rapporterinen är förhållandevis höga.
I sammanhanget bör det vidare nämnas att Gröndahl i sin
presstudie (1986) konstaterar att i första hand SSI och
dess mycket framträdande roll som nyhetskälla främst
under den första veckan, vilket - enligt författaren vittnar om "det värde institutet tillmäts som nyhetsstoff". En liknande koncentration till den första veckan
vad gäller de centrala myndigheternas medverkan kan
konstateras i Nordlunds studie (1987). Inte mindre än 15
av de 32 företrädarna för centrala myndigheter som förekom i Radio Upplands utbud under tiden den 28.4 - 30.6
1986, medverkade således under den första veckan.
Även om de i denna utredning redovisade studierna inte
har varit heltäckande eller uttömmande, vittnar de dock
om att rapporteringen har varit mycket omfattande både i
tidningarna och i radio/TV. En väsentlig men knappast
förvånande iakttagelse i materialet är den skillnad som
generellt sett förelåg i å ena sidan riksmediernas och å
den andra lokalmediernas spegling av skeendet. Skillnaden accentuerar den arbetsfördelning som finns inbyggd i
den svenska mediestrukturen.
Det förhållandet att den nordligaste landsändan drabbades svårare än den södra av Tjernobyl-nedfallet, avspeglar sig också tydligt i det studerade mediematrrialet.
Både omfattningen av och den ämnesmässiga

inriktningen

på rapporteringen har således färgats av var i Jandet
mediet/redaktionen har varit verksam.

Resultaten i studierna tyder vidare på att myndigheterna
- främst SSI - har haft en mycket framträdande plats i
rapporteringen både som nyhetskälla

(pressmeddelandena)

och som direkt medverkande. Myndigheternas informationer
och besked har haft ett betydande nyhetsvärde och några
problem för myndigheterna att fa publicitet för sina
budskap har inte konstaterats i de aktuella studierna.

9. Nedfallet i ett kronologiskt
De i denna utredning åberopade studierna visar inte
endast att Tjernobyl-rapporteringen har varit omfattande
och att myndigheterna i kvantitativ mening har haft
rikliga tillfällen att föra ut sina budskap till medborgarna. Flera av de studier som genomförts i SPF:s regi
behandlar också frågan om hur dessa informationer och
besked har varit utformade, med hänsyn bl a

till den

kronologiska aspekten på skeendet och till de geografiska behov och förutsättningar som gällde.
Beskedet om det radioaktiva nedfallet kom överraskande
och utan förvarningar. Varken myndigheterna, medierna
eller medborgarna var förberedda på en händelse av denna
art. På de allra flesta håll saknades dessutom kunskap
om vad det hela egentligen kunde innebära. Den polariserade svenska debatten om kärnkraftens vara eller inte
vara samt kopplingen till kärnvapen och "ond bråd död"
fanns vidare med i bakgrundsbilden till den uppkomna
situationen (Findahl/Lindblad, 1987). Med detta i åtanke
har de besked och den information som spreds i den
inledande fasen sannolikt haft stor betydelse för den
fortsatta utvecklingen, inte minst när det gällt att
ange det radioaktiva nedfallets "farlighetsgrad".

Ett grundläggande problem när det gällt att beskriva
Tjernobylnedfallets "farlighetsgrad" har varit att
utforma informationen på ett sådant sätt att "hotet"
kunde relateras till någonting känt och därigenom ge
"hotbilden" sakliga och adekvata proportioner, vilka
hälsorisker följde med nedfallet och hur "onormalt" var
det i förhållande till andra faror som medborgarna i
landet kunde tänkas vara utsatta för i vardagslag?
Att belysa det radioaktiva nedfallets "farlighetsgrad"
har dock - av de aktuella studierna att döma - varit
förenat med betydande svårigheter. Tjernobyl-olyckan var
i sig "oroande" till sin karaktär och försatte på grund
av de knapphändiga uppgifterna från Sovjet myndigheterna
i besvärliga tolkningssituationer. Kännetecknande för
situationen var dock att både medier och medborgare mot bakgrund av olyckans karaktär - var hänvisade till
de bedömningar som sakkunniga svenska myndigheter och
experter gjorde.
Informationen om olyckan måste därför initialt vara
utformad på ett sådant sätt att den dels gav en uppfattning om nedfallets "farlighetsqrad", dels gav vägledning
om hur den uppkomna situationen skulle hanteras av den
enskilde. Dessa grundkrav på informationen gällde i
särskilt hög grad under det överraskande och akuta
inledningsskedet. (Nordlund, 1987).

