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Abstract
At the centre of this study lies one of the critical questions faced by (late-)modern society, namely
that of taking care of the long-lived radioactive waste from nuclear power production. The 
problems of nuclear waste management are pictured as embracing a complex web of essential
issues for society today, in terms of both its capacities and its shortcomings – so called core
issues. The principal aim of the thesis is to examine the nuclear waste discourse in Malå,
Västerbotten, from a critical discourse analytical perspective, through applying the approach
developed by Michel Foucault in The Order of Discourse.

During the 1990s, the municipality of Malå played a prominent role as a candidate site for the
geological disposal of Sweden’s spent nuclear fuel. A five-year process culminated in a local 
referendum on whether detailed site investigations should be permitted within the community.
Following the result no further investigations have been undertaken. The discourse analysis is 
carried out through a study of opinion formation in the municipality during the period October
1992 to October 1997. Two main types of empirical material have been collected: interviews
with opinion leaders (politicians, activists, journalists, information professionals, etc.) and 
contemporaneous mass media content (the local newspaper and regional television news). 

In the empirical analysis, a review is made of the workings of the external and internal
control mechanisms within the discourse; that is to say, how they serve to set limits on the content
and form of the sense-making process concerning nuclear waste management. Important themes
in the opinion forming process in Malå include information and expertise, opposition and 
legitimacy, the centre/periphery relationship and the themes of mistrust, partitioning and rejection.
Among other themes identified as being marginalised or absent, one example is the Samish 
citizens’ views on the nuclear question. Four actors play a prominent role as authors of the 
discourse, namely the nuclear industry, the experts, Greenpeace and the mass media. The voices
of resistance groups are also significant. Representatives from authorities and civil servants were
most likely to take the commentary role in the discourse, along with journalists.

In the concluding analysis of the nuclear waste discourse in Malå, two main types of desire for
truth, which form the discourse’s main order, are identified. The stronger concerns the will to
know, which places the expert with a scientific background as the principal truth-teller. The
other is ‘ordinary’ people’s desire, which influences the content and form of the opinion formation.
It is also concluded that the mass media institutions play a significant role in this context, not
least as mediators. Reflections on contemporary ‘core issues’ to which the analysis bears witness,
such as the crisis of democracy, are also included. In addition, the implications of applying the
Foucaultian research programme to a study of the nuclear question have been considered.

Key words: discourse, nuclear waste management, radioactive, media, public, opinion formation,
news, sense-making, expert, information, local journalism, participation, democracy, legitimacy,
Foucault, critical discourse analysis, debate, press, television
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MMeedd  aannddrraa  oorrdd

Äntligen är tid att författa det allra sista i Kärnproblem, med andra ord att få 
möjlighet att sätta punkt för att kunna inleda någonting på nytt. Även om jag
intar författarfunktionen i denna text finns det en rad kommentatorer som möjlig-
gjort dess existens. Er vill jag varmt tacka. Den som det gäller allra främst och som
jag faktiskt inte finner ord för att beskriva på vilka sätt, för det är så oändligt
många, är min huvudhandledare Inga-Britt Lindblad. Din insats har varit
ovärderlig och ditt sätt att handleda en verklig förebild. Min bihandledare Rolf
Lidskog har också varit en central person under arbetets gång och någon jag alltid
kunnat samtala med om kärnproblemen. Det har varit viktigt. Tack vill jag även
rikta till Göran Sundqvist, som tog sig an uppgiften att vara kommentator på mitt
slutseminarium. Din skarpa inifrånläsning har jag haft stor nytta av i slutspurten.
Olle Findahl förtjänar också ett tack för alla samtal om Malå, Ronny Bergman för
ett intressant möte över ämnesgränser. 

Till slutseminarieläsarna, Anita Andersson, Jesper Enbom, Kerstin Engström,
Jenny Gunnarsson, Maria Högvall Nordin, Maritha Jacobsson, Mona Livholts,
Anna Marklund, Kerstin Norlander och AnnCristin Winroth, liksom till Malin
Rönnblom, Linda Berg och andra som läst olika manusutkast, vill jag också rikta
ett tack. Ni har starkt bidragit till att förbättra textens nuvarande form genom att
delge mig era läsningar. Många av er är även nära vänner och betydelsefulla på
många andra sätt.

Handledarkollegiets representanter vid slutfasseminariet, Billy Ehn och Britta
Lundgren, tackar jag för konstruktiv läsning och för att ni gav mig energi att 
slutföra avhandlingsarbetet. Likaså vill jag tacka Stefan Sjöström och Boel
Elmroth för tidigare läsning och uppmuntran.
Ett tack går också till Anne-Charlotte Ek, för alla gemensamma vetenskapliga
upptäckter under din tid i Umeå och till Sverker Björk, för hjälp att få fram talet.

CARL och LKO-gänget får mitt tack för lärorika lektioner i demokrati i 
praktiken. Tack Eva Ekstrand, som väckte min nyfikenhet kring vetenskap och
Carolyn Merchant för att jag fick komma till Berkely och uppleva den bästa sidan
av akademiskt liv.

Vännerna Erika Andersson, Anna Marklund och Åsa Gustafson, ni får ett
stort tack för stadig uppmuntran och vänskapligt, livgivande stöd. Varmt tack
får mamma och pappa och övrig familj och vänner, som länge undrat när. Nu är
boken äntligen skriven.

I avhandlingens slutskede har vissa människor ställt upp och varit mig behjälpliga
på alla tänkbara sätt. Tack Kerstin Engström för att du ryckt ut och varit en sann
räddare i den praktiska nöden, Magnus Jacobsson för att du formgivit boken och
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Michael Egan för support och hjälp med engelskan. Tobias Björkholm med 
personal på tryckeriet tackar jag för tålamod med att vänta på texten.

Naturligtvis går också ett stort tack till opinionsbildarna i Malå, för att ni delat
med er av talet om kärnfrågan.
Tack också till Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå, för det finansiella
stödet, liksom till Umeå universitet som bidragit i slutskedet av avhandlingsarbetet.

Sist men inte minst vill jag rikta ett tack till Humanisthusets personal, Yvonne
Andersson, Staffan Fessé och Christer Wiberg på husservice samt Raija Simola på
tryckeriet, för att ni underlättar tillvaron i Humanisthuset.



IInnnneehhåållllssfföörrtteecckknniinngg

DDEELL II MMIITTTTPPUUNNKKTT  
11..  SSaammttiiddssddookkuummeenntt ssiiddaann  1133
22..  EEnn  kkrriittiisskk  ffrrååggaa 1155
33..  BBrräännnnppuunnkktt  MMaallåå 1177
44..  SSyyffttee  oocchh  ffrrååggeessttäällllnniinnggaarr 2200
4.1 Disposition/Läsarguide 21

55..  KKäärrnnffrrååggaannss  kkoommpplleexxiitteett  ––  eenn  ggeenneeaallooggii 2233
5.1 Nationens självständighet 23

5.2 Kommunikativt problem 25

5.3 Politiskt brännbart 25

5.4 Kärnkraftens akilleshäl och tillitsbrist 27

5.5 Abstrakt hot 29

5.6 Det svenska exemplet 30

5.7 Föränderlig process 32

5.8 Förstudier intensifierar 33

5.9 Kommuner accepterar 34

5.10 Information produceras 35

DDEELL  IIII RRAAMMAARR
66..  PPllaacceerriinngg  ii  ffoorrsskknniinnggssffäälltt  3377
6.1 Tidigare forskning om kärnfrågan 37

6.1.1 Opinionsbildning 37

6.1.2 Riskkommunikation 38

6.1.3 Lokaljournalistik 39

6.1.4 Riksplan i centrum 39

6.1.5 Miljö, medier och diskursteori 40

6.1.6 Lokalcentrerad kärnavfallsforskning 41

6.2 Diskursanalytisk position 42

6.2.1 En samlande kraft 42

6.2.2 Att formulera innebörden 44

6.2.3 En tvingande ordning 45

6.2.4 Diskursbegreppets bestämning 46

6.2.5 Mikro möter makro 48

9



6.2.6 Diskursens ordning som riktmärke 51

6.2.7 Alternativ och Foucaultkritik 52

6.2.8 Tolkningens vikt 53

77..  MMeettooddoollooggiisskktt  aannggrreeppppssssäätttt 5577

7.1 Intersubjektivitet och effektfrågan 57

7.2 Forskarposition 58

7.3 Fallstudie och texter 60

7.4 Mediematerial och bearbetning 61

7.4.1 Innehåll i text och bild 62

7.4.2 Opinionsbildare och talutrymme 62

7.5 Intervjumaterial och urval 64

7.5.1 Genomförande 65

7.5.2 Intervjutextbearbetning 66

7.5.3 Läroprocess 67

7.6 Avgränsningar 68

7.7 Övrig materialinsamling 68

7.8 Metoddiskussion 69

DDEELL IIIIII KKÄÄRRNNAAVVFFAALLLLSSDDIISSKKUURRSSEENN  
––  DDOOMMIINNAANNSS  OOCCHH  TTOOLLKKNNIINNGG
88..  YYttttrree  oocchh  iinnrree  kkoonnttrroollllmmeekkaanniissmmeerr 7711
9 Förbud och frånvaro 72

9.1 Frågan vad 72

9.2 Händelse/seriebegreppen 72

9.3 När, var och vem/vilka 74

9.4 Dominerande teman 78

1100..  IInnffoorrmmaattiioonn  8800

10.1 Informationsaktivitet 80

10.2 Information som ja-argument 85

1111..  EExxppeerrttiiss  8899
11.1 Expertrollen i centrum 89

11.2 SKB:s försprång 93

11.3 Alternativa experter 94

1122..  JJoouurrnnaalliissttiikk,,  mmeeddiieerr  oocchh  ooppiinniioonn 9966
12.1 Journalistinitierad behandling 96

10



11

12.2 Mediemakt och kritik 102

12.2.1 Medierna regisserar 104

12.3 Opinionsmätningars arena 108

12.3.1 Redigerade opinioner 110

12.4 Mediernas samtida roll 113

1133..  MMoottssttåånndd  111155
13.1 Lokalt motstånd 115

13.1.1 Opinionsgruppen bildas 115

13.1.2 Demonstrationer arrangeras 118

13.1.3 Granskning avvisas 119

13.1.4 Folkomröstning krävs 121

13.1.5 Underifrånperspektiv artikuleras 122

13.1.6 Partipolitiskt motstånd formuleras 124

13.2 Regionalt motstånd 126

13.2.1 Grannkommunkritik 126

13.2.2 Transporter 127

13.3 Nationellt motstånd 128

13.3.1 Greenpeace agerar 129

13.3.2 Lennart reagerar 131

1144..  BBrriisstt,,  ffrråånnvvaarroo  oocchh  mmiissssttrroo 113344
14.1 Brist på intresse 134

14.2 Frånvarande aktörer 135

14.3 Serier av misstro 136

1155..    LLeeggiittiimmiitteett 114433
15.1 Folkomröstningar 143

15.2 Acceptans 145

15.3 Kontraproduktiva insatser 146

1166..  CCeennttrruumm  oocchh  ppeerriiffeerrii  114488
16.1 En avvikande fråga 148

16.2 Norrlandsperspektiv 149

16.3 Kärnfrågan mitt i samhället 150

16.4 Autonomi och självstyre 151

16.5 De Andra 152

1177..  DDeett  ffrråånnvvaarraannddee 115555
1188..  UUppppddeellnniinngg  oocchh  fföörrkkaassttaannddee 115588



12

1199..  VViilljjaa  ttiillll  ssaannnniinngg 116611
2200..  IInnrree  pprroocceedduurreerr  116655
20.1 Kommentarens roll 165

20.2 Författarfunktionen 168

20.3 Diskursens organisation 173

IIVV  KKÄÄRRNNPPRROOBBLLEEMM  117777
2211..  VVeettaannddeevviilljjaa  oocchh  ffoollkkvviilljjaa 117777
2222..  DDiisskkuurrsseennss  mmööjjlliigghheettssvviillkkoorr 118833
2233..  KKäärrnnpprroobblleemm  ii  rreettrroossppeekktt 118877
2244..  EEppiilloogg 118899

SSuummmmaarryy 119900

BBiillddfföörrtteecckknniinngg 119944

KKäällll--  oocchh  lliitttteerraattuurrfföörrtteecckknniinngg 119955

BBiillaaggoorr 221188

1. Kodningsschema - mediematerialet 218

2. Ämnesbestämning uppdelad per medium 221

3. Händelse/serie-kedja 222

4. Intervjuguide 224

5. Kodningsexempel av intervjumaterial 227

6. Sammanställning intervjupersoner och 

dominerande teman 232



13

MMIITTTTPPUUNNKKTT  

11..  EEtttt  ssaammttiiddssddookkuummeenntt  

Denna avhandling är ett samtidsdokument. Den kan beskrivas som ett försök att
orientera sig i omvärlden ur en vetenskaplig position. Försöket är mitt, liksom
ansvaret för texten. Samtidigt är författarskapet, liksom all vetenskap, att betrakta
som socialt och kulturellt betingade fenomen (Bourdieu 1992). Slutresultatet är
alltså format av den specifika tid och de rum författaren levt i. I detta dokument
nedtecknas valda skeenden omkring oss. Händelser analyseras och i tolkningarna
av deras möjliga betydelser upprättas relationer mellan olika samtida och dåtida
uttryck. Min förhoppning är att vad kulturvetaren Fredric Jameson (1986) kallar
kognitiva kartor skall framträda inför läsarens ögon vid mötet med texten. Inte
kartor med anspråk på att vara direkta avspeglingar av det vi kallar verkligt, utan
snarare sådana som ger perspektiv på fenomen omkring oss. Kartor som syftar till
att skapa mening genom att fånga särdrag i samtiden och som belyser särskilda
aspekter i samhället, de som i den meningen fungerar orienterande i tillvaron. 

I essäsamlingen Att förstå sin samtid skriver filosofen George Henrik von
Wright (1996) att hela hans vetenskapliga gärning har handlat om att försöka 
orientera sig i den värld i vilken han fötts att leva. Det är också vad mitt skrivande
ytterst handlar om och som denna avhandling syftar till att utveckla – en förståelse
av samtiden - en tänkbar orientering i tillvaron. Den samtidsförståelse som här
tecknas strävar efter att vara relevant, inte bara för mig, utan också för flertalet
andra, såväl inom som utom akademin. 

På det stora hela sympatiserar jag med den kulturkritiska hållning von Wright
(1989; 1996) intar i sitt författarskap. Hans fokus på frågan om människans 
relation till naturen i en tid av växande miljöproblem, liksom det tydliga ifråga-
sättande av den framstegstro som varit förhärskande i västerländsk kultur sedan
upplysningstiden, är två viktiga bidrag. Civilisationskritiker tilldelas dock ofta
epitetet pessimister och ifrågasätts på grundval av att synsätten de presenterar är
för negativa. Det förefaller märkligt att överhuvudtaget kategorisera, och än värre
att evaluera, tänkare efter placering på en optimist-pessimistskala. von Wright
(1996:18) bemöter kritiken genom att påminna oss om att ”Ett skymnings-
perspektiv behöver inte vara apokalyptiskt i den bemärkelsen att det skulle före-
båda Ragnarök /…/ Slutet kan kallas en död – men man skall inte glömma att ur
döden nytt liv uppstår”. Sociologen Ulrich Beck (1992b; 1995:213-233) beskylls
också ibland för att vara alltför dyster när det gäller teorin om att vi lever i ett
framväxande risksamhälle. Han poängterar å sin sida att tvivel skapar möjligheter
och att ”Ingenting är så upplivande som ett genomtänkt tvivel” (Beck 1995:228).
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Därför vill jag att denna avhandling ska vara en tvivlets text. Om den är 
upplivande avgör ytterst du som läsare. För vad är egentligen alternativet till ett
stort utrymme för tvivel, exempelvis på förnuftets förträfflighet? Blotta tanken på
ett samhälle utan radikal självkritik är skrämmande. Ett sådant utgör helt enkelt
motsatsen till hur jag föreställer mig ett demokratiskt samhälle. 

I detta arbete söker jag närma mig angelägna frågor i samtiden, så kallade kärn-
problem. De alltid otillräckliga svaren som här formuleras vill jag rikta till det
samhälle jag (och du) lever i. Begreppet kärnproblem syftar på frågeställningar
som spänner över många fält och som på olika sätt förenar det till synes vitt skil-
da. Kärnproblemen är med och formar livsvillkoren för den (sen-)moderna män-
niskan. Hon tvingas på skilda sätt konfronteras med dem. De tangerar ofta
intressemotsättningar och upplevs därför krävande. Maktrelationer människa -
(djur)-natur är ett exempel. Interaktion mellan medborgargrupper är ett annat,
som exempelvis mellan ursprungsbefolkningar och andra, stadsbor och invånare
på landsbygd eller män och kvinnor. Omprövningar av och en bristande tillit till
den representativa demokratins styrelseskick med dess traditionella rollfördelning
mellan politiker, experter, medier, myndigheter och medborgare är ytterligare ett.
Kärnproblem har en strukturell karaktär i meningen att de i sin konkreta varie-
rande gestaltning ofta återkommer oavsett frågeområde. 

Den allra mest grundläggande frågeställningen som denna forskning närs av kan
sägas vara hur samhället av idag kan förstås. En sådan stor fråga kommer natur-
ligtvis alltid förbli oss obesvarad, men samtidigt är försöket i sig alltid redan en
vinst för att låna en formulering av litteraturvetaren och dramatikern Hélène
Cixous (2000:170). Det är dessutom den enda möjlighet som står oss människor
till buds när det gäller att bringa ordning i varat. I föreliggande text dokumenteras
ett seriöst försök.
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22..  EEnn  kkrriittiisskk  ffrrååggaa  

I avhandlingens mittpunkt har jag placerat en av vår samtids kritiska frågor,
omhändertagandet av det långlivade radioaktiva avfallet från kärnkraftsdriften.
Hanteringsproblematiken kring det långlivade kärnavfallet kan på många sätt
betecknas som kvalitativt sett ny. För det första har denna typ av högteknologiskt
avfall inte existerat före industrialismens genombrott. Risker med kärnavfall hör
till det som inom riskforskningen kallas man made, det vill säga industriella, icke
kalkylerbara människoproducerade risker. Dessa skiljer sig från förindustriella så
kallat naturliga risker orsakade av ödet i stället för av mänsklig hand. Till den
senare typen räknas bland annat naturkatastrofer som översvämningar och
missväxt. Till den förra anförs ofta riskerna med kärnkraftsanvändning liksom
genteknik (jfr Beck 1992b). Den avgörande skillnaden mellan naturliga och 
människoproducerade risker är att människan i det senare ses som ansvarig inte
bara för riskernas uppkomst utan också för alla dess eventuella konsekvenser
(Lidskog, Sandstedt och Sundqvist 1997:97-106). 

För det andra sträcker sig hanteringen av kärnavfallet över ofattbara tidsrym-
der. Kärnavfallet beräknas i Sverige behöva hållas isolerat från biosfären i 100 000
år för att inte förödande skador ska uppstå på människa, djur och natur.1 Jag 
skriver i Sverige avsiktligt eftersom isolationsperioden varierar beroende på kon-
text, som i detta fall nation. Motsvarande överenskomna officiella isolations-
period för avfallet i USA är exempelvis tio gånger kortare än den svenska, det vill
säga 10 000 år (Craig 2000:462). Anledningen är att olika forskare och myndig-
heter har tillämpat skilda beräkningsgrunder och på så sätt kommit fram till olika
gränsvärden. ”Orsaken” är alltså inte att avfallstypen skiljer sig åt på avgörande
sätt mellan länderna. Exemplet belyser förhållandet att allt vetande, även det som
definieras som obestridbara objektiva fakta, är format av det sammanhang inom
vilket det uppkom. Vår kunskap är socialt konstruerad eller annorlunda uttryckt
diskursivt formad (Jørgensen och Philips 1999).

För det tredje är den joniserande strålningen från kärnavfallet ytterst farlig och
direkt livshotande om människan eller andra levande organismer utsätts för den.2

Allt sammantaget gör att omhändertagandet av kärnavfallet ställer nya och
extremt höga krav på samhällelig kontroll, inte bara över rummet utan också över
(fram)tiden (Lidskog 1998:15). 

Kärnkraften utgör något av en nyckelteknologi i Sverige och har under 

1 Som en jämförelse kan nämnas att människosläktet Homo sapiens beräknats ha funnits i drygt 40
000 år (Nationalencykopedin 2004). Men 100 000 år betraktas samtidigt ur ett berggrundperspektiv
som väldigt kort tid. Den svenska geologiska historien går mycket längre tillbaka i tiden för
”Merparten av Sveriges berggrund är 1500-2000 miljoner år gammal” (SOU 2001:35, s96).
2 För en lättfattlig orientering i radiakfrågor och förhållandet mellan spridning, verkan och skydd
kring joniserande strålning se (FOA ABC-skydd 1991). 
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efterkrigstiden, allt sedan dess införande, haft en extraordinär symbolisk och opi-
nionsmässig betydelse (Anshelm 2000:14-18; Hedberg 1998:82; Lindquist
1997:13). En väsentlig del av kärnkraftsanvändandets sprängkraft har handlat om
avfallshanteringen, vilken fortfarande har en stark laddning. Kärnavfallsfrågan
aktualiserar flera samtida kärnproblem. Jag har valt att studera kärnfrågan just
för att den i detta avseende är speciell, men också för att den på många sätt inte
liknar någon annan. 
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33..  BBrräännnnppuunnkktt  MMaallåå

Under 1990-talet var Malå i Västerbotten ett samhälle där kärnfrågan debatterades
eftersom kommunen var aktuell som eventuell förvaringsort för det svenska lång-
livade högaktiva avfallet. Processen pågick under drygt fem år. Den inleddes i
oktober 1992 då kärnkraftsindustrins organisation Svensk kärnbränslehantering
(SKB) skickade ut ett brev till alla Sveriges kommuner med en invitation om att ta
del av mer information om det nationella kärnavfallsprogrammet. Det formella
beslutet att tillåta SKB att genomföra en förstudie togs cirka ett år senare i Malå
kommunfullmäktige efter en stundom het debatt om kärnfrågan (Kommun-
fullmäktige sammanträdesprotokoll 1993-11-22 §97). Dessförinnan hade endast
en annan kommun bjudit in SKB att genomföra en förstudie och det var Storuman
i Västerbotten.3 I Malåomröstningen vann ja-alternativet med minsta möjliga mar-
ginal, det vill säga ordförandes utslagsröst. Processen avslutades med en folk-
omröstning om SKB skulle få fortsätta att söka plats för djupförvar av använt
kärnbränsle i kommunen. Den hölls den 21 september 1997. 

En Opinionsgrupp mot kärnavfall i Malå bildades vid periodens början och ett
halvår före valet även motsvarande grupp som verkade för en fortsättning,
Positiva Ja-gruppen. Före folkomröstningen genomfördes förutom en förstudie
också en kommunalledd fristående granskning av SKB:s arbete. Valresultatet blev
till nej-sidans fördel, 54 procent röstade mot och 44 procent för en fortsättning.4

Opinionsbildningen i kärnavfallsdiskursen i Malå var omfattande. Den utgör
denna studies brännpunkt. Meningsmotsättningar mellan olika opinionsbildare
benämns stundtals som uppslitande, särskilt i valkampanjens slutskede. Talet om
kärnfrågan var kännbart. Händelsen att flera ledamöter efter folkomröstningens
utfall väljer att hoppa av arbetet i kommunens näringslivsutskott uppmärksammas
medialt i både lokalpress och regionala tevenyheter. ”Malå kommun vill ena ja-
och nej-grupperna –Nu ska vi gå vidare” lyder exempelvis rubriken på en artikel i
Norra Västerbotten (970930) som publiceras samma dag som kommunen inbjuder
kärnfrågans antagonister till en gemensam diskussion. Syftet är att stämma i bäcken
innan den begynnande sprickan utvidgas. Journaliströsten jämför folkomröst-
ningen i Malå med den i Storuman och konstaterar bekymrat att allt verkade lugnt
till de sista dagarna innan valet hölls. ”Då hettade känslorna till ordentligt.

3 Kort efter att Malås lokalpolitiker haft ett första informationsmöte med SKB beslutade Storuman
som första kommun i landet att säga ja till en förstudie (se t ex Nordnytt, NN 930630 eller Norra
Västerbotten, NV 930828). Malå behövde varken bli först eller ensam kommun i landet om att låta
kärnavfallsindustrin göra en förstudie.
4 Av de röstande malåborna, hela 87% av totalt 2997 röstberättigade innevånare, var 1410 medbor-
gare motståndare till en fortsättning och 1147 av de röstande positiva till planerna på en platsunder-
sökning (SOU 1998:62, s187). Vid tiden för folkomröstningen om kärnkraften 1980 ingick Malå i
Norsjö kommun. I denna kommun fick nejsidan 44,9% av rösterna, det vill säga lägre andel än i
Storuman, men väsentligt högre än riksgenomsnittet (SOU 1999:45 s90).
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Mycket överraskande då allt tidigare verkat bli en mycket balanserad debatt. Att
rösta om kärnavfall är något som berör människor särskilt starkt, särskilt då kvin-
nor.” Att ja- och nej-sidan rök ihop inför TV-sändningen från Pizzerian nämns
också i nyhetstexten då händelsen konstituerar ett brott mot det förevarande.
Artikeln avrundas med att kommunalrådet, som intervjuas av lokalreportern, för-
säkrar tidningens läsare om att det ändock ”finns en lösning” (NV970930). 

Efter omröstningen avvecklade SKB sin verksamhet på orten i linje med vad
företaget tidigare utlovat. Trots valutgången återupptog kommunen kontakterna
med SKB angående djupförvarsfrågan. Detta efter att lokalpolitikerna under som-
maren 2000 ställt sig positiva till en motion som föreslår fortsatt SKB-verksamhet
i kommunen (Motion nr 3/00; Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll
2000-08-07 §59). Intresset från SKB:s sida att komma tillbaka till Malå och
påbörja lokaliseringsarbetet igen har dock varit begränsat.

1. Brännpunkt Malå. På kartan utpekas också var det högaktiva avfallet fövaras i väntan
på upprättandet av ett slutförvar. CLAB är förkortning för Centralt mellanlager för
använt kärnbränsle. Källa: SKB (1996:22).
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Nyhetsartikeln är ett illustrativt exempel på kommunjournalistik där lokal-
reporter och kommunalråd har ett nära samspel i meningsskapandet kring kärn-
frågan (Larsson 1998). Avhoppen och ett konfliktinriktat, så kallat känsloladdat
debattläge, framställs gemensamt som avvikande relativt den ”normala” samtals-
ordningen i Malå. Sprickor och lägerbildning framträder också som hotfullt. Det
förvånar inte med tanke på att kommunen, som en del av Norrlands inland, brottas
med överlevnadsproblem på grund av hög arbetslöshet, åldrande befolkning etcetera.
Den journalistiska och kommunala institutionen gör gemensam sak i betydelse-
produktionen för att motverka splittring i samhället. I analysen av utsagorna kan
man också notera hur Malås identitet formas genom att Storuman görs till den
Andre, det vill säga den man själv inte är (Hall 1992). Artikulationerna där 
emotioner tillskrivs kvinnor, det vill säga att det känslomässiga bekönas, formuleras
vidare i enlighet med patriarkala normer som därav reproduceras (Hirdman 1990;
Hearn 1992). Tolkningen visar att talet om kärnfrågan i artikeln, liksom i kärn-
avfallsdiskursen i stort, varken är fritt eller oskyldigt även om det kan förefalla
som att det ”inte är något att bry sig om” (Foucault 1993/1971:8). Menings-
skapandet i kärnfrågan har ytterst sett sociala konsekvenser. Det är med och formar
kärnavfallshanteringen.



44..  SSyyffttee  oocchh  ffrrååggeessttäällllnniinnggaarr

Det huvudsakliga syftet i avhandlingen är att analysera kärnavfallsdiskursen i
Malå. Det görs genom att studera opinionsbildningen under perioden då kommunen
var aktuell i diskussionerna som förvaringsort för det svenska långlivade kärn-
avfallet oktober 1992 till oktober 1997.

Kärnavfallsdiskursen konstitueras av all sorts meningsskapande, verbalt och
praktiskt, som omgärdar kärnavfallet. Tal och idéer om avfallet liksom hanter-
ingen av det radioaktiva materialet i särskilda anläggningar utgör delar av samma
diskurs enligt min uttolkning. Jag har valt att studera den symboliska menings-
produktionen, det vill säga talet och skrifterna som behandlar kärnfrågan samt
den praktik som möjliggör dem, exempelvis nyhetsbevakning och annan
informationsproduktion (jfr Foucault 1993/1971; 2002/1969).

En väsentlig del av budskapsproduktionen i kärnfrågan utgörs av opinionsbildning.
Den definieras här som medvetna försök att påverka andras, företrädesvis malå-
bornas, föreställningar om kärnavfallshanteringen. Opinionsbildning handlar om
försök att påverka grupper eller kollektiv, framför allt den så kallade allmänna
opinionen (Price 1992). Djerf-Pierre (1996:397f) använder sig av en likartad defini-
tion och definierar begreppet som åsiktsbildning på en kollektiv nivå. Opinions-
bildning rör alltså publika processer. Försök till opinionsbildning företas ofta genom
informationsspridning. Massmedierna utgör en central arena för denna offentliga
opinionsbildning (jfr Asp 1987; Petersson och Carlberg 1990; Nowak 1992). 