10. De inledande beskeden
Betydande informationsproblem inställde sig dock tämligen omgående efter det att nedfallet hade upptäckts,
d v s i det skede då både myndigheter, medier och medborgare hade anledning att utgå ifrån att den förhöjda
radioaktiviteten härrörde från Forsmarksverket. I detta

inledningsskede, som ges en utförlig belysning i Nordlunds studie "Radio Uppland och 'Forsmarksutsläppet' ett svensk kärnkraftshaveri som kom av sig" (1986),
presenterades upptäckten som att "onormalt förhöjda
•radioaktiva värden" hade uppmätts utanför anläggningen i
Forsmark, men att det inte fanns någon som helst anledning att hysa oro.
Parallellt med denna sakliga och "lugnande" information
lämnades dock beskedet om att c:a 700 av de anställda
hade beordrats att lämna kärnkraftsverket och bege sig
till Norrskedika för kontrollmätning. Utrymningen verkställdes i en situation dä den uppmätta

radioaktiviteten

uppgavs ligga på värden som var c:a 2-3 gånger högre än
"normalt". Innan dagen var slut hade denna siffra stigit
till 10 gånger högre än "normalt", för att på morgonen
följande dag (den 29.4) "fläckvis" uppgavs ligga 100
gånger och på eftermiddagen 300 gånger högre än "den
naturliga bakgrundsstrålningen". Siffrorna persenterades
kontinuerligt i medierna bl a

i Radio Upplands sänd-

ningar .
Eftersom det på goda grunder kan antagas att människor i
allmänhet saknade kunskaper om radioaktiv strålning, har
de presenterade och raskt stigande sifferuppgifterna om
radioaktiviteten framstått som alarmerande och skrämmande på många håll. Om en utrymning av 700 Forsmarkanställda genomfördes i ett. läge då nivåerna var 2-3
gånger högre än de "normala", hur farlig var då inte
situationen när nivåerna uppgavs vara 300 gånger än
"normalt"?
Inte nog med att de raskt stigande jämförelsetalen i sig
kan ha framstått som alarmerande för den oinitierade.
För de flesta människor torde dessutom

jämförelsepunkten

- "den naturliga bakgrundsstrålningen" - ha utgjort en
obekant storhet. I sådant fall var jämförelsen redan av
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den anledningen tämligen intetsägande och gav ingen
vägledning.(Nohrstedt/Lekaie, 1987) .
Redan efter några dagar övergav SSI jämförelsen med den
"naturliga bakgrundsstrålningen". Istället införde man
begreppet stråldos för att illustrera hur "ofarligt"
nedfallet egentligen var. Jämförelser etablerades således istället med den stråldos som t.ex. de boende i
radonhus eller de som genomgår

skärmbildsundersökning

utsätts för. Stråldosen sattes också in i årsperspektivet och "farlighetsfrågan" belystes med hänvisning till
att endast ett försvinnande litet antal cancerfall kunde
bli följden av Tjernobyl-nedfallet. (Nordlund, 1987).
Problemet med mätskalorna och bekymrena med att etablera
adekvata och belysande jämförelser med andra faror,
underlättades inte av den begreppsapparat som användes.
Mikroröntgen, millisievert och becquerel

introducerades

således tidigt i informationen kring nedfallet. Eftersom
det kan förutsättas att dessa begrepp var okända för
flertalet människor, torde deras användande snarare ha
ökat "främlingsskapet" till än "bekantskapen" med ämnet
i fråga. (Nordlund, 1987).
Informationsproblemet "tillspetsades ytterligare under
den första veckan (för det följande, se Nordlund, 1987).
Redan den 29 april fötbyttes således "lättnaden" över
att det inte var Forsmarkverket utan ett sovjetiskt
kärnkraftverk som låg bakom nedfallet mot nya oroande
besked. Sålunda framträdde t ex '. Radio Uppland en icke
myndighetsanknuten forskare och förklarade att strålningsläget var betydligt allvarligare än vad SSI hade
meddelat och att det var lämpligt att hålla sig inomhus.
Illustrerad med en geigermätares hektiska tickande fick
denna uppfattning en slagkraftig framtoning och inslaget
förekom i flera Eko- och lokalradiosändningar under
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eftermiddagen. SSI (Gunnar Bengtsson) bemötte don framförda uppfattningen i närmast polemiska ordalag samma
dag, men för den oinitierade vittnade "polemiken" om att
meningaina i "farlighetsfrågan" kundp gå isär bland
experterna.
På Radio Uppland avstod man dock ifrån att sända uppgiften om att ett antal initierade forskare stod i begrepp
att lämna Uppsala. Däremot förmedlades informationen om
att alla jodtabletter var slutsålda på Uppsalas apotek
före stängningsdags.
Natten mellan den 29-30 april 1986 regnade det på många
håll i bl a

Uppsala och Gävleborgs län. De farhågor som

väckts den 29 april, fick ny näring på Valborgsmässaftonen (den 30 april). Sålunda förklarades det från SSI att
det inte var tillrådligt att dricka regnvatten: ett besked som av många av allt att döma uppfattades som att
regnvatten överhuvudtaget var "farligt". Med detta hade
"hotet" visualiserats med den påföljd att föräldrar höll
sina barn borta från vattenpölar och sandlådor

- d v s

inomhus.