I Diskursens ordning presenterar Michel Foucault (1993/1971), vars synsätt har
kommit att prägla hela det diskursanalytiska forskningsfältet, sin övergripande
diskursteoretiska förståelse. Ansatsen är dessutom sammanvävd med utarbetade
förslag eller riktlinjer för analytiska tillämpningar. Dessa använder jag för att stu-
dera kärnavfallsdiskursen i Malå. I den empiriska analysen granskar jag hur kärn-
avfallsdiskursens yttre respektive inre kontrollmekanismer verkar, det vill säga de
procedurer som begränsar diskursens innehåll och form. Dessa mekanismer struk-
turerar meningsskapandet i kärnfrågan och så att säga ordnar samtalet i Malå.
Undersökningen av kärnavfallsdiskursens dominans och tolkningen av dess
huvudsakliga innehåll har varit en förutsättning för att kunna veta något om det
marginaliserade och det som överhuvudtaget inte yttras. Av vikt att kritiskt grans-
ka är således de frånvarande alternativ som diskursens beständiga men samtidigt
också föränderliga dominans formar och de möjlighetsvillkor som kärnavfallsdis-
kursen beror av. En forskare ges denna möjlighet, vilket också åskådliggör hennes
placering relativt diskursen. Att analysera talet i kärnfrågan handlar i högsta grad
om att vara del i meningsskapandet och att bidra till dess konstitution. Det sker
inte utanför diskursens ordning. 

De yttre kontrollmekanismerna som Foucault (1993/1971) beskriver är förbud,
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uppdelning och förkastande samt vilja till sanning. Det inre handlar om 
kommentarens roll, författarfunktionen respektive disciplinens, här tolkat som
diskursens, organisation. De huvudsakliga frågeställningar för att analysera
kärnavfallsdiskursens kontrollmekanismer som jag arbetar med är, dels vad avser
yttre begränsningsprocedurer: Hur verkar förbudet i diskursen, det vill säga vilka
tabun, ritualer och privilegierade subjekt gestaltas? Vad är det som uttalas respek-
tive inte sägs och var och när sker försöken till opinionsbildning? Vem eller vilka
är det då som talar? Vilka uppdelningar och förkastanden görs? På vilket sätt
gestaltas en vilja till sanning? Dels vad avser kärnavfallsdiskursen inre begräns-
ningsprocedurer: Hur utövas kommentarens roll? Hur gestaltas författarfunktionen?
Hur ter sig den övergripande diskursiva organisationen?

En viktig del i avhandlingsarbetet är att utprova hur Foucaults diskursanalytiska
forskningsansats kan tänkas tillämpas på denna typ av nyhets- eller opinionsbild-
ningsstudie, där det empiriska materialet består av texter från massmedier och
intervjuer med opinionsbildare. Vidare har jag funnit det centralt att, sett ur ett 
teoretiskt/metodologiskt perspektiv, reflektera kring innebörden av att applicera
det foucaultianska forskningsprogrammet i en studie av denna karaktär. Vilka 
förtjänster bidrar synsättet med? Vilka begränsningar har kunnat identifieras?

4.1 Disposition och läsarguide

Avhandlingen består av fyra delar. I den första Mittpunkt introduceras motiven till
att studera meningsskapandet i kärnfrågan och själva brännpunkten i studien, det
vill säga malåfallet samt avhandlingens syfte och frågeställningar. Kärnfrågans
genealogi presenteras i kapitel 5. Kärnkraftens och avfallshanteringens förflutna
påverkar på olika sätt dess nutida uttryck. De tydliga kopplingarna till
nationsbygget, den politiska sprängkraften, Tjernobylolyckans inverkan och hur
kärnavfallshanteringen i Sverige sett ut och förändrats under årens lopp diskute-
ras bland annat. Opinionsbildningen i kärnfrågan och massmediernas roll fram-
står som avgörande i sammanhanget. Förståelsen av släktskapsband bakåt är rele-
vanta att ha med sig inför tolkningsarbetet av kärnavfallsdiskursen i Malå. I den
genealogiska läsningen av kärnfrågan har jag använt mig av andra forskares arbeten
och sammanflätat olika uttolkningar i fördjupningen av min presentation av
forskningsproblemet. Med andra ord klargör jag varför jag betecknar kärnfrågan
som kritisk och ser omhändertagandet av det radioaktiva avfallet som en indikator
på mer övergripande förhållanden i samtiden, så kallade kärnproblem.

Den andra delen Ramar är avsedd att just rama in avhandlingens mittpunkt. I
kapitel 6 placerar jag in studien i ett vidare forskningsfält. Tidigare forskning om
kärnfrågan inom medie- och kommunikationsvetenskapen samt andra närliggande
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ämnen berörs kort. I genomgången har jag fokuserat på beröringspunkterna med
föreliggande undersökning men också lyft fram vissa relevanta skiljelinjer.
Eftersom det kritiska diskursanalytiska perspektivet har fungerat som en samlan-
de kraft i avhandlingsarbetet har jag i mer utförliga ordalag beskrivit min diskurs-
analytiska position. Diskursbegreppets innebörd liksom andra centrala frågeställ-
ningar inom fältet som tolkningens vikt tas upp till diskussion. Valet att arbeta
utifrån Foucault motiveras liksom de svårigheter det medför. I kapitel 7 står det
metodologiska angreppssättet i fokus. De tillämpade metoderna för empiriinsam-
lingen, själva materialbearbetningen och de olika stegen i det konkreta analysar-
betet presenteras mer i detalj. Tillhörande frågeställningar som definition av 
studieobjekt, forskarposition, metoddiskussion etcetera tas också upp. Hur jag
sammankopplar den foucaultianska diskursförståelsen med hanteringen av medie-
och intervjutexterna ägnas särskild uppmärksamhet. 

Del tre Kärnavfallsdiskursen – dominans och tolkning handlar om kärnavfalls-
diskursen i Malå. Dess huvudsakliga innehåll, det vill säga det som starkt präglar
meningsskapandet i kärnfrågan, utgör tyngdpunkten. Min tolkning av diskursens
dominans är lika viktig. Tillämpningen av Foucaults diskursanalytiska synsätt
utvecklas ytterligare då jag preciserar centrala begrepp sammanvävt med redo-
görelsen för tillämpningens utfall, det vill säga resultatpresentationen. Eftersom
den foucaultianska blicken har utgjort en styrande princip i analysen har jag även
låtit den influera framskrivningen av diskursen. Den yttre respektive inre kontrollen
av diskursens konstitution presenteras i kapitel 8 och har givit framställningen
dess befintliga struktur. I kapitel 9-19 diskuterar jag i turordning de yttre begräns-
ningsprocedurer, det vill säga förbud, uppdelning och förkastande samt vilja till
sanning och hur de verkar i kärnavfallsdiskursen i Malå. Analysen av det ” 
förbjudna” i diskursen, det som frånvarar, dess tabu bygger på en genomgång av
vad som närvarar, det vill säga de teman som dominerar opinionsbildningen i
kärnfrågan. Information, expertis, motstånd och legitimitet är exempel som bildar
fristående kapitel. I kapitel 20 granskar jag på motsvarande sätt de inre kontroll-
mekanismerna i kärnavfallsdiskursen, det vill säga kommentarens roll, författar-
funktionen och diskursens organisation. 

Den sista delen Kärnproblem syftar både till att samla ihop analysen av kärn-
avfallsdiskursen i Malå och att öppna upp för nästa fråga. Jag lyfter fram vad den
sammantagna granskningen av diskursens yttre och inre kontrollmekanismer visar
och ger vid handen i kapitel 21. Möjlighetsvillkoren för denna kärnavfallsdiskur-
sens utformning är ämnet för kapitel 22, där jag också reflekterar kring vilka sam-
tida kärnproblem som analysen vittnar om. Innebörden av att applicera det 
foucaultianska forskningsprogrammet på studiet av kärnfrågan är ämnet i kapitel
23. Det avslutande kapitel 24 är en epilog.
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55..  KKäärrnnffrrååggaannss  kkoommpplleexxiitteett  ––  eenn  ggeenneeaallooggii

Genealogi är en metod med vars hjälp man försöker skapa förståelse för den
jordmån som t ex den moderna människan kommer ifrån, och i vilken hon fort-
farande lever. När man intresserar sig för genealogi, så intresserar man sig för
de strukturer, praktiker, institutioner eller idéer som påverkar nutiden. Det
genealogen frågar efter är inte vad som egentligen hände i det förflutna, utan
snarare vad det är som fortfarande är levande från den tiden, och på vilket 
speciellt sätt det är levande (Beronius 1991:50).

I detta kapitel presenteras vad som kan kallas kärnfrågans genealogi. Frågans 
kritiska och komplexa art liksom massmediernas och opinionsbildningens fram-
trädande roll är delar av det dåtida som påverkar den nutida avfallshanteringen.
En förståelse av släktskapsband är inte bara viktig för tolkningsarbetet av kärn-
frågans samtida uttryck, i detta fall kärnavfallsdiskursen i Malå. Den genealogiska
tolkningen formar också motiv till föreliggande studie, den visar på kärnfrågans
höga angelägenhetsgrad. Den genealogiska ambitionen går ut på att ”kunna
beskriva ett fenomens eller en händelses utveckling för att göra den 
förståelig i mer vardaglig mening”(Beronius 1991:44). Tanken är att skapa en för-
ståelse för kärnavfallshanteringens utformning idag, inte att ge en uttömmande
beskrivning av frågans art eller att teckna dess fullständiga historia. Någon sådan
låter sig inte skrivas. Meningen är istället att försöka identifiera släktskap med ett
historiskt förflutet som ter sig relevant för förståelsen av kärnfrågans aktuella
gestaltning. Genealogin är på så vis med och formar en kognitiv karta för 
kärnfrågan.

5.1 Nationens självständighet 

Listan på olika faktorer att ta hänsyn till i samband med det slutliga omhänder-
tagandet av kärnavfallet, i vilken form det än blir, kan göras oändligt lång. I
Sverige kommer det radioaktiva avfallet i huvudsak från kärnkraften, en  mindre
andel kommer också från forskning, industri och sjukvård (SKB 1992).
Kärnkraften står för drygt hälften av den svenska elproduktionen (Energi-
myndigheten 2004; Statistiska centralbyrån 2004). Sett ur befolkningsstorlek är
Sveriges satsning på kärnkraften en av de största i världen (Lidskog 1998a:21,
Findahl 1992:127). Användandet av kärnenergi har i både i sin civila och militära
tappning tydliga kopplingar till nationsbyggande (Lindquist 1997:73ff). Med 
kärnvapen försvaras nationalstater och med kärnkraft tillgodoses energibehov.
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Energiförsörjningen är viktig i alla samhällen och har i det moderna Sverige setts
som nyckeln till ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. Allt sedan kärnenergin
introducerades i Sverige efter andra världskriget har frågan skötts av staten och
industrin i nära samarbete i enlighet med svensk infrastrukturtradition (Kaijser
1992 och 1994; Lidskog 1998a:23).5

Planerna på tillverkning av svenska kärnvapen avskrevs 1968 i och med att FN:s
icke-spridningsavtal för kärnvapen undertecknades. Fram till dess hölls dock
möjligheten till inhemsk tillverkning öppen eftersom kärnvapen sågs som en
väsentlig komponent i den svenska handlingsfrihetslinjen. Denna syftade i korthet
till att säkra Sveriges självständighet och oberoende från andra nationer, inte minst
på energiförsörjningsområdet (Lindquist 1997:74-97).6

Trots att inga svenska kärnvapen har producerats finns det lika fullt en koppling
mellan kärnkraftsanvändning och kärnvapen. Det använda kärnbränslet, det vill
säga avfallet från reaktorerna, innehåller ämnen som till exempel plutonium.
Detta kan användas för tillverkning av atombomber, även om det är en väldigt
komplicerad process. Ett framtida kärnavfallsförvar i Sverige kan av den anled-
ningen utsättas för oönskade intrång. Om det utbrända kärnbränslet definieras
som en resurs för vapenframställning, istället för som idag en otjänlig restprodukt,
finns risk för sabotage och terrorism (jfr SOU 2001:35, s43-94). De svenska med-
borgarna har under lång tid bedömt riskerna för kärnvapenspridning som höga.
Desamma gäller hanteringen och slutförvaringen av avfallet vilka rankats som mer
riskfyllda än till exempel den reguljära reaktordriften.7

5 I boken I fädrens spår behandlar Kaijser (1994) den svenska infrastrukturens historia, konstitution
och framtid ingående. Där sätter författaren bland annat in kärnkraftsintroduktionen i ett historiskt
och energipolitiskt sammanhang och belyser vilken betydelse för att säkra landets välstånd och fram-
tida utveckling kärnkraften väntades ha som ersättare till den då redan utbyggda vattenkraften. För
ytterligare detaljer kring statens avgörande roll initialt och överhuvudtaget dess nära samarbete med
kärnkraftindustrins aktörer, särskilt Vattenfall och ASEA, vilket i ett internationellt perspektiv ter sig
tämligen unikt, se Kaijser (1992).
6 I flertalet andra länder, som USA, Frankrike, Ryssland, Kina och England finns dessutom radioak-
tivt avfall från kärnvapenprogram. Avfallshanteringen i dessa nationer har oundvikligen militära för-
tecken vilket påverkar lokaliseringsarbetet, inte minst opinionsmässigt. Öppenheten kring omhänder-
tagandet begränsas eftersom kärnvapenarsenalerna så att säga hör till ländernas försvarshemligheter. 
7 Uppgifterna om svenska folkets riskbedömningar är hämtade från de årliga opinionsmätningar som
SOM-institutet i Göteborg gör med ett urval av befolkningen gällande deras syn på kärnkraften och
avfallet, men också andra energiformer som kol, olja och vattenkraft (se till exempel Holmberg
1990:85; Hedberg 1992:89ff). Undersökningarna startade i full skala 1986 men hade föregångare,
bland annat vad gäller kärnkraften. Där gjordes den första insamlingen i samband med folkomröst-
ningen 1980 (se till exempel Holmberg och Asp 1984).
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5.2 Kommunikativt problem

En annan faktor att ta hänsyn till vid upprättandet av ett avfallslager rör själva
informationsöverföringen till framtida generationer (jfr Jensen 1993). Hur 
kommunicerar man med generationer hundra tusen år framåt i tiden när exem-
pelvis istider infaller däremellan? Hur får framtidens människor, och djur för den
delen, vetskap om kärnavfallets existens och dess potentiella farlighet? Kanske
kommer de rent av att se avfallet som en resurs. Många människor idag uttrycker
oro över vad som kommer att hända efter nästa istid, vilken antas inledas om
ungefär 10 000 år (Söderberg 1999:3). 

Vissa resonerar som så, förutsatt att det blir djupförvaring nere i berget, att det är
bättre att utplåna alla spår, alla indikatorer ovan jord på att förvaret existerar och
speciellt alla tecken på dess fysiska placering. På så sätt minskar sannolikheten för
att kommande generationer ska inleda utgrävningar och efterforskningar för att
utröna lagrets beskaffenhet. Men i en avlägsen framtid kanske det å andra sidan
kommer att finnas metoder som kan oskadliggöra det utbrända kärnavfallet och av
den anledningen bör då förvarets innehåll istället vara relativt lättåtkomligt för
kommande generationer.8 Den svenska modellens huvudinriktning idag lutar åt det
senaste alternativet, alltså att ett djupförvar och inte ett slutförvar skall upprättas.9

5.3 Politiskt brännbart

Kärnkraften har haft en extraordinär påverkan på det svenska politiska landskapets
utformning alltsedan 1970-talet. Då blev frågan kontroversiell, inte minst på
grund av kärnavfallsproblemet. Innan dess rådde dock i stort sett konsensus kring
kärnkraften inom politiken och samhället i övrigt. Den fredliga användningen av
kärnenergin sågs som ett miljövänligt alternativ till vattenkraften. I försöken att
rädda de sista outbyggda norrländska älvarna försvarades därför atomkraften
ivrigt av naturvänner. De hävdade att det vore obetänksamt att bygga ut de orörda
älvarna när energifrågan istället kunde få sin naturvänliga lösning. Dessutom

8 Bland annat av denna anledning pläderar organisationen Greenpeace för nödvändigheten av ett
övervakat förvar (Greenpeace 2004; Greenpeace Det radioaktiva arvet). Frågan om återtagbarhet av
kärnavfall från geologiska perspektiv diskuteras i SOU 2001:35, s43-94. 
9 Inom svensk kärnavfallsdebatt råder en viss oklarhet angående innebörden i begreppen djup- respektive
slutförvar. SKB, som ansvarar för avfallshanteringen, använder termen djupförvar bland annat för att
”betona att förvaringen inte är oåterkallelig” (Engström 2003). I kommunikation med myndigheter och
lagstiftare brukar SKB dock ofta slutförvarsbegreppet eftersom det är det enda begrepp som förekommer
i lagtexter.
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kunde det ske utan att mäktiga industriella intressen behövde utmanas i grunden.
En näst intill obegränsad teknikoptimism gestaltades (Anshelm 1992:29f).

Kärnkraftsfrågan har bland annat resulterat i att den traditionella strukturen av
höger- respektive vänsterblock i politiken har brutits. Det blev särskilt tydligt när
Miljöpartiet bildades och kom in i riksdagen, det vill säga efter 1980 års folk-
omröstning om kärnkraften.10 Frågan har dessutom lett till att det socialdemokra-
tiska arbetarpartiet efter 44 år vid regeringsmakten, år 1976, fick lämna över till
en borgerlig koalitionsregering. Denna var i sin tur, med centerpartisten och 
kärnkraftmotståndaren Thorbjörn Fälldin i spetsen, tvungen att avgå, just på
grund av inre motsättningar gällande kärnkraften.11

Den svenska kärnkraftsdebatten påverkades på ett avgörande sätt av kärn-
kraftsolyckan år 1979 vid Three Mile Island i Harrisburg, USA. Den bidrog starkt
till beslutet att hålla en folkomröstning (Anshelm 200:248). ”Socialdemokraterna
som tidigare hårdnackat vägrat folkomröstning vänder nu på klacken och endast ett
par veckor efter olyckan i Harrisburg finns det en politisk majoritet för att folk-
omrösta om kärnkraftens framtid i Sverige.”(Sundqvist 1995:54). Svårigheterna
att hantera frågan inom partierna var också en orsak till beslutet (Kaijser
1992:454; Lindquist 1997:224). Enligt Holmberg och Asp (1984:38f) kom de par-
tipolitiska initiativen i kärnkraftsfrågan i huvudsak efter den massmediala debat-
ten. Medierna spelade en mycket central roll i opinionsbildningen om kärnkraf-
tens vara. Efter Harrisburg manifesterades motståndet mot kärnkraften opinions-
mässigt i takt med att medierna rapporterade om katastrofen, dels som nära före-
stående, dels som utanför experternas kontroll (Holmberg och Aso 1984:49-60).

Det var kanske inte så mycket olyckan som sådan som avgjorde den nya ener-
gipolitiska inriktningen utan det var kanske framförallt den bild som massme-
dierna hade gett av händelseförloppet som var avgörande. En skrämmande bild
som man kunde anta skulle sitta kvar i de svenska väljarnas medvetande under
lång tid (Holmberg och Asp 1984:59).

Det stora problemet med kärnkraften före olyckan ansågs vara avfallshanteringen.
Efter reaktorhaveriet fokuserades istället reaktorsäkerheten (Hedquist 1980:15;

10 Vedung (1979; se också 1991) var tidig med att analysera brottet i den förhärskande endimensio-
nella blockpolitiken och framväxten av en tvådimensionell samt grön dimension i svensk politik.
Holmberg (se till exempel 1992:83 eller 1999:331) menar dock att kärnkraftsopinionen idag inte
längre fördelar sig efter nämnda mönster. Åsikterna om kärnkraften följer återigen den traditionella
höger- och vänsterskalan, där motståndet är starkare på vänsterkanten.
11 Den borgerliga trepartiregeringens fall har närstuderats av Vedung (1979). Händelsen har dessu-
tom behandlats utförligt i en biografiliknande bok om Thorbjörn Fälldin (Fälldin 1998) samt i en
mer kritisk beskrivning av honom som politiker och statsminister (Elmbrant 1991:147-233).
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Holmberg och Asp 1984:524). I Kampen om kärnkraften (Holmberg och Asp
1984) där åsiktsbildningen kring kärnkraftskonflikten har studerats, dels i mass-
medierna, dels bland väljarna, konstateras att medierna var mäktiga både som
aktör och arena i opinionsbildningsprocessen. Författarna hävdar att ”Ingen
annan fråga under efterkrigstiden kan jämföras med kärnkraftsfrågan när det gäller
omfattningen och intensiteten i olika former av opinionsbildningsarbete och mass-
engagemang”(Holmberg och Asp:15). 

Utfallet av folkomröstningen blev i korta ordalag att riksdagen beslutade att den
svenska kärnkraften ska ”avvecklas med förnuft” till år 2010. Tanken var att suc-
cessivt ersätta kärnenergin med miljövänliga, förnyelsebara energikällor (Lidskog
1998a:40f).12 Att detta riksdagsbeslut ska komma att realiseras ter sig vid dags
dato, ett par år före tidpunkten, som högst osannolikt. Dagens politiska avveck-
lingsdiskussioner handlar till största delen om hur de tidigare övergripande kär-
nkraftspolitiska besluten egentligen ska tolkas. Det finns dessutom starka intres-
senter som samverkar för att motverka en så kallad “förtida avveckling” bland
annat industri och fackförbund (Lidskog 1998a:46).13

5.4 Akilleshäl och tillitsbrist

För kärnkraftsanvändningen i stort, inte bara den svenska, ses avfallsfrågan som
något av en akilleshäl. Om inte förvaringsproblemet får en lösning hotas det fort-
satta bruket (jfr Lidskog 1998a:18; European Comission 2001). Företrädare för
svenska miljöorganisationer som Greenpeace, Jordens Vänner och Folkkampanjen
mot kärnkraft och kärnvapen (FMKK) kopplar exempelvis samman avfallsfrågan
med kärnkraftsanvändningen. De kan inte tänka sig att medverka till den tänkta
lösningen av förvaringsproblemet, delvis av principiella, delvis av säkerhetsmässiga
skäl, innan man är säker på att kärnkraften kommer att stoppas.

Under kärnkraftens barndom fanns till skillnad från idag en mycket mer tveklös
tilltro till experter och vetenskapsmän. ”Avfallsproblemen diskuterades knappast alls
och om de fördes på tal var det knappast någon som tvivlade på vetenskapsmännens

12 I folkomröstningen fick Linje 1 Energi för Sverige 18,9 procent av rösterna, Linje 2 Avveckling
med förnuft 39,1% samt Linje 3 Folkkampanjen NEJ till kärnkraft 38,7% av väljarnas röster.
Valdeltagandet var 75 procent (Lindquist 1997:253, 270). För en detaljerad genomgång av partier-
nas hållning och turerna kring folkomröstningen se (Lindquist 1997:212-291). För en redogörelse av
den utomparlamentariska debatten och händelseutvecklingen i kärnkraftdiskursen efter Harrisburg
och fram till hållen folkomröstning se Anshelm (2000:245-299).
13 Vårvintern 1997 gjordes en överenskommelse mellan socialdemokraterna, centern och vänsterpar-
tiet om att börja avveckla Barsebäcksreaktorerna före 1998 års riksdagsval. LO, näringslivet och
moderaterna blåste då till strid (Holmberg 1997:139). En reaktor av tolv, Barsebäck 1, togs ur bruk i
slutet av år 1999. Staten har därefter befunnit sig i en lång och relativt komplicerad förhandlingspro-
cess med ägarna om ersättningsnivån för avstängningen (Lidskog 1999). 
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och teknikens förmåga att lösa dem”(Anshelm 2000:501) Tack vare tron på det
ofrånkomliga framsteget var man, i den mån ämnet överhuvudtaget togs upp, över-
tygad om att det farliga radioaktiva avfallet skulle oskadliggöras inom en inte alltför
avlägsen framtid. Situationen nu är mer mångtydig. Politiker, myndighetspersoner,
lagstiftare, tjänstemän har allt större problem att bli trodda och få auktoritet bland
medborgarna, det vill säga legitimering för policies, regleringar etcetera (Wynne
1987:10). Därför blir frågan om publik acceptans central och ökar i betydelse
(Wynne 1987:436). Bristen på tillit bland medborgarna för institutioner och proces-
ser återfinns inte bara inom kärnavfallsområdet utan är snarare del i ett mer omfat-
tande skeende där tillit och legitimitet i samhället är under radikal omprövning
(Giddens 1996/1990:79-106; Aronsson och Karlsson 2001).

Kärnavfallet utgör bara ett exempel av många på miljöfarligt avfall som det
moderna samhällets industriella produktion och välfärdskonsumtion frambringat
och som nu måste tas om hand på ett så säkert sätt som möjligt (Beck 1992;
Wynne 1987:45-83; O’Neill 1998:144ff).14 Avfallsförvaring kan därför sägas vara
ett generellt problem.15 Globalt sett utgör dock inte kärnkraften någon domine-
rande energikälla (Lidskog 1998a:20). År 1997 framställdes 17 procent av världens
elektricitet med kärnkraft (Craig 2000:462). Idag är motsvarande siffra 16 procent,
vilket utgör sju procent av den totala energianvändningen (Lidskog och Sundqvist
2004). Cirka 90 procent av världens kommersiella energiproduktion kommer
dock från fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Användningen av dem skapar
i sin tur miljöproblem såsom globala klimatförändringar. Idag betraktas växthus-
effekten som ett av de allvarligaste miljöhoten (Lidskog 1998a:20; Bell 1994).
Problemet är dock hett omstritt och utgör, liksom kärnkraften, ett exempel på en
av samtidens många så kallade vetenskapsbaserade kontroverser, det vill säga kun-
skapen på området bedöms som osäker, det finns motsatta intressen och experter
förväntas leverera lösningar (Brante 1984; Brante och Norman 1995). I ljuset av
ett skriande behov av alternativa energikällor till fossila bränslen framställs återi-
gen kärnkraften som ett miljövänligt alternativ (Lidskog och Sundqvist 2004).

14 I ett internationellt perspektiv förs diskussioner om möjligheten att upprätta ett gemensamt förvar
för kärnavfallet (Craig 2000:466; O’Neill 1998). Juridiskt sett behandlas radioaktivt avfall i Sverige
skilt ifrån andra typer av miljöfarligt avfall som exempelvis tungmetaller. Det använda kärnbränslet
klassas inte heller strikt juridiskt som avfall förrän det börjar slutförvaras (Lidskog 1998a:19).
Benämningen miljöfarligt avfall har som en anpassning till internationell terminologi ersatts av ter-
men farligt avfall, motsvarande engelskans hazardous waste.
15 Den rika industrialiserade världens framställning av farligt avfall har stor inverkan globalt.
Fattigare länder upplåter sina resurser som arbetskraft, naturtillgångar etcetera, till denna välfärd-
sproduktion, för att i en mer eller mindre tvingande kapitalistisk världsordning förbättra sin egen
situation, det vill säga i försöken att skapa ekonomisk tillväxt. Många länder i tredje världen impor-
terar därför avfall. De påverkas samtidigt, likt alla andra, av den globala miljöförstöringen, men med
den väsentliga skillnaden att de överlag har sämre möjligheter att skydda sig (Lidskog och Sandstedt
och Sundqvist 1997:264, 275). För en diskussion kring nuvarande trender i den internationella han-
deln med farligt avfall se O’Neill (1998) eller Brikell (2000).
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5.5 Abstrakt hot

Till skillnad från många andra typer kan det långlivade radioaktiva avfallet dess-
utom sägas innehålla sin egen lösning. Detta eftersom strålningen avklingar med
tiden (Lidskog 1998:16-19). Ett dylikt synsätt förutsätter dock att avfallsproblemet
definieras som rent tekniskt, det vill säga att kärnavfallshanteringen anses ha fått
sin lösning för att strålningen helt har avtagit. I så fall förbises kärnproblemets
hela sociala dimension, det vill säga allt som ”hänt på vägen” under det att avfallet
har oskadliggjorts. Sett ur ett diskursanalytiskt perspektiv ter sig detta orimligt
(Jørgensen och Philips 1999). Till att börja med går det inte att på något enkelt
sätt isolera det så kallat tekniska från det sociala (jfr Berkhout 1991).

De påtagliga negativa effekterna av radioaktivitet på allt levande har tydligt
inpräntats i nutidsmänniskans medvetande efter atombombssprängningarna i
Hiroshima och Nagasaki 1945 och vid kärnkraftshaveriet i Tjernobyl 1986.16

Massmedierna har spelat en avgörande roll i dessa sammanhang. Katastroferna
har visat på den joniserande strålningens förödande konsekvenser för mänskligt
och annat liv. Det dominerande sättet att förstå kärnavfallet implicerar inte bara
att avfallet är extremt farligt utan också att det måste tas om hand på ett adekvat
sätt för att det inte ska gå illa. 

Den sociala erfarenheten av kärnkraftens farlighet kan i stor utsträckning sägas
vara medierad, det vill säga skapad i interaktion med massmediala narrativ.
Medborgaren i gemen saknar egna erfarenheter av strålningens verkan. Hon har
överhuvudtaget ingen möjlighet att observera dess existens. Strålningen är för våra
sinnen osynlig. Det gör oss extremt expertberoende.17 Uttryckt i Becks risksam-
hällestermer kan man säga att massmedierna fungerar som en institution som gör
riskerna verkliga för den enskilde (Beck 1992b:23; Lidskog, Sandstedt och
Sundqvist 1997:116; Brante 1995:45). Mediernas sätt att behandla frågorna blir
därför särskilt betydelsefulla och intressanta att studera. 

Strax efter Tjernobylolyckan uppgav hela 80 procent av svenskarna i en 
opinionsundersökning att det var den fråga som de hade tänkt på mest under den
förra månaden. Omfattningen indikerar att händelsen har påverkat människors
medvetande. Medborgarna i de mest drabbade områdena var mycket oroade.
Många trodde att nya olyckor skulle komma att inträffa, inte minst utomlands.
Några månader efter händelsen ville hela åtta av tio svenskar att kärnkraften skulle

16 Svetlana Aleksijevitj (1998) nedtecknar exempelvis i sin bok Bön för Tjernobyl berättelser för
eftervärlden. Dödens närvaro och smärtans gestalt kantar där varje tal om katastrofen. 
17 Utgångspunkten att massmedier och opinionsbildning spelar en särskilt stor roll i det politiska
beslutsfattandet kring kärnavfallet tillämpas i ett flertal andra studier (Asp 1987:10f; 1988:1f,
Hedberg 1991:5; Holmberg 1996:119; Hedberg 1998:82). Om mediernas centrala betydelse för vår
förståelse av dels naturen, dels miljön se Petersen (1997), Hansen (1991; 1994) och Väliverronen
(1998).
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avvecklas senast år 2010. Sex av tio sade sig ha blivit mer negativa till kärnkraften
(Findahl 1992:135ff; Höijer 1987; Findahl och Lindblad 1987). Opinionen har
sedan dess svängt och blivit mer kärnkraftsvänlig (Hedberg 1997:155).