Intrycket att läget hade försämrats förstärktes under de
dagar som följde. Den'2 maj utfärdade således SSI ett
antal "restriktioner", som dels riktade sig till landets
lantbrukare, dels till befolkningen i stort. "Restriktionerna" innebar för lantbrukarnas del att mjölkkor
inte skulle släppas ut på bete och att mjölken från kor
som betade utomhus skulle kontrollmätas. Medborgarna
skulle enligt SSI:s "restriktioner" inte dricka regnvatten

och undvika att äta nässlor och andra grönsaker

som växt utomhus.

Dessa "restriktioner" lämnades av SS[ vid en presskonferens och i ett pressmeddelande och förmedlades i ett
stort antal medier. I pressmeddelandet, som Nohrstedt/

Lekare (1987) analyserat, redovisade-

bl a

mätresulten

från provtagningen på mjölk. I denna del konstaterades
att mätvärderna "i allmänhet" låg långt under åtgärdsnivåerna, men att "på vissa områden kr.ivs dock restriktioner" och "för närvarande gället dessa hela landet"
Nohrstedt/Lekare konstaterar att för den oinitierade
måste det ha framstått som obegripligt hur man å ena
sidan kan säga att åtgärder i allmänhet inte behövs och
å den andra meddelar "restriktioner" för hpla landet.
Redovisningen så långt av utförda studier visar dels hut
svårbemästrad informationssituationen i sig har varit,
dels hur motstridiga beskeden om nedfallets "farlighetsgrad" - som en följd därav - blev under den viktiga
inledningsfasen. SSI:s upprepade försäkringar om att det
hela var "ofarligt" stod inte i överensstämmelse med de
åtgärder som vidtogs. Enligt de nämnda författarna kan
en sådan bristande överensstämmelse mellan ord och
handling under de första dagarna ha fått till följd att
förtroendet för myndigheten undergrävdes på ett tidigt
stadium; d v s

i ett läge då behovet av klargörande och

vägledande information var som störst. Mot denna bakgrund menar Nohrstedt/Lekare att det kan disk.it^ras om
inte SSI "skulle ha varit mer utförlig beträffande
osäkerheten i de första dagarnas bedömningar". Att så
icke skedde kan "ha bidragit till intrycket att SSI
primärt och på bristfällig grund av;, ig att lugna oroliga
människor".

11. Myndighetsbeskedens forme 11 a sto tus
Som framgått meddelade SSI sina "restriktioner" den 2
maj i form av ett pressmeddelande orh vid en presskonferens och inte t ex

genom ett formellt "myndighets-

meddelande" som sändes i radio och T V på myndighetens
egna villkor. Även fortsättningsvis kom SSI:s viktiga
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besked och informationer till omvärlden att tillkännages
i pressmeddelandeform. Ansvaret att utforma och ge
spridning åt dessa besked och informationer har sedan
överlåtits på medierna.
"Tekniken" har - som tidigare framgå1t - varit effektiv
i den meningen att budskapen har haft god genomslagskraft i medierna. Särskilt i det inledande skedet har
SSI:s besked och informationer haft ett mycket högt
nyhetsvärde.
Tillvägagångssättet inrymde dock andra problem. Vilken
auktoritet låg kort sagt bakom ett - många gånger journalistiskt bearbetat och presenterat myndighetsbesked och vilken formell status hade en "restriktion"
meddelad av myndigheten, men förmedlad på ordinarie
nyhetsplats i pressens, radions och TV:s spegling av
skeendet?

Enligt statuterna hade SSi en rådgivande funktion i
sammanhanget och de råd som gavs från myndighetens sida
rörande t ex

skyddsåtgärder skulle därmed uppfattas som

rekommendationer. Att detta förhållande inte alltid har
framgått belyses t ex

i Nohrstedt/Lekares studie (1987)

Författarna konstaterar sålunda vid sin analys av SSI:s
pressmeddelanden att språkbruket ibland var vagt och
varierande och vittnar om att SSIts egna talesmän inte
alltid var på det klara mod vilken status beskeden
egentligen hade. I pressmeddelandet den 2 maj talades
det alltså om "restriktioner", medan det i ett pressmeddelande den 5 maj talades om "den tidigare rekommendadationen" att hålla korna stallade. Den 14 maj skärptes
formuleringarna och i ett pressmeddelande den dagen
talades det om "betesförbudet". Uttryckssättet
"frisläppning kan tillåtas" - som förekom följande dag
- verifierar det skärpta språkbruket vid denna tid.
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Enligt Nohrstedt/Lekare torde det vä.lande språkbruken
ha skapat oklarhet om restriktionernas karaktär och
bidragit till irritationen bland lan brukarna i de mest
utsatta områdena.
I praktiken fungerade dock - enligt 'örfattarna - rekommendationerna som ett tvång, "eftersom en överrenskommelse mellan SSI och mejerierna innehar att ingen mjölk
från betande kor inköptes från områden som ej blivit
fr iklassade".
Att rekommendationerna i realiteten skulle uppfattas som
mer eller mindre tvingande, framgår också av Nordlunds
studie (1987). Den 15 maj träffades en överenskommelse
mellan regeringen och LRF om att jordbrukarna - efter
individuell prövning - skulle få ekonomisk

kompensation

för de kostnader som nedfallet hade <>rsakat. Av en
intervju i Radio Uppland med jordbruksministern samma
dag framgick att man samtidigt var Överens om "att det
är utomordentligt angeläget att man följer SSI:s rekommendationer" .
Att villkoret för ekonomisk kompensation var att jordbrukarna efterlevde myndigheternas rekommendationer
framgick också av en senare intervju med jordbruksministern (den 23 m a j ) , där denne bl a

f irklarade att "om

man följer de här rekommendationerna, då vet man ju vad
det är som vi betalar för och som joidbrukarna har rätt
till".

!?•"Betesförbud" och fört roendekris
När rekommendationen rörande kornas innevistelse och
försiktigheten med grönsaker gavs den 2 maj, framställdes det hela som en tidsbegränsad säkerhetsåtgärd. I ett
pressmeddelande dagen därpå förklara les det också att
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lantbrukarna i vissa delar av Götaland och Svealand
borde få släppa ut sina mjölkkor redan om "några dagar".
(Nohrstedt/Lekare).
För syd- och stora delar av mellansveriges del upphävdes
också "betesförbudet" relativt snabbt och den 12 maj var
t ex

hela Stockholms län "friklassat". Avsikten med

"betesförbudet" hade enligt SSI dessutom uppfyllts. I
ett pressmeddelande den 14 maj meddelades det således
att halten radioaktiva ämnen i mjölken från de "friklassade" områdena låg långt under gränsvärdena och att
"genom betesförbudet har den svenska mjölken förskonats
från höga halter av radioaktiv jod". (Nohrstedt/Lekarp).
I andra nordligare belägna regioner gick inte "friklassningen" lika fort. Sålunda "friklassades" de sista
församlingarna i Gävleborgs och Västernorrlands län inte
förrän den 25 juni - i Uppsala län den 19 juni - och
samma dag upphävdes också det säljförbud som gällt för
gräslök och persilja som odlats utomhus i de tre nämnda
länen samt i Västmanlands län (Nordlund, 1987).
Det som till en början framstod som en tidbegränsad och
allmänt accepterad säkerhetsåtgärd av restriktiv art,
utvecklades fr o m

iftitten av maj och under första

hälften av juni till en allvarlig förtroendekris mellan
de "drabbade" jordbrukslänen å ena sidan och de centrala
myndigheterna - främst SSI och Lantbruksstyrelsen - å
den andra.
Det kronologiska förloppet och detaljerna i denna konflikt finns redovisade i Nordlunds studie (1987) och
behandlas också i Amnå/Nohrstedts studie (1987). Med
f;töd av dessa studier kan utvecklingen belysas på följande sätt.
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I samband med rekommendationen den 2 maj talader, det om
att korna skulle hållas inomhus under några veckor.
Målet för rekommendationen var - som framgått - att
förskona den svenska mjölken frän för höga halter av
radioaktiv jod, men eftersom detta ämne hade k m t halveringstid skulle strålningen snabbt förklinga.
I takt med att betessäsongen närmade sig Uppsala och
Gävleborgs län, blev det dock allt klarare att "friklassningen" av dessa regioner kunde dra ut på tiden.
Den avgörande indikationen på att "betesförbudet" skulle
kvarstå under överskådlig tid presenterades i nmdierna
den 15 maj. Den dagen rapporterades det - bl a

i Radio

Uppland - att "oväntat hög strålningsaktivitet av den
långlivade isotopen cesium 137" hade uppmätts av Forsmarkverket i Norduppland och i Gävletrakten. Fö]jande
dag - den 16 maj - förlängde SSI "betesförbudet"tills
vidare i bl a

dessa regioner i väntan på "ytterligare

prover och mätningar". De "friklassningsbesked" som man
vid denna tidpunkt förväntade sig både från lantbrukarnas och de regionala myndigheternas sida ersattes alltså
av ett förlängt "betesförbud".
Dessa besked tolkades som att läget hade försämrats och
att SSI:s tidigare beflömningar hade varit förhastade och
dåligt underbyggda. Mot denna bakgrund lät inte heller
irritationen vänta på sig.
Under den vecka som följde - den fjärde efter nodfallets
upptäckt - blommade en allvarlig konflikt upp mfllan de
regionala intressena och de centrala myndigheterna och
som tidigare framgått var det under den veckan som
rapporteringen i de lokala Upplands- och Gävleborgstid
ningarna liksom i Radio Uppland nådde sin största omfattning.
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I de lokala medierna framträdde under denna vecka (den
19-25 maj) en rad lantbrukare och LRF-företrädare och
riktade allvarlig kritik mot de centrala myndigheterna
bl a

för långsamhet i mätnings- och analysproceduren,

föi undermålig information och för bristande förståelse
för de praktiska problem som deras aktiviteter - eller
brist på aktivitet - förorsakade.
Krisen kulminerade i och med händelserna den 20-23 maj.
Redan den 20 maj förekom det således uppgifter om att de
centrala myndigheterna skulle rekommendera lantbrukarna
i bl.a. Uppsala och Gävleborgs län att slå och forsla
bort allt gräs från sina betesmarker. I en kommentar
till uppgiften i Radio Uppland samma dag, ställde sig
dock lantbruksdirektören i Uppsala lan mycket tveksam
till en sådan åtgärd med hänvisning till de "friklassningsbesked" som man väntade på med avseende på
länets sydligare delar.