Inget land i världen har ännu konstruerat någon ”slutlig lösning” på problemet
med det långlivade radioaktiva avfallet, även om flertalet länder har arbetat med
frågan under många år. Sverige är ett av dem och omnämns ofta i internationella
sammanhang som ett föregångsland (se till exempel NEA 1996:305 eller
COWAM 2003).18 För närvarande betraktas Finland befinna sig ”längst fram” i
lokaliseringsarbetet. Den finska regeringen har nämligen beslutat om att föreslå
Eurajoki för en platsundersökning. I början av år 2000 antog kommunens före-
trädare erbjudandet (Kojo 2003). Ingen nation har dock bestämt definitiv metod
och plats för förvaringen. Ingen nation har ännu upprättat ett slutförvar. Den
givna formen för stadigvarande hantering lyser på många sätt med sin frånvaro.
Oavsett vad vi som medborgare tycker om situationen idag och oavsett vår inställ-
ning till kärnkraften pockar avfallsproblemet på uppmärksamhet. Frågans kom-
plexitet och oförutsägbarhet skapar en sorts känsla av nödvändighet. Men någon
given, korrekt hantering av kärnfrågan står inte att finna.

5.6 Det svenska exemplet

För Sveriges del har arbetet med att finna en säker metod och plats för det långli-
vade kärnavfallet pågått sedan början av 1970-talet, mer eller mindre som en
direkt följd av kärnkraftskritiken (Sundqvist 1995:38). Krav ställdes då från politiskt
håll på att kärnkraftindustrin skulle kunna presentera en helt säker förvaringsme-
tod och plats innan laddningstillstånd för nya reaktorer kunde utfärdas (Sundqvist

18 För en presentation av det finska kärnavfallsprogrammet och lokaliseringsarbetet se Lidskog och
Litmanen (1997:67-73) och Raisilainen (2002). I många av världens länder gäller förvaringsproble-
matiken inte bara det långlivade avfallet utan också låg- och medelaktivt avfall. I USA är situationen
mer eller mindre akut eftersom kärnavfallsbassängerna intill kraftverken börjar bli fulla och det sak-
nas möjligheter till utbyggnad (O’Neill 1998). Kort efter och som en följd av händelserna den 11
september 2001 togs dock beslut på att koncentrera intresset till en plats, Yucca Mountain i Nevada.
Staten ifråga är dock emot en förvarsetablering och bestrider federationen. I USA, liksom i Tyskland
och andra nationer, är transportfrågan väldigt kontroversiell (O’Neill 1999). Situationen i forna Öst-
blocket är på många sätt än mer problematisk (se till exempel Bergman och Baklanov 1998). För en
kort översikt över olika kärnkraftsnationers avfallsprogram se Craig (2000:462-466). Tio EU-länders
kärnavfallsprogram redogörs för i (Lidskog och Andersson 2002). I Berkhout (1991) görs en jämfö-
rande analys av kärnavfallspolicies i Storbritannien, Tyskland respektive Sverige. Se också SOU
2001:35 s311-371.
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1995:49).19 Denna Villkorslag (Svensk Författningssamling, SFS 1977:140) kom
sedermera att ersättas av Kärntekniklagen (Svensk Författningssamling, SFS
1984:3) med ett betydligt mildare kravspråk där formuleringar som ”helt säker”
bytts ut samt var och hur har utgått (Sundqvist 1991:39). 

Det svenska kärnavfallsprogrammet kan delas in i olika faser.20 Under den initi-
ala geologiska fasen letade kärnkraftsbolagen efter sprickfritt berg som inte bara
skulle härbärgera avfallet utan som också var tänkt att fungera som en skyddande
barriär mot den farliga strålningen. Provborrningar inleddes på flera platser runt om
i landet och orsakade starka protester på många håll. Det mest kända exemplet är
kanske aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll i norra Bohuslän som var verksam och
vaktade det berg som skulle undersökas under drygt tjugo år.21 Åtskilliga gånger
har deras motståndsarbete belysts på den massmediala scenen. I en genomgång av
den relativt blygsamma nyhetsbevakningen kring avfallsfrågan mellan åren 1979
och 1988 konstaterar Hedberg (1991:22f) att just olika protestaktioner i samband
med provborrningarna har behandlats i nyheterna. Borrningarna avbröts dock som
en följd av det starka motståndet på flertalet platser. 

SKB:s arbete kom därefter, under den så kallade teknologiska fasen, att allt mer
inriktas på själva det tekniska förvaringssystemet. Berget och geologin som
skyddsbarriär stod inte i fokus på samma sätt som tidigare. Frågor om kapsel-
utformning, materialval och dess vikt för säkerheten hamnade istället i centrum.
”De politiska svårigheterna av att kunna undersöka berget framställdes således av
SKB som att det inte fanns några vetenskapliga skäl att fortsätta söka kunskap om
denna bergart (gabbro åsyftas, min anm)”(Lidskog, Sandstedt och Sundqvist
1997:229).

En socio-politisk fas i kärnavfallshanteringen inleddes i början av 1990-talet. Då
satte kärnkraftsindustrin frivillighetskriteriet främst i lokaliseringsarbetet.
Dåvarande vd:n för SKB, Sten Bjurström, menade att problemen företaget stod
inför var politiska och opinionsmässiga snarare än naturvetenskapliga eller tekniska

19 I Villkorslagen (Svensk Författningssamling, SFS 1977:140) formulerades kravet på att hur och var
en helt säker slutlig förvaring av använt kärnbränsle kan ske skulle visas innan laddningstillstånd
kunde utfärdas av regeringen till nya kärnkraftverk. Så skedde också. Vattenfall hävdade exempelvis
i sin ansökan om laddningstillstånd för Ringhals 3 att en helt säker slutförvaring hade presenterats i
den då nyligen framställda KBS 1-rapporten. Denna ansökan tillstyrkte sedan tunga remissinstanser
som Statens kärnkraftinspektion, SKI. Anmärkningsvärt nog beslutade myndighetens styrelse då
tvärt emot sin egen expertgrupp. Frågan fortsatte därefter att vålla politiska bekymmer och tumult
(Sundqvist 1991:29ff). För en detaljerad genomgång av turerna kring laddningstillståndet av
Ringhals 3 och en analys av samspelet mellan politisk/ demokratisk respektive vetenskaplig/ teknisk
legitimitet och beslutsfattande se (Sundqvist 1991).
20 I den schematiska beskrivningen av det svenska kärnkraftsprogrammet lånar jag uppdelningen i tre
olika faser från Lidskog och Sandstedt och Sundqvist (1997:228-230). Liknande historieskrivningar
finns också i Lidskog och Sundqvist (2004) eller Söderberg (1999).
21 Vakten avbröts år 2000 då regeringen hade försäkrat om att platsen inte var aktuell för förvaring
längre. Om lokaliseringskonflikten i Kynnefjäll se Lidskog (1994:52ff,111ff).
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(Hedberg 1998:69). En gynnsam opinion definierades som en avgörande faktor
innan beslut kunde fattas om att inleda undersökningar i en berörd kommun eller
region inför upprättandet av ett djupförvar (SKB 1992:59f; 1997). De tidigare
starka lokala protesterna medförde att den kommunala acceptansen blev en 
avgörande faktor i sökandet efter plats (Lidskog 1996:46f). SKB:s strategibyte i
lokaliseringsfrågan kan, enligt Sundqvist (1995:60), förstås som ett sätt att försöka
lösa expertsystemets brist på bred legitimitet bland medborgarna. Denna studie av
kärnavfallsdiskursen i Malå handlar om lokaliseringsprocessen under denna tredje
fas, den socio-politiska, i det svenska kärnavfallsprogrammet.

5.7 Föränderlig process

Samhällets hantering av kärnavfallsproblemet kan i många avseenden beskrivas
som en ständigt föränderlig process. Den har kontinuerligt reviderats. På vissa sätt
har den dock varit väldigt stabil, till exempel när det gäller förvaringskonceptet,
KBS, som i princip varit desamma sedan allra första början (Sundqvist 2002:224f).
Än idag, snart trettio år efter det att lokaliseringsfrågan restes på allvar för första
gången, kvarstår den dock i stora stycken som obesvarad. Att utse en plats för 
förvaring av det långlivade avfallet har visat sig vara oerhört komplicerat. 

Beslutet i kärnfrågan inrymmer på en och samma gång många skilda aspekter.
Frågeställningarna är medicinska och miljömässiga: Hur ska skadorna på människor
och miljö minimeras? De är geologiska: Vilken geologisk miljö är mest fördelaktig
för ett förvar? De är säkerhetsmässiga: Behöver kärnavfallsförvaret och transpor-
terna övervakas för att hindra sabotage? De är etiska: Vilket ansvar har männi-
skan idag för framtida generationer? De är juridiska: Hur långt i framtiden är det
rimligt att tänka sig att dagens juridiska system är intakt? De är tekniska: Vilken
teknik behövs för att upprätta ett förvar? Kärnfrågorna är dessutom politiska och
opinionsmässiga, med andra ord demokratiska: Hur uppnås ett utbrett samhälle-
ligt stöd för djupförvarsprojektet och vad är att betrakta som en gynnsam opini-
on? Hur ser ett demokratiskt förfaringssätt ut?

Hur kärnfrågorna hanteras är som jag ser det en öppen fråga utan på förhand
givna svar. Vårt sätt att hantera avfallet berättar däremot, i all sin oförutsägbarhet,
om viktiga förhållanden i samhället av idag. Såväl möjligheter som begränsningar
belyses eftersom hanteringen formas av de specifika kulturella, sociala och histo-
riska sammanhangen (Burr 1995). Den relativt sett extrema situationen gör att
mer genomgripande och svårfångade förhållanden blir synliga. Jag tänker exem-
pelvis på människans relation till framtida generationer och naturen, vetenskapens
och experternas status i samtiden, medborgarnas till- och misstro till institutioner
och beslutsprocesser samt deras syn på den framtida samhällsutvecklingen.
Demokratins tillstånd gestaltas tydligt, liksom opinionsbildningens och massme-
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diernas centrala roll i samhället. När det gäller kärnavfallsfrågan ställs helt enkelt
saker på sin spets. I den bemärkelsen berättar avfallsproblemet om mer än den
specifika hanteringen. Omhändertagandet av det radioaktiva avfallet kan betraktas
som en indikator eller temperaturmätare på mer övergripande förhållanden i sam-
tiden. Perspektivet har mycket gemensamt med Anshelms (2000:14f) resonemang
om att kärnkraften kan ses som en nyckelteknologi i efterkrigstidens Sverige. Att
studera den ger enligt honom möjligheten att undersöka vidare samhälleliga före-
ställningar kring natur, teknik, vetenskap samt det goda livet. På motsvarande sätt
menar jag att denna studie av den svenska kärnavfallshanteringen kan ses som ett
möjligt och konkret sätt att närma sig frågan om hur samhället av idag kan förstås.

5.8 Förstudier intensifierar

Vetenskapliga visavi demokratiska krafter har hittills främst utkämpat strider om
problemformuleringsprivilegiet när det gäller avfallshanteringen. Tolknings-
företrädet har utövats av experter och vetenskapsrepresentanter å ena sidan och
av politiker och medborgare å den andra sidan (Sundqvist 1991; 1995; Hedberg
1998:72). Historien ser därför ut att indikera att det kommer att krävas såväl
vetenskaplig som politisk legitimitet för att beslut i avfallsfrågan överhuvudtaget
ska kunna fattas (Lidskog 1998a:17).22

Arbetet med att finna en lämplig plats har på olika sätt intensifierats i och med
att SKB inledde förstudier på några platser i landet. I oktober 1992 vände sig
kärnkraftindustrin i ett brev till alla Sveriges kommuner, då 286 till antalet. Brevet
innehöll en förfrågan om kommunen var villig att, för det första ta del av infor-
mation om det svenska kärnavfallsprogrammet, för det andra att delta i plat-
svalsprocessen för djupförvaret, det vill säga göra en förstudie. Enligt SKB syftar
en förstudie till att kartlägga de allmänna förutsättningarna för att lokalisera ett
slutförvar inom respektive kommun. Den baseras i huvudsak på befintligt materi-
al (SKB 1992:31ff; 1996:7ff).23

Att flytta över kärnavfallsfrågan från en central planeringsnivå till en lokal prak-
tisk tillämpning har visat sig vara allt annat än komplikationsfritt. En svårighet
har att göra med att motståndet är mycket utbrett bland de svenska medborgar-
na. År 1993 ställdes i SOM-institutets enkät för första gången frågan om hur män-
niskor ställer sig till slutförvar i den egna kommunen. En majoritet av svenska fol-
ket, 63%, sade sig då vara negativa till en etablering i den egna kommunen
(Hedberg 1994 :175, 182). Motståndet har sedan ökat till att i undersökningen

22 Många har skrivit om kärnkraftens och kärnavfallets svenska historia, se exempelvis Vedung
(1979), Lindqvist (1997), Anshelm (2000) eller Sundqvist (2002).
23 Förstudierna har behandlat frågor som geologi, hydrologi, markanvändning, miljöpåverkan, säker-
het, transporter och näringslivsförhållanden (SOU 2002:46 s86).
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från 1999 omfatta tre av fyra svenskar (Hedberg 2000:331).24 Jämfört med andra
industriella etableringar som oljeraffinaderi och vindkraftverk eller andra typer av
miljöfarliga anläggningar visar sig kärnavfallsförvar vara den minst önskvärda av
alla (Hedberg 1995:55; 1996:137;1997:160). Även en majoritet bland medborgare
som är positiva till kärnkraften, respektive de som tror att hanteringen går att göra
säker, är negativa till en etablering i hemkommunen (Hedberg 1994:179;
1996:143). Den svenska opinionen vad gäller kärnavfallet har överlag varit stabil
under 1990-talet (Hedberg 1999:337).25

Det är långt ifrån en isolerad svensk företeelse att medborgarna oroar sig för
kärnavfallet. Hela 90 procent av medborgarna i Västeuropa och USA anser att
radioaktivt avfall utgör ett allvarligt och seriöst problem (NEA 1996:304). SKB är
heller inte ensam aktör om att betona opinionsbildningen roll och behovet av
acceptans från lokalbefolkningen för att kunna upprätta ett avfallsförvar.
Lokaliseringsproblemet är ett dilemma för många, för att inte säga alla, kär-
nkraftsnationer. Acceptansfrågan har därför under flera år utgjort ett huvudtema
i det internationella utbytet mellan kärnkraftsnationerna (NEA 1996; European
Comission 2001; COWAM 2003). 