Att e n centralt utformad o c h generellt

giltig

dation med aviserad innebörd var omedelbart föreslående,
stod emellertid klart den 22 maj. Såväl

lantbruksnämnden

som länsstyrelsen i Uppsala län ställde sig dock återigen

- i uttalanden i Radio Uppland - mycket skeptiska

till tanken och lantbruksdirektören

rekommenderade

lantbrukarna att ha "lite is i magen" och invänta "mer
individuella och detaljerade råd och anvisningar" innan
de gick ut och slog gräset.
Reaktionen på detta uttalande blev ett mycket rakt och
bestiimt besked från Lantbruksstyrelsens sida: "var och
en skall följa Lantbruksstyrelsens rekommendationer" och
dessa gällde "utan omtolkningar". Lantbrukarna fick
själva tillgång till rekommendationen i skriftlig form
följande dag (den 23 maj) och från länsstyrelsens sida
förklarade man att "Lantbruksstyrelsens

rekommendationer

gäller" och att man i övrigt inte hade någon kommentar.
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En lantbrukare betecknade i Radio Uppland de "fantastiska råd" man hade fått frän Lantbmksstyrelsm

och SSI

som "ett pangexempel pä hur långt teorin och praktiken
är från varandra" och kritik med liknande innebörd
framfördes från flera håll i do lokala medierna under
den kommande tiden.
Som tidigare nämnts besökte jordbruksminister .Svante
Lundqvist både Uppsala och Gävle den 23 juni för att
diskutera den rådande situationen med parterna och
resultatet blev att de utfärdade
visserligen skulle gälla, men att

rekommendationerna
I-

gpnomförande-

arbetet...i mesta möjliga mån" skulle läggas på länfsivå
och att hänsyn skulle tas till de "individuella förhållandena". (Intervju med Svante Lundqvist i Radio
Uppland den 23 maj 1986).
I en intervju med LRF:s länsordförando samma dag förklarade denne att "för varje enskild lantbrukare är det
fortfarande en ganska förvirrad situation" och att det
allmänt sett var "lite förvirring som har uppstått", men
att det i "enskilda fall är klart att det inte går att
följa rekommendationerna".
Uppståndelsen efter La'ntbruksstyrelsens och SSI:s m.fl:s
rekommendation den 23 maj var stor och den 26 maj beslutade fem lokala LRF-föreningar att negligera de centrala
myndigheternas rekommendationer. Trots "betesförbudet"
bestämde man sig för att släppa ut korna på bete, även
om detta ledde till problem med var man skulle göra med
mjölken. Beslutet fick stöd hos länsstyrelsen, som genom
en av sina talesmän förklarade att avgörandet huruvida
korna skulle släppas ut på bete ellei ej måste ligga
"hos den enskilde bonden".

Som redan framgått var det två olika "friklassningsptinciper" som förordades från regionalt/lokalt respektive centralt håll. Mot bakgrund av att mätvärdena kunde
variera från en gärd till en annan, pläderade man på
regional/lokal nivå för ett "individuellt" mätnings- och
"fLiklassningssystem", medan den centrala myndigheten
företrädde ett "kollektivt" betraktelsesätt i den meningen att "friklassningar" skulle avse hela församlingar. På den regionala/lokala nivån framhöll man de praktiska "individuella" problemen, medan Lantbruksstyrelsen
ocn SSI opererade utifrån "generella" nationella kriterier. (Nordlund, 1987).
Vad som speglas i konflikten mellan de regionala/lokala
intressena och de centrala myndigheternas uppfattningar,
är de olika perspektiven på skeendet. Detta förhållande
belyses och diskuteras bl a
(1987), där det t ex

i Amnå/Nohrstedts studie

konstateras att SSI:s besked

saknade den detaljeringsgrad som allmänheten på regional
/lokal nivå förväntade sig. Samtidigt var de regionala/
lokala myndigheterna i hög grad beroende av den centrala
myndigheternas informationer och rekommendationer. Problemen för länsstyrelserna, lantbruksnämnderna nch
miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna

i de berötda länen

infann sig, när en sådan mera generellt och allmänt
hallen myndighetsinformation "konfronterades med ängsliga fastighetsägare, bönder etc. som ville ha data om
nedfallet på just deras gård orh ägor". Kort sagt när de
centrala beskeden skulle omsättas i lokal individuell
praktik.