5.9 Kommuner accepterar

Det opinionsmässiga utgångsläget för kärnkraftsindustrin vad gäller kärnavfallet
i början av 1990-talet kan utan tvekan sägas ha varit bekymmersamt. Det fanns
inte någon region i Sverige där ett slutförvar välkomnades (Hedberg 1994).
Framför allt i de norra delarna av landet rådde stor skepsis, dock med undantag
av Västerbottens län. Attityden där visade sig istället vara mer positiv än 

24 Enkätresultaten under perioden 1994-1998 behandlas i Hedberg (1995:49; 1996:133ff; 1997:151
och 1998:154f). Liknande resultat presenteras också av Sjöberg och Drottz-Sjöberg (1993; 1994).
Alla som arbetat med enkätkonstruktioner vet hur avgörande frågekonstruktionen är för utfallet. Ett
illustrativt exempel återfinns just här. SIFO genomför, på uppdrag av SKB, också opinionsmätningar
regelbundet för att kartlägga svenska folkets inställning i kärnfrågan.I dessa mätningar visar det sig
att drygt hälften av medborgarna accepterar lagring av kärnavfall i den egna kommunen. Men då
förutsatt att den egna kommunen bedöms vara den bästa platsen. I SOM-undersökningarna uppvisas
som sagt ett helt annat resultat. Knappt var tionde respondent säger sig vara positiv till ett slutförvar
i den egna kommunen (Hedberg 1996:138; 1998:79f). I frågeformuleringen finns dock inget anta-
gande om att hemkommunen är den bästa platsen. Eftersom SOM-enkäten har en mer direkt och
villkorslös frågekonstruktion finner jag den mer användbar i detta sammanhang.
25 Under motsvarande period har kärnkraftanhängarna ökat successivt. Sedan 1996 utgör de en
majoritet av befolkningen (Hedberg 1997:155). Förtroendet för kärnkraftindustrin har samtidigt
vuxit något och oron kring riskerna med hanteringen och slutförvaringen har minskat, om än den är
förhållandevis hög (Hedberg1996:143). En majoritet är i princip för en avveckling, men anser inte
att den ska ske till och med år 2010 (Holmberg 2000:321f). Opinionsundersökningar visar också att
svenska folket aldrig har trott på en avveckling till år 2010 (se till exempel Holmberg 1996:144;
Sjöberg och Drottz-Sjöberg 1993; 1994).
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riksgenomsnittet (Hedberg 1994:180f). Det har säkerligen varit en bidragande
orsak till att de två första förstudierna i landet, Storuman respektive Malå, inleddes
i länet.
De opinionsmässiga förutsättningarna för SKB har dock varit mest gynnsamma i
de kommuner som redan har kärnteknisk verksamhet. Men också där har en
majoritet sagt sig vara emot en etablering av ett förvar (Hedberg 2000:336).
Under mitten av 1990-talet reviderade SKB, för att få till stånd fler förstudie-
kommuner, åter igen sin lokaliseringsstrategi. SKB:s ambition var att få genomföra
förstudier i fem till tio kommuner i landet (SKB 1997). Fortfarande byggde strat-
egin på frivillighet och medverkan, men nu gjordes speciella förfrågningar i kom-
muner som tidigare hade erfararenhet av kärnteknisk verksamhet, närmare
bestämt Varberg, Oskarshamn, Nyköping och Östhammar.26 I dessa kommuner
ansågs inställningen vara ”mildare och mer accepterande” (Eriksson 2003:78).27 I
två av dessa kommuner, Östhammar och Oskarshamn, har SKB under 2002 gått
vidare och påbörjat platsundersökningar. Tierp och Nyköping kommun var också på
förslag för fortsatta studier, men lokalpolitikerna i respektive fullmäktige beslutade
att avvisa platsundersökningsförfrågan. Mellan 1993 och 2000 genomfördes åtta
förstudier, vardera med en kostnad på runt tio miljoner kronor (SOU 2002:46 s86).28

5.10 Information produceras

Med en gynnsam opinion som urvalskriterium för en värdkommun för kärnavfal-
let följer en särskild fokusering på informationsspridning och opinionsbildning.
SKB:s strategi för att nå målet har i stor utsträckning handlat om att informera om
det svenska kärnavfallsprogrammet. Insatserna har i huvudsak varit koncentrera-
de till politiker och medborgare i förstudiekommunerna. Men företaget har även
arbetat med opinionsbildning på ett bredare nationellt plan (Eriksson 2003). I
princip alla andra aktörer på kärnavfallsarenan har följt SKB:s exempel och riktat
in sig på att informera om kärnfrågan. Produktion och spridning av information
framträder onekligen som en övergripande strategi för att hantera kärnproblemet.
Opinionsbildning tycks vara ett sätt att lösa avfallshanteringen. 

Eftersom information och opinionsbildning tilldelas en så pass avgörande roll i
processen blir den viktig att studera. Det är också ambitionen här. För att göra det
forskningsvärda – opinionsbildningen i kärnfrågan – forskningsbart, har jag valt

26 Kävlinge kommun i Skåne där Barsebäck kärnkraftverk ligger tillfrågades aldrig (SKB 1997:19).
27 Etableringen av mellanlagret för det högaktiva avfallet, CLAB i Oskarshamn (1985) med tillhöran-
de transportsystem och upprättandet av ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall, SFR i Östham-
mar (1988) skedde dock utan större protester eller opposition (Hedberg 1998:74; Lidskog 1998:52).
28 Storuman kommuns förstudie inleddes 1993, Malås 1994, Östhammars 1995, Nyköpings 1996,
Oskarshamns 1997, Tierps 1999, Älvkarlebys 1999, samt Hultsfreds år 1999. En översikt av kärna-
vfallsfrågans behandling i samtliga dessa åtta kommuner ges i SOU 2002:46.
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att göra en fallstudie i en av de kommuner som har varit villig att delta i lokali-
seringsarbetet. Valet föll på Malå. Vid tidpunkten för undersökningens början var
Storuman också ett tänkbart alternativ eftersom en förstudie hade påbörjats där.
Processen hade dock pågått längre än i Malå där möjligheten fanns att studera
skeendet från allra första början. Eftersom Storuman var först hade dessutom
merparten av det befintliga forskarintresset redan riktats mot kommunen.

Innan jag går in på de metodologiska frågeställningarna för undersökningen och
själva analysen av kärnavfallsdiskursen i Malå, vill jag redogöra för studiens pla-
cering i ett vidare forskningsfält. Dels berörs tidigare forskning med tydliga berör-
ingspunkter med den utförda studien, dels presenteras innebörden i det valda dis-
kursanalytiska perspektivet närmare eftersom helheten i mitt vetenskapliga
angreppssätt får rum där.



37

RRAAMMAARR

66..  PPllaacceerriinngg  ii  ffoorrsskknniinnggssffäälltt  

6.1 Tidigare forskning om kärnfrågan

Som mycket annan forskning kan detta arbete relateras till flertalet vetenskapliga
discipliner och forskningsfält. Här är ambitionen att kort skissera var och hur
denna studie kan placeras inom medie- och kommunikationsvetenskapen samt i
relation till annan närliggande kärnkrafts- och avfallsforskning.29 Det kan vara
värt att poängtera att flera av de forskares arbeten som har varit viktiga för tolk-
ningen av kärnavfallsdiskursen redan har tagits upp och ytterligare fler kommer
att diskuteras framgent på annan plats.

6.1.1 Opinionsbildning

Medie- och kommunikationsvetare i Sverige, liksom internationellt, har ägnat
relativt lite uppmärksamhet åt kärnavfallsfrågan.30 Kent Asps, Sören Holmbergs
liksom Per Hedbergs studier av opinionsbildningen kring kärnkraften och avfalls-
frågan på ett ”riksplan” från 1980-talet och framåt utgör dock viktiga undantag.31

Man kan dra många paralleller mellan denna forskning och föreliggande studie.
Dels koncentreras intresset mot samma studieobjekt, det vill säga opinionsbild-
ning i kärnfrågan, dels har vi en likartad syn på mediernas roll i sammanhanget,
det vill säga som mäktiga (jfr Asp 1986:44ff; 1987:21). Själva närmandet eller för-
ståelsen av det studerade fenomenet skiljer oss dock åt. Asp med flera hör till vad
Djerf-Pierre (1996:44ff) kallar informationstraditionen. Inom den utgår man från

29 I Sjölander (2003) diskuterar jag mer ingående kärnfrågans relation till medie- och kommunika-
tionsvetenskapen som ämne.
30 Överhuvudtaget röner miljöforskningen en undanskymd tillvaro inom medie- och kommunika-
tionsvetenskapen i Skandinavien jfr (Jarlbro 2001). I Sverige finns framför allt Anshelms (1992) tid-
skriftsstudie av den första stora miljödebatten under efterkrigstiden, det vill säga vattenkraftsutbygg-
naden, Djerf-Pierres (1996) longitudinella undersökning av televisionens miljöjournalistisk, Erikssons
(2000; 2003) fallstudier av den externa kommunikationen vid företag som har att hantera miljöfarli-
ga ämnen och Thelanders (2002) avhandling om naturrepresentationer i reklam. I Danmark har
Petersen (1997) analyserat mötet mellan massmedier, popmusik i musikkanalen MTV och miljömed-
vetenhet och Philips (2000) har tittat på hur expertkontroverser i miljöfrågor gestaltas i nyheter. I
Finland har Väliverronen (1998) studerat relationen mellan medierna och miljöpolitiken.
31 Se Holmberg och Asp (1984); Asp (1986); Asp och Hedberg (1988); Djerf-Pierre och Hedberg
(1988); Holmberg (1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000); Hedberg
(1991; 1992; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998); Hedberg och Sundqvist (1998); Hedberg (1999;
2000).
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att journalistiken kan och bör skildra verkligheten utan att förvränga den.32 Mitt
sätt att begreppsliggöra journalistiken hör snarare till vad Djerf-Pierre kallar kul-
turtraditionen. Inom den förstås istället nyhetstexter som ”uttryck för mänsklig
meningsproduktion – de utgör en kulturell form och en symbolisk praktik, som
samtidigt uttrycker och är ett uttryck för de materiella, sociala, ekonomiska och
politiska förhållanden som existerar i ett samhälle” (Djerf-Pierre 1996:46). Frågan
om verklighetsavbildning har ersatts av undran kring hur konstruktionen av det
så kallat verkliga sker (jfr Tuchman 1978; Carey 1988; Berkowitz 1997).33

6.1.2. Riskkommunikation

Mats Erikssons (2003) avhandling om public relations och riskkommunikation är
också ett undantag som behandlar kärnfrågan. I Från ingenjörskonst till informa-
törskonst studerar han SKB:s centrala externa informationsverksamhet mellan
åren 1980-2000 och hur den har förändrats. Under perioden fram till 1994 före-
kom i huvudsak reaktiva PR- och riskkommunikationsaktiviteter inom företaget,
till exempel som respons på kritik. Därefter kan SKB:s externa kommunikation-
sinsatser betecknas som proaktiva, inte minst tack vare informationsinsatserna
lokalt i förstudieregionerna. Den renodlade James Grunig-tillämpningen i
Erikssons studie blir till både en styrka och en svaghet. Å ena sidan är författaren
väldigt övertygande i sin argumentation att med hjälp av PR-teorin påvisa behovet
av ett organisatoriskt perspektiv i riskkommunikationsforskningen. Å andra sidan
skymmer Grunig-influensen sikten när det gäller slutpoängen, det vill säga upp-
täckten av det symboliska och begreppsliggörandet av informatörsrollen i post-
moderna termer. Dylika tankegångar har nämligen formulerats tidigare i många
andra sammanhang på ett relevant sätt. Intresset för meningsproduktionen kring
kärnavfallet delas dock i vår forskning, om än vi i grundläggande kommunika-
tionstermer tillämpar helt olika ansatser.34 Eriksson, liksom Grunig, utgår från en
norm om kommunikation som ömsesidig och jämlik (Eriksson 2003:27). Jag har
svårt att helt omfatta denna habermasianska vision om ett symmetriskt kommu-
nikativt tillstånd (Habermas 1984; 1988). Den är bland annat inte förenlig med
min diskursförståelse och syn på makt som produktiv och relationellt betingad
(Foucault 1993/1971; Hörnqvist 1996).

32 Asps vetenskapliga position och mediesyn finns också beskriven i Asp (1988). Där diskuteras frå-
gan om mediernas partiskhet och i Asp (1992:68f) pläderas för att journalistikforskningen bör ägna
sig åt att producera vetenskapligt grundad kunskap, rasera falsk kunskap och ta död på fördomar.
Andra medie- och kommunikationsforskare som skriver inom informationstraditionen se till exempel
Hvitfeldt (1989) eller Findahl (1998).
33 Motsvarande exempel som hör hemma inom kulturtraditionen är t ex Dahlgren (1988; 2000) eller
Ekecrantz och Olsson (1994).
34 Meningsskapandet står också i fokus i Vettenrantas (1998) avhandling om mottagarnas reception
av nyheter om Tjernobylolyckan. 
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Inom merparten av riskkommunikationsforskningen utgår man från en likartad
idé, det vill säga att dialogen mellan samhällets parter per se är jämbördig (se till
exempel Gutteling och Wiegman 1996).35 Problematiskt nog är synsättet ofta
parat med ett informationsöverföringstänkande som i sig är asymmetriskt
(Nohrstedt och Tassew 1993; Otway och Wynne 1989). Myndighetspersoner,
experter eller forskare ses som sändare av information. Mediernas journalister,
respektive medborgarna, betraktas främst som mottagare. Tjernobylolyckan
utgjorde på många sätt startskottet för hela denna forskningsinriktning. Idag finns
därför jämförelsematerial att tillgå när det gäller analysen av kärnavfallsdiskursen
i Malå. Kommunikationsbehovet var akut och många så kallade informa-
tionsmissar uppdagades som att myndigheterna gick ut med motstridiga uppgifter
om strålningens farlighet (Findahl och Lindblad 1987:82f). De svenska massme-
diernas behandling av katastrofen då, liksom tio år efter katastrofen, har exem-
pelvis behandlats i Findahl och Lindblad (1987) respektive Nilsson och Reitan och
Tønnesen och Wahldahl (1997; 2000).

6.1.3. Lokaljournalistik

Den lokaljournalistiska forskningen tangeras också i denna undersökning (jfr
Franklin och Murphy 1998). Kommunjournalistik, liksom regionala tevenyheter,
utgör en väsentlig del av det opinionsbildande materialet i Malå. Fältet har gene-
rellt sett en marginaliserad position jämfört med den dominerande rikscentrerade
nyhetsforskningen. Studier som behandlar lokaljournalistisk visar dock att villkoren
för arbetet ser väldigt annorlunda ut för en lokalreporter på en landsortstidning
jämfört med en specialreporter på ett riksmedium (Larsson 1998; Johansson 1998
och Löfgren-Nilsson 1999). I Malåfallet bekräftas synsättet om professionens
variation beroende på medietyp. Ett konkret exempel på lokaljournalistikens
begränsningsmekanismer i relation till en specifik fråga ges också.

6.1.4 Riksplan i centrum

Allt sedan 1970-talet då kärnkraften blev en politisk stridsfråga i Sverige har sam-
hällsvetenskapen ägnat kärnfrågan viss uppmärksamhet. Framför allt har händel-
ser i samband med riksdagsval, folkomröstningen om kärnkraften och olyckorna
i Harrisburg och Tjernobyl analyserats. Vedung (1979) har exempelvis skrivit om
Kärnkraften och regeringen Fälldins fall. Holmberg och Asp (1984) har analyse-
rat Kampen om kärnkraften och Lindqvist (1997) har studerat den kluvna riks-

35 I Sjölander (1998) gör jag en genomgång och analys av riskkommunikationsforskningens grunder.
I Sjölander (2001) diskuterar jag vilken roll osäkerhet och ambivalens spelar i dagens riskkommuni-
kationsforskning och handfasta praktik.
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dagsdebatten om kärnkraften. Sjöberg och Drottz-Sjöberg (1993;1994) har vidare
kartlagt medborgarnas respektive experternas riskperception gällande kärnkraften
och avfallet. Sundqvist (1995; 1997; 2002) har problematiserat expertisens roll i
kärnfrågan och relationen till demokratin och tidiga lokala proteströrelser, likt
Rädda Kynnefjäll, har undersökts av Lidskog (1990; 1994). Merparten av denna
forskning har varit inriktad på den centrala nivån eller riksplanet, och många stu-
dier har tillämpat en komparativ ansats. 

Motsvarande humanistiskt orienterad forskning om kärnfrågan lyser med sin
frånvaro. Undantaget är Anshelms (2000) Mellan frälsning och domedag där
kärnkraftens politiska idéhistoria från 1945 fram till 1999 tecknas. Anshelm tar,
precis som jag, sin utgångspunkt i en foucaultiansk diskursförståelse i analysarbe-
tet. Kärnkraftsdiskursen utgörs av det offentliga samtalet om kärnkraften, det vill
säga ”allt” som har publicerats i dagspress, fackpress och riksdagstryck som har
behandlat kärnfrågan. Metodmässigt föreligger vissa skillnader. Jag har, vilket
kommer att beskrivas mer utförligt längre fram, tillämpat innehållsanalysens
metodik för att systematiskt bearbeta materialet, medan Anshelm har brukat mer
av litteraturtolkningens hermeneutiska teknik med närläsning av texterna. Tyvärr
beskrivs dessa aspekter ytterst knapphändigt i studien (se Anshelm 2000:20). Det
är synd eftersom det är en bedrift att kunna hantera ett så pass omfattande empi-
riskt material på det meningsfulla sätt som Anshelm gör. Frånvaron av en mer fyllig
redogörelse kan också bidra till att mystifiera forskningsprocessen vilket i för-
längningen kan verka exkluderande. 

6.1.5 Miljö, medier och diskursteori

Diskursteori har även influerat andra med liknande forskningsintresse som jag.
Kombinationen av diskursperspektivet och mer traditionell opinions-/nyhetsforsk-
ning är dock sällsynt, men foucaultinfluensen är genomgående. Den genomsyrar
bland annat Hedréns (1994) undersökning Miljöpolitikens natur som handlar om
framväxten av den svenska miljödiskursen från 1960-talet och framåt. Djerf-
Pierre (1996) har i sin tur låtit sig inspireras av Hedrén i analysen av miljöjourna-
listiken som diskurs. Enligt henne innebär det 

att försöka identifiera de språkliga strukturer som uttrycker socialt förankrade
värderingar och föreställningar om relationen mellan natur – människa – sam-
hälle och som därför är kopplade till sociala praktiker och institutioner som
hanterar människans förhållande till naturen (Djerf-Pierre 1996:29f).
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Min förståelse av kärnavfallsproblemet har på motsvarande sätt alltjämt inbegripit
föreställningen om att relationen mellan människan och naturen gestaltas i försö-
ken att hantera det. Petersen (1997) hävdar också att samhälleliga föreställningar
om natur/kulturförhållanden kan avläsas i massmediala representationer, inte
minst i populärkulturen. Författaren argumenterar vidare för att medieringen av
natur/kulturinteraktionen har tilltagit i risksamhället i såväl kvantitativ som kva-
litativ mening. Medierna är inte något som befinner sig mellan avsändare och mot-
tagare utan har helt enkelt kommit mellan naturen och kulturen. ”Gennem fors-
kelliga medier etableres der en adskillelse mellem natur och kultur, og gennem
disse samma medier formidles der en forbindelse mellen det der er
adskilt.”(Petersen 1997:66) Mot bakgrund av den globala miljökrisen intresserar
sig Petersen för miljödiskursens utformning i musikkanalen MTV. Med en
Foucaultiansk blick kombinerad med strukturalistiska och formalistiska textana-
lysmodeller fångar Petersen sedan miljödiskursens entydiga dystopiska narrativ.
Det industrialiserade samhället har gått för långt, människans framfart har rubbat
naturens balans och nu återstår återgäldandet. Men några idéer om hur männi-
skan kan råda bot på situationen eller att det överhuvudtaget går att förändra situ-
ationen till det bättre presenteras sällan i de analyserade inslagen (Petersen
1997:285f). Något förvånande avbryter Petersen analysen när det gäller frågan
om vad denna miljödiskursens utformning kan tänkas betyda. Författaren går så
att säga inte bortom blottläggningens praktik. Han gör inga försök att tolka, att
kommentera det redan sagda. Det är enligt min mening problematiskt, inte bara
relativt hans anslag, utan också eftersom det givna då löper risk att naturliggöras.36

När det gäller tolkningen eller konsekvensanalysen av kärnkraftpolitikens diskursiva
ordningar lyckas Lindquist (1997) bättre. Förutom Foucault tar han även stöd i
Habermas’ respektive Luhmanns diskurskoncept. Analysen av riksdagsdebatten
som ett autopoetiskt, i betydelsen självgenererande slutet system utan möjlighet
till utomparlamentarisk påverkan, är poängfull om än kanske inte fullt ut bär-
kraftig. Det är enligt min uppfattning svårt att föreställa sig en representativ
demokrati av idag utan en massmedierad offentlighet.

6.1.6 Lokalcentrerad kärnavfallsforskning

Forskningsvärldens intresse för kärnavfallsfrågan har följt lokalieringsprocessens
utveckling. Det senaste decenniet har därför flera studier utförts på lokal nivå i
förstudiekommunerna. En överblick över den pågående forskningen och dess
dominerande frågeställningar ges i antologin Kommunen och kärnavfallet

36 I Grepp om diskursanalys (Sjölander 1998a) diskuterar jag utförligt Petersens diskursanalytiska posi-
tion i ett försök att ringa in centrala frågeställningar inom det diskursanalytiska fältet.
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(Lidskog 1998c). Där analyseras svensk kärnavfallspolitik under 1990-talet. 
Den lokalpolitiska beslutsprocessen i kommunerna har exempelvis granskats av

Vedung och Olofsson (1997; 1998), Lidskog (1998b), Uggla och Soneryd (2000),
Johansson och Lidskog och Sundqvist (2002) respektive Sundqvist (2002).
Upplevelser och inställning till kärnavfallsproblemet bland medborgare i
förstudiekommunerna har bland annat undersökts i Hedberg och Sundqvist
(1998) och Drottz-Sjöberg (1999; 2000). Det finns beröringspunkter mellan dessa
studier och analysen av kärnavfallsdiskursen i Malå eftersom de på olika sätt
berör meningsskapandet kring kärnfrågan. Få forskare har dock intresserat sig för
mediernas behandling. Inför kärnavfallsomröstningen i Malå initierades dock en
statlig utredning (SOU 1998:62) Kampanj med kunskaper och känslor där bland
annat mediebevakningen de sista fyra månaderna före valet analyserades.
Mediebevakningen i Malå under förstudien har också analyserats av SKB själva
(Observer Media Intelligence, odaterad).37

6.2 Diskursanalytisk position

6.2.1 En samlande kraft

För denna studie har det kritiska diskursanalytiska perspektivet på många sätt
fungerat som en samlande kraft eftersom jag omfattar traditionens övergripande
idémässiga och innehållsliga inriktning.38 Denna forskningsinriktnings mångfald,
som kommer sig av att diskursanalys har varit på modet en längre tid inom fors-
karvärlden, motiverar vissa klargöranden angående den egna uttolkningen. Att
diskursanalysbegreppet ofta brukas utan närmare precisering på ett slags ”com-
mon sense”-nivå är ett annat skäl till varför det är viktigt att mejsla fram den
avsedda betydelsen med perspektivet (Jørgensen och Philips 1999:9; Järvinen
1996:47). Margareta Järvinen (1996) menar att alltför många idag bara konstate-
rar att han eller hon gör diskursanalys inspirerad av den franske filosofen Michel
Foucault och att det fenomen som vederbörande studerar är socialt konstruerat.
Forskaren gör inte klart för läsaren vad detta teoretiska perspektiv innebär. 

I sökande efter ett relevant diskursanalytiskt perspektiv har jag, liksom många

37 Annat relevant utredningsmaterial med Malåkoppling se Lundman (1996), Drottz-Sjöberg (1998)
och Infraplan (1998).
38 Termen kritisk diskursanalys syftar här på all typ av diskursanalys som bedrivs inom traditionen
av kritisk forskning. Det är alltså inte enbart den uttolkning som Norman Fairclough representerar
som åsyftas. Denna har kommit att betecknas som just critical discourse analysis, förmodligen i ett
försök att skilja sig från andra diskursanalytiker som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe.
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andra, kunnat ösa mycket ur den foucaultianska källan. Jag har dessutom valt att
låta hans diskursanalytiska arbete fungera som riktmärke i studien. Järvinen har
onekligen poänger i sin kritik av diskursanalytiker. Bland annat därför finner jag
det motiverat att här precisera utgångspunkterna för studien närmare samt att visa
på hur de i sin tur påverkar det metodologiska angreppssättet i materialanalysen.

Det jag betecknar som karakteristiskt för den kritiska diskursanalysen är dels att
frågorna kring diskursers verkningar, det vill säga de sociala effekterna av diskur-
sers ordningar, har högsta prioritet, dels att villkoren för förändring av ojämlika
kulturellt betingade förhållanden vilka diskurser bidrar till att (re)producera belyses
(Fraser 1992; van Dijk 1994b:435; Fairclough 1995:23; Jørgensen och Philips
1999:11; Billig 1999:576). Kärnfrågan kring förändring är vidare lika viktig som
svår att hantera i allt forskningsarbete. För att denna typ av frågeställningar ska
återfinnas på forskarens dagordning förutsätter det att hon har ett maktperspektiv
och överlag, liksom Fraser (1992:50) formulerar det, ett intresse av att ”belysa hur
dominerande samhällsgruppers kulturella hegemoni upprätthålls och ifrågasätts”.

Den kritiska diskuranalysen skiljer sig på avgörande punkter från traditionen av
mer deskriptiva diskursanalyser, dels när det gäller maktperspektivet och dels kon-
sekvensanalysen.39 Den senare renodlar sitt intresse mer åt att beskriva diskurser
eller samtal, ofta på en relativt detaljerad nivå (se till exempel Schlegloff 1997 eller
Svensson 1993). Men att stanna vid en beskrivning och att inte aktivt försöka
tolka de diskursiva uttrycken, vilket paradoxalt nog ändå görs i varje form av
återgivning, är mig främmande. Forskaren hamnar då snubblande nära att legiti-
mera det rådande, eftersom diskurser utan att på något sätt kommenteras fram-
står som givna och naturliga. De bara är. Diskurserna förtingligas (jfr Scott 1986;
Thompson 1990:65f). 

Att den diskursanalytiska positionen har kunnat utgöra en samlande kraft i
detta arbete beror bland annat på, som Jørgensen och Philips (1999:12) påpekar,
att den är att betrakta som ”en hel pakke”. Synsättet rymmer såväl ontologiska
som epistemologiska ställningstaganden och varken kan eller bör därför betraktas
som en analysmetod friställd från dess teoretiska och metodologiska utgångspunkter.
Synen på varat, människan och hur vi får kunskap om världen formar väsentliga
beståndsdelar i ansatsen, även om uttolkningarna varierar mellan olika forskare. 

39 Om skillnader mellan kritisk respektive deskriptiv diskursanalys se Fairclough (1995:27-53) eller
van Dijk (1994a). Se också den stundtals häftiga debatten mellan kritiska diskursanalytiker som
Wetherell (1998) och Billig (1999) och samtalsanalytikerns förespråkare och försvarare Schegloff
(1997; 1998; 1999). Jørgensen och Philips (1999:11) använder sig av en liknande uppdelning och
särskiljer liksom jag den kritiska diskursanalysen från den typ av diskursanalys som används inom
lingvistiken för att beteckna analyser av relationer mellan satser och yttranden på mikronivå samt
den som analyserar hur människor använder mentala scheman för att förstå berättelser.
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6.2.2 Att formulera innebörden

Det är primärt att försöka ringa in, om än inte att slutgiltigt definiera, vilket feno-
men det är vi talar om och undersöker i en diskursanalys.40 Utan att göra detta blir
det svårt att kommunicera i dess mest basala betydelse, det vill säga att dela bety-
delser. Att olika diskursanalytiska perspektiv röner stort intresse idag har att göra
med den så kallade språkliga vändningen inom hela samhälls- och kulturveten-
skapen (Fraser 1995:157; Thörn 1996). Skiftet har, förutom ett ökat intresse för
språket som sådant och meningsskapandets genomgripande betydelse för vår
verklighetsförståelse, inneburit ett brott med den tidigare dominerande moderna
medvetandefilosofiska subjektsförståelsen. Språket förstås inte längre som blott
ett medium eller en spegling av människors inre eller världens beskaffenhet. Utan
i språket, i betydelseproduktionen, formas oupphörligen vår tillgång till världen.
Den kommer alltid att förbli ofullbordad för den som söker efter något rent vara.
Eller som Jørgensen och Philips (1999:17) formulerar det: ”Den fysiske verden
findes også, men den får kun betydning gennem diskurs”. Det är den socialt kon-
struerade meningen eller de diskursivt formade mönstren som sätter gränserna för
vårt sätt att handla och tänka (Fraser 1995:157f; Thörn 1996:3f; Jørgensen och
Philips 1999:13-21).41

Den språkliga vändningen hänger ihop med den socialkonstruktivistiska håll-
ningen som idag i det närmaste har blivit legio att tillämpa bland kulturforskare.42

Även jag omfattar synsättet att allt det vi uppfattar som verkligt, viktigt och sant
är socialt konstruerat. Det vill säga vår förståelse är formad av specifika historis-
ka, kulturella och sociala sammanhang. Den är därmed också både begränsad och
föränderlig. I Jørgensen och Phillips (1999:13f) används Vivien Burrs (1995:2ff)
sammanfattning av vad som karakteriserar perspektivet. För det första kan vårt
vetande om världen aldrig betraktas som objektivt sant. För det andra är vetandet
historiskt och kulturellt specifikt. För det tredje är all kunskap om världen skapad
i social interaktion och för det fjärde hör vetande och social handling nära samman.