Särskilt länsstyrelserna och lantbruksnämnderna hamnadr?
mot den bakgrunden i en svår mellanställning och fick,
när man inte snabbt kunde tillgodose de omfattande
lokala informationskraven, utstå mycken kritik i den
lokala pressen främst i Gävleborys län.
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Denna motsättning mellan det centrala "kollektiva"
synsättet och den lokala "individuella" \erkliqheten
avtecknar sig på mänga sätt i de aktuella studierna.
Kraven på en övergång från församlingsvis till onskild
"gårdsfriklassning" - framförda i t ex

Uppsala län - i

slutet av maj, bör sålunda ses mot den bakgrunden (Nordlund, 1987).
I slutet av maj och början av juni skedde en successiv
anpassning till de regionala/lokala önskemålen och
kraven. Den 28 maj utfärdade således Lantbruksstyrelsen
nya rekommendationer, vilka i praktiken innebar ett
upphävande av "betesförbudet". När alla andra möjligheter var uttömda fick lantbrukarna släppa ut korna på
bete även i områden som inte var "friklassade". Bedömningen om så skulle ske eller ej överläts fortsnttningsvis på den enskilde lantbrukaren. Mjölken från nådana
områden togs sedan omhand av mejerierna och i sista hand
länsstyrelsen.
SSI modererade också sina "friklassningsprinciper". Från
att tidigare ha gjort mätningar både på mjölken och på
marken, skedde en rad "friklassningar" i början av juni
efter mätning enbart av mjölken. En viktig förutsättning
för att en sådan " f r i'klassning" kunde ske, vai - enligt
SSI - att korna i de enbart "mjölkfriklassade" områdena
inte fick beta av fjolårsgräset och inte fick stanna för
länge i samma hage. Gunnar Bengtsson trodde i pn intervju i Radio Uppland den 12 juni, att lantbrukaina var
"beredda att ta besväret att hnlla reda på, om det är
den ena eller andra sortens friklassning" det gällde.
Den 19 juni "friklassades" de sista församlingarna i
Uppsala län enligt "mjölkmätningsprincipen" och den 25
juni hade hela landet "friklassats" enligt samma
princip. (Nordlund, 1987).
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1J. Kritik av myndigheterna
Som tidigare nämnts har problemen kring "betesfötbudet"
och "friklassningen" satt djupa - kvantitativa - spår i
mediernas rapportering: främst i de lokala medierna. En
stor del av denna rapportering har ocnså handlat om kritik av de centrala myndigheternas agerande i sammanhanget. Denna kritik sköt i de lokala medierna fart fr o m
den tredje veckan och pågick sedan med oförminskad
styrka in i juni. En annan kritikpunkt har - under hela
perioden - gällt den bristande beredskapen mot denna typ
av olyckor.
Förlängningen av "betesförbudet" och det plötsligt uppdykande cesium-problemet den 15 maj, har också lett till
att journalisterna iklätt sig den kritiskt granskande
rollen. Från att under de två första veckorna i hög grad
och tämligen okritiskt ha förlitat sig på och vidarebefordrat myndigheternas besked och informationer,
ifrågasatte nu journalisterna istället myndigheternas
informationsverksamhet. Rapporteringen om förmenta
brister i denna blev sa omfattande att ämnet i fråga
behandlades i särskilda artiklar och urskiljde sig med
egna rubriker speciellt

i Gävleborgs tidningarna.

("När

det osannolika blev sant", Engholm 1987, och Norhstedt/
Lekare, 1987).
Frågan i vilken utsträckning just kritik mot myndighetei
har präglat medierapporteringen om Tjernobyl-nedfallet,
har varit föremål för uppmärksamhet i någia av de genomförda studierna. Sålunda visar Findahl/Lindblad bl a att
33 (uppemot 10 %) av de 358 analyserade nyhetsinslagen
har handlat om kritik mot myndigheter, varav 12 förekommit i Rapport och 21 i de två aktuella Eko-sändning?.rna.
Författarna konstaterar bl a att ett huvudtema föi kritiken i riksetermedierna handlat om brister beredslapen och är utspritt över hela peiioden (25.4-6.6

1986).
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Det andra huvudtemat introducerades fr o m

den tredje

veckan och gällde förmenta brister i myndigheternas
information.
När det gäller temat brister i myndighetsinformationen
har Findahl/Lindblad också analyserat sitt material på
s k

utsagenivå och funnit 204 uttalanden om sädana bri-

ster; 159 i de två aktuella Eko-sändningarna och 45 i
Rapport. Av dessa 204 utsagor avsåg dock 76 bristfällig
information från myndigheter i Sovjet, medan de resterande 128 avsåg de svenska myndigheterna.
Även Westerståhl/Johansson (1987) har ägnat uppmärksamhet åt frågan och visat bl a

ett myndigheternas budskap

inom ämnesområdet jordbruk förhållandevis ofta har varit
föremål för ifrågasättanden och kritik i de studerade
sändningarna. Mest kritik har emellertid budskapen om
beredskapen utsatts för. Författarna konstaterar att
"den vanligaste kritiksituationen innebär att någon
regional/lokal myndighet

framför kritik mot någon cen-

tral myndighet". Bland enskilda aktörsgrupper svarar
lantbrukarna för den största kritikmängden och målet för
kritiken är de centrala myndigheterna.
Resultaten i denna studie ger således i allt väspntligt
relief åt de "betesförbuds- och friklassningsproblem"
som beskrivits i Nordlunds (1987) och Amnå/Nohrstedts
(1987) studier.
Nohrstedt/Lekare (1987) har som tidigare framgått noterat att kritiken mot myndigheterna i de 12 undeisökta
lokaltidningarna var mest omfattande under den fjärde
veckan. Av de totalt undersökta 1 397 artiklarna innehöll inte mindre än 27 \ (c:a S75) kritik av myndigheterna. Figuren nedan visar andelen kritiska artiklar per
vecka i hela materialet.
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Den största andelen kritiska artiklar återfanns i Arbetarbladet (35 % av 210), Hudiksvalls-Tidningen