40 Om poängen eller nödvändigheten av att inte försöka slutgiltigt definiera begrepp se (Wittgenstein
1992/1953:45).
41 Jørgensen och Philip (1999:18) tar översvämningar som exempel för att visa det så kallat verkliga i
det diskursiva. Det vill säga för att visa på att en diskursiv förståelse har sociala konsekvenser. Över-
svämningar är ett materiellt faktum. Men så snart människor försöker att sätta in översvämningen i
en meningsgivande kontext, alltså att på olika sätt hantera krisen, så kan inte översvämningen
betraktas som ett fenomen utanför diskursen. Olika diskurser frammanar olika handlingar som möj-
liga och relevanta i en specifik situation. Därmed blir det tydligt hur den diskursiva förståelse som
kommer att dominera, till exempel evakuering kontra försök att styra om vattenflödet, i en viss situ-
ation har sociala konsekvenser.
42 Att tala om social konstruktion har enligt Haijer (1994:42) blivit en plattityd. Det var det dock
inte när Berger och Luckmanns (1991/1966) banbrytande bok på området The Social Construction
of Reality publicerades år 1966. Om skillnaden mellan konstruktivism, och den mer radikala uttolk-
ningen, konstruktionism se Steier (1991:4).
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Den meningsskapande process när fenomen ”görs” eller formas diskursivt, som i
detta fall kärnavfallshanteringen i Malå, är därför viktig att kritiskt granska.
Perspektivets antagonister hävdar å sin sida att när allting ”flyter”, det vill säga
när inget är, måste det också implicera att allt tvång och all regelmässighet i var-
dagen försvinner till förmån för en tillvaro fri från makt. Men kritiken kan inte
vara mer missvisande eftersom även om vårt vetande såväl som våra identiteter
alltid i princip är kontingenta så är de också samtidigt i konkreta situationer all-
tid relativt fastlåsta (Jørgensen och Philips 1999:14). En annan invändning hand-
lar om att socialkonstruktivismen riskerar att blir totaliserande och universialise-
rande i sina anspråk att förklara alla fenomen på samma sätt (jfr Brante
1994:160ff).43 Men det förutsätter att ansatsen om att mångfald alltid är möjlig
inte är tillämpbart när det gäller val av (det egna) perspektivet.

6.2.3 En tvingande ordning

Foucault beskriver diskursens tvingande ordning.44 I poetiska ordalag påminner han
om att den snarare ljuder av tunga bojors hymn än sjunger en frihetens lov: 

inför denna (diskursens, min anm.) flyktiga existens som med säkerhet kommer
att utplånas men vars varaktighet inte är vår, över att under denna vardagliga,
gråa verksamhets yta förnimma makter och faror som är svåra att föreställa sig,
över att ana strider och segrar, dominans och slaveri bakom alla dessa ord vilkas
kantighet språkbruket sedan länge slipat ner (Foucault 1993/1971:7). 

I citatet gestaltas svårigheten eller rättare sagt omöjligheten för varje människa,
inklusive forskaren själv, att stå utanför diskursen. Det går inte att finna en fristad
bortom den. Vi kan helt enkelt inte undkomma diskursens makt eftersom språk
och representationer är ett obönhörligt villkor för all mänsklig aktivitet.45 I all sin
olikhet förenas diskursanalytiker i synsättet att en diskurs förstås som ett bestämt
sätt att tala om och förstå världen på. Den avspeglar inte världen utan den spelar

43 Kritik av diskursanalytisk forskning finns bland annat diskuterad i Bergström och Boréus
(2000:255-263) respektive Howarth (2000:139-142).
44 Foucault brukar ofta ses som diskursanalysens grundare, såväl vad gäller det teoretiska som
tillämpningen empiriskt. Att tillskriva honom originalitet förefaller minst sagt ironiskt med tanke på
hans ihärdiga försök att ruska om skapelsemyten bakom författarskapet (Foucault 1991/1969).
45 Vid genomläsningen av en tidigare version av denna text fick jag frågan om även andning är en del
av diskursen. Jag skulle vilja svara ja på den frågan. Fysiska funktioner, om än basala och ljudlösa,
ges nämligen sina betydelser i det diskursiva flödet. Vi kan inte tänka eller tala om ”att andas” utan
att använda ord. Att säga flämta eller respirera eller att använda engelskans breath förändrar exem-
pelvis associationerna trots att de åsyftade företeelserna är väldigt närstående.
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en aktiv roll i dess tillblivelse och förändring (Jørgensen och Philips 1999:9f). I
samma andetag som Foucault (1993/1971) skriver om diskursens makt manar han
till kamp. Han förespråkar kort uttryckt en permanent revolution vilket hans eget
vetenskapliga verk är ett bra exempel på. I all sin omöjlighet framstår motstånds-
försöket också för mig som det enda rimliga alternativet, det som står oss männi-
skor till buds, att försöka.
Det kritiska studiet (läs diskursanalysen) kan vara ett sätt att göra motstånd mot
diskursen. Uppgiften är dock inte enkel eftersom diskursen lätt undslipper varje
form av iakttagelse. Den försöker framstå som att den inte är något att bry sig om
(Foucault 1993/1971:8). Diskursanalys handlar inte enligt Foucaults uttolkning
om att studera något ”generöst meningsflöde” eller ”det betecknandes monarki”
(Foucault 1993/1971:49). Forskaren kan inte tro att världen vänder ett läsligt
ansikte mot henne som bara väntar på att dechiffreras och frigöras från det dis-
kursiva (Foucault 1993/1971:37). Det är viktigt att komma ihåg. 

Diskursen är föga mer än en glimt av en sanning i färd med att födas inför sina
egna ögon. Eftersom allt till slut kan anta diskursens form och eftersom allt kan
sägas och diskursen kan sägas om allt, kan också alla ting som visat och utbytt
sin mening återvända till självmedvetandets tysta inre. Men diskursen är inte
mer än ett spel som inte sätter annat på spel än tecken (Foucault 1993/1971:35).

6.2.4 Diskursbegreppets bestämning 

I allmänt svenskt språkbruk betyder diskurs samtal (SAOL 1986).46 Här används
begreppet i en vidare Foucaultinfluerad mening. I Vetandets arkeologi
(2002/1969:144f) skriver Foucault att ”Med diskurs betecknar man en mängd
utsagor i den mån de beror av samma diskursiva formation /…/ den består av ett
antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd existensvillkor (eller möjlig-
hetsbetingelser, min anm.)”. 47 I Diskursens ordning (Foucault 1993/1971:57)
definieras begreppet dels som namn på alla skrivna och yttrade fraser, dels som
namn på hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden.

Kärnavfallsdiskursen kan med den foucaultianska diskursförståelsen sägas kon-
stitueras av hela den grupp yttringar som utgår från och hela den praktik som
omgärdar den diskursiva formationen, det vill säga kärnavfallshanteringen.
Diskursen utgörs alltså av allt det tal och de skrifter som på skilda sätt skapar
mening kring det radioaktiva avfallet och hur det ska hanteras. All den praktik,

46 Franskans discours har en bredare mening än svenskans diskurs som ofta åsyftar tal, föreläsning
eller prat (Foucault 1993/1971:57).
47 I den översättning av Vetandets arkeologi som Jørgensen och Philips (1999:22) refererar används
beteckningen möjlighetsbetingelser och inte existensvillkor vilket också jag föredrar.
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det vill säga informationsproduktion, nyhetsrapportering, inrättande av informa-
tionskontor etcetera, och de institutioner och organisationer, kärnkraftsindustrin,
myndigheter, kommunala organisationer, miljörörelsen och så vidare, som möjlig-
gör denna betydelseproduktion är en del av diskursen. Vad som har yttrats i kärn-
avfallsdiskursen och vilka förhållanden som gör dessa utsagor möjliga utgör
huvudfokus i forskningsarbetet. Även om det inte är möjligt att definitivt fastställa,
så är det angeläget att diskutera möjlighetsbetingelserna för den ständigt förän-
derliga, men också i stora stycken beständiga, diskursen. 

Det är viktigt att samtidigt hålla i minnet att forskarens uppgift inte kan vara att
i någon bemärkelse komma bakom diskursen. Syftet är inte att komma åt
”Sanningen”, exempelvis att forskaren i sina analyser ska kartlägga vad opinions-
bildarna i Malå egentligen tycker om kärnavfallshanteringen.48 Analyser av detta
slag blir tydligt politiska då det som tas för givet som sant och normalt denatura-
liseras och relativiseras (Pulkkinen 1996:107). Diskurserna i sig utgör istället själva
objektet för analysen eftersom det vi uppfattar som verkligt skapas diskursivt.
Analysen utgår ”från diskursen själv, hur den ter sig, dess regelbundenheter”
(Foucault 1993/1971:37). Därefter är det viktigt att söka sig mot de yttre villkoren
för diskursens existens, det vill säga de förhållanden som skapar diskurshändel-
sernas slumpmässiga serie och som sätter dess gränser, med andra ord diskursens
möjlighetsvillkor (Foucault 1993/1971).

Diskurser framträder som praktik, som ”uttalad eller skriven materiell verklighet”
(Foucault 1993/1971:7). Man kan alltså säga, för att använda Ferdinand de
Saussures klassiska termer, att diskurser uppträder på parole-nivå och inte som ett
bakomliggande langue. Regelbundenheten i en diskurs är omedveten, alltså varken
logisk eller lingvistisk, eller som Lechte (1994:111) uttrycker det ”regelbundenhe-
ten uppträder i artikulationen, den föregår den inte (min översättning)”. Det finns
ingen kärna eller originalitet för forskaren att leta efter och även om det finns gall-
ringsprinciper i diskursen betyder det inte ”att det finns en stor gömd kontinuer-
ligt tyst diskurs som förtrycks” och som väntar på att friläggas med hjälp av fors-
karens skarpa blick (Foucault 1993/1971:37).49 I centrum för min analys står det
som faktiskt sägs eller skrivs om kärnavfallshanteringen i Malå samt de eventuel-
la mönster dessa utsagor bildar. Denna diskursens utformning har ytterst sett soci-
ala konsekvenser och bestämmer hur problemet med avfallet hanteras.

48 I forskningssammanhang antas det ofta dessutom vara något annat än vad de intervjuade faktiskt
säger, det vill säga vad informanternas utsagor omedelbart vittnar om. Denna ”komma-åt” eller
”komma-bakom”-doxa lärs ut bland annat i den existerande floran av metodböcker kring intervju-
andet som används, se till exempel Berger (1991:63); Holme och Solvang (1991:107,115); Trost
(1993:57).
49 I textanalyssammanhang försöker forskaren ofta komma åt underliggande betydelser, det som står
mellan raderna men som inte artikuleras explicit (se till exempel van Dijk 1994c:120). Men med en
foucaultiansk diskursförståelse motas dylika ambitioner i grind eftersom koncentrationen riktas mer
mot det redan sagda.
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6.2.5 Mikro möter makro 

Olika diskursanalytiska inriktningar skiljer sig åt vad gäller fokus i analysen.
Diskurspsykologin, representerad av exempelvis Margaret Wetherell och Jonathan
Potter, koncentrerar sig på vardagsdiskurser medan mer ”abstrakta” diskurser
analyseras av författare som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (Jørgensen och
Philips 1999:28ff).50 Med hjälp av den foucaultianska ansatsen såsom den är for-
mulerad i Diskursens ordning (1993/1971) har jag kunnat göra ”både och”.
Studiet av en konkret vardagsverklighet eller ”mikronivå”, som nyhetsmaterial i
lokaltidningen, kan förenas med ett intresse för mer generella strukturella
”makrofrågeställningar”, som exempelvis mediernas och vetenskapens roll.51 Den
enskilda utsagan om ett eventuellt kärnavfallsförvar i Malå blir på så sätt möjlig
att relatera till en bredare diskussion om hur samhället av idag kan förstås. 

De kanske mest refererade diskursanalytiska forskarna inom medie- och kom-
munikationsvetenskapen, Norman Fairclough och Teun van Dijk, poängterar
båda vikten av att väva samman olika nivåer i analysarbetet. Fairclough
(1995a:28) hävdar att analysen implicerar ett förhållningssätt som erkänner rela-
tionen mellan `mikro´ och `makro´. Istället för att upprätthålla rigida barriärer
dem emellan intresserar sig diskursanalytiker för att överskrida skillnaderna mel-
lan de två. Fairclough (1992; 1995a; 1995b) menar vidare att det är nödvändigt i
diskursanalysen att dels analysera de enskilda muntliga eller skriftliga texterna,
dels de diskursiva praktikerna som omger dem, det vill säga produktionen, distri-
butionen och konsumtionen av texter. Forskaren bör även analysera de diskursiva
händelserna som uttryck för en vidare sociokulturell praktik. Det krävs att hon i
vid bemärkelse tar hänsyn till den specifika kontexten som omger texten i dess
”användande”, med andra ord den (sam)tid inom vilken texten produceras och
tolkas.52

van Dijks diskursanalytiska projekt är ett helt annat. Han arbetar istället med
att sammanlänka konkreta lingvistiska textanalyser med ett kognitivt psykolo-
giskt perspektiv, vilket han anser försummat i tidigare forskning (van Dijk 1989;
1992; 1993; 1994c, 1996). Den sociala kognitionen är ett av van Dijks centrala
begrepp och står enligt honom för den felande länken i vår förståelse av diskursen
och dess effekter (van Dijk 1994c). Han skriver att modern makt har en avgöran-
de kognitiv dimension (van Dijk 1993:257) och att diskursen liksom andra former
för handling och interaktion är styrda av den sociala kognitionen, förenklat
uttryckt ideologiskt formade gemensamma föreställningar (van Dijk 1989:24f).
Den sociala kognitionen medierar vidare enligt van Dijk mellan makro- och

50 De flesta inriktningar, liksom de ovan nämnda, är dock också Foucaultinfluerade.
51 Om innebörden i begreppen vardagsverklighet respektive struktur se Ahrne (1981).
52 Mottagandet av texter, receptionsledet, är väldigt centralt att studera, hävdar Fairclough. Men i sin
egen diskursanalytiska forskning gör han det väldigt sällan.
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mikronivåer i samhället (van Dijk 1993:257), mellan handling och medvetande
(van Dijk 1992:116), mellan individ(en) och grupp(en) (van Dijk 1996:85). De
sociala kognitionerna ligger bakom organiseringen av samhället och ordningen i
kulturen eftersom de är just delade mellan individer om än förkroppsligade i den
enskildes medvetande (1994c:110). Social kognition förklarar, enligt van Dijk, hur
texter och tal uttrycker dominans och utövar inflytande (Dijk 1993:257). 

Fairclough och van Dijk representerar ganska olika typer av kritisk diskursana-
lys men trots det finns likheter mellan mitt perspektiv och deras. Vi delar exem-
pelvis ett intresse för medier och makt/dominansförhållanden samt föränd-
ringssträvan när det gäller ”det ojämlika”. Faircloughs sätt att ringa in diskursa-
nalysen har dock fler beröringspunkter med mitt synsätt jämfört med van Dijks
perspektiv. Om än kritisk på vissa punkter står Fairclough mycket