(28 % av

218), Gävle Dagblad (27 % av 242) och Uppsala Nya Tidning (27 % ev 199 artiklar). Bristerna i beredskapen var
en återkommande kritikpunkt i Gävleborgs-tidningarna,
liksom fr o m

den fjärde veckan jordbruksfrågorna.

Författarna konstaterar vidare att tidningarna i Gävleborgs län genomgående var met kritiska mot myndigheterna
än vad tidningarna i Uppsala län var. Slutligen noterar
Nohrstedt/Lekare att tidningarnas politiska färg inte
tycks ha påverkat den kritiska tendensen.
Sammanfattningsvis kan det i dpnna del konstateras att
kritikmönstret verifierar den tidigare noterade skillnaden mellan riks- och lokalmedi^rnas rapportering. D P i
de "drabbade" länen verksamma medierna har gett stort
utrymme åt de lokalaproblemen och dessa problem har i
icke obetydlig grad ansetts vara en följd av bristfällig
central myndighetsinformation. Särskilt tydligt framträder motsättningen mellan de centrala och regionala/
lokala myndigheterna, jordbruksintrpssena och medierna
har fr o m

den tredje veckan förenats i kritiken mot de

centrala myndigheterna.

•

14. "Oroande/lugnande - profiler" i medierna
I några av de aktuella studieina hai författarna sökt ge
svar på frågan i vad mån rapporteringen har framstått
som "oroande" eller "lugnande".
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Findahl/Lindblad (1987) har t ex kodat och grupperat
inte mindre än 2 773 utsagor enligt sådana kriterier.
Fördelningen av dessa utsagor ftamgåi nedan.

Totalt
7-Ekot
16.45-ekot
Rapport

Antal

Antal per
program

2773
716
973
1084

22
24
28

Antal
oroande
198 3
550
734
699

Antal
lugnande
790"
166
239
385

Antal
oroande

—TITT'
77 %
75 %
64 %

Inte mindre än 72 % av de analyserade uttalandena i
Rapport och två Eko-sändningarna har a l l t s å k l a s s i f i c e r a t s som "oroande", medan endast 28% har kodats som
"lugnande". Nedanstående diagram visar hur utsagemateria l e t är fördelat över t i d .

Antalet oroande resp lugnande utsagor under 6 veckor

.~~y lugn jnrie utsagor
oro.inde utsagor

vecka I

2

Andelen lugnande utsagor t nyhetsprogrammen

Rapport

\

s
t v«cka

Antal
lugnande
28 %
23 I
25%
36 %

Eftersom händelsen i sig av många torde ha uppt<>ttas som
"oroande", är det - enligt författarna - knappast förvånande att de "oroande" utsagorna dominerar materialet.
Sålunda visar Findahl/Lindblad att även om Gunnar Bengtsson tilldelades "rollen som lugnare av allmänheten", så
överväger de "oroande" utsagorna även för hans del.
Uppställningen nedan visar hur de "oroande" respektive
"lugnande" utsagorna var fördelade på de vanligaste
aktörerna.

oroande
utsagor
lugnande

Ii. I)

ill". I

t)

experter allmänhet, bönder

Som framgår av redovisningen var dominansen av "oroande'
utsagor total vad gäller lantbrukare och författarna
konstaterar att förhållandet är en följd av jordbruksproblemen. Vidare kan noteras att "oroande" människor
haft ett betydande utrymme i rapporteringen.
När författarna summerar de uttalanden som "kan ge
anledning till oro", sä finner man att SSI "har fällt
uttalanden eller tillskrivits uttalanden scm till största antalet förstärker oron". Antalet uttalanden som kan
förstärka oron är 160, medan antalet som kan lugna är
117.

Nohrstedt/Lekare

(1987) har likaså grupperat sitt mate-

rial i "oroande" respektive "lugnande" artiklar och
funnit att ungefär 72 % av artiklarna är antingen
"oroande" eller "lugnande" eller både och. När det
gäller fördelningen konstaterar författarna att de
"oroande" artiklarna överväger, men noterar i övrigt att
det finns variationer mellan de olika lokaltidningarna.
Sålunda har Norrtelje Tidning, Hudiksvalls-Tidningen och
Uppsala Nya Tidning en tydligare "oroandeprofi 1" än
framför allt Gefle Dagblad och Enköpings-Posten. Författarna konstaterar att de centerpartiska tidningarna har
en klar markerad profil i "oroande" riktning, jämfört
med de moderata, liberala och socialdemokratiska tidningarna. Den politiska linjen i kärnkraftsfrågan är
m.a.o. avgörande för "oroandeprofilen" enligt författarna .
15. Sammanfattning
Redogörelsen visar att Tjernobyl-nedfallet getts ett
betydande utrymme i de svenska medierna såväl på rikssom på regional/lokal nivå. Bland riksmedierna har intresset varit störst under de första veckorna, for att
sedan märkbart minska under den tredje och fjärde veckan
(12-25 maj). De lokala medierna i de svårast drabbade
områdena har däremot ägnat stor uppmärksamhet åt skeendet under hela våren 1986 med "toppar" dels under inledningsskedet, dels under de fjärde och femte veckorna
efter nedfallet (19 maj - 1 juni). Särskilt tydligt
markerat är detta bevakningsmönster

i lokalradions sänd-

ningar .

Förhållandet skall ses mot bakgrund av hur nedfallet
fördelade sig geografiskt och vilka problem som aktualiserades i de mest drabbade områdena - och när. Det av
SSI i början av maj proklamerade "betesförbudet" orsakade fr o m

mitten av maj och en bit in i juni stora be-
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kymmer i de landsdelar där "friklassningen" drog ut på
tiden. Från att till en början ha framstått som en tvåveckorslång säkerhetsåtgärd till följd av jodproblemet,
förlängdes vid denna tid "betesförbudet" på obcsämd tid
i bl a

Uppsala och Gävleborgs län i samband med att

höga halter cesium konstaterades i dessa områden.
Denna oväntade förlängning av "betesförbudet", som
uppfattades som en försämring av läget, har satt tydliga
spar i det studerade mediematerialet. Kritik och misstroende mot de centrala myndigheterna och deras informationsverksamhet präglade senare hälften av maj och förtroendekrisen var ett faktum. Enligt såväl de drabbade
jordbrukarna som de berörda regionala/lokala myndigheterna, visade de centrala myndigheterna - främst SSI
och Lantbruksstyrelsen - prov på bristande förståelse
för de praktiska problem som deras rekommendationer och
"friklassningsprinciper" förorsakade. Hela "betesproblematiken" tillspetsades dessutom ytterligare genom
att den kopplades ihop med frågan om jordbrukarnas
ekonomiska ersättning.
Kritiken i medierna - och på annat sätt - avtog dock i
styrka i takt med att SSI och Lantbruksstyrelsen anpassade sig till de drabbade jordbrukarnas krav. I början
av juni var "betesförbudet" i praktiken upphävt, även om
det dröjde till midsommar innan de sista församlingarna
i landet formellt "friklassades".
Den gjorda sammanställningen visar således att det var
jordbruksproblemen som satte sin prägel på medierapporteringen under de perioder som studerats; särskilt fr
o m

mitten av maj och framför allt i de lokala medier

som verkade i de värst utsatta områdena. Det sagda
hindrar inte att stor massmedial uppmärksamhet också har
ägnats åt t ex

beredskapsplaneringen i landet. Detta
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ämne återkom med kritiska förtecken i rapporteringen
under hela perioden.
Hur har då myndigheterna hävdat sig i det omfattande
nyhetsflödet kring Tjernobyl-nedfallet? Inte i någon av
de här åberopade studierna finns det några tecken som
tyder på att myndigheterna - och främst SSI haL haft
några problem med att få utrymme för sina informationer
och besked i press, radio och TV. Tv.irtom har t.ex.
myndigheternas pressmeddelanden uppenbarligen tillmätts
ett mycket högt nyhetsvärde och haft stoL genoim.lagskraft i medierna, särskilt under de två-tre veri-orna
efter nedfallet. Det ligget dock i sakenr natut, att
vissa myndighetsbesked på grund av s m

lr kala anknytning

endast har uppmärksammats i "berörda" lokala m f
Myndigheterna med SSI i spetsen har alltså haft en framträdande roll som nyhetskälla i sammanhanget. D^tta förhållande förstärks ytterligare genom det stora .intal
företrädare för centrala och regionala myndigheter som
framträtt eller intervjuats/citerats i medierna. I flera
av de studerade medierna har myndighetsföreträd^re klart
dominerat över andra aktörer på nyhetsplats.
Trots det utrymme och de rikliga tillfällen som både
centrala och regionala myndigheterna har haft att ge
spridning åt sina informationer och besked, har - enligt
de studier som ägnats åt frågan - rapporteringen i stort
framstått som tämligen "oroande". Analyser på utsagenivå
ger t ex

- som framgått - vid handen att mer än 70 °* av

de registrerade uttalandena har varit "oroande".
De författare som ägnat intresse åt frågan konstaterar
dock, att en sådan "oroande-profil" troligvis inte
avspeglar någonting annat än att Tjernobyl-olyckan och
dess följder i sig har varit "oroande". Måhända är det
signifikativt för situationen att - som en studie visar

- en majoritet av SSIs samlade utsagor, liksom SSIchefens uttalanden i ämnet var "oroande" till sin karaktär .

Sammanställningen bygger på resultat och iakttagelser i
följande studier.
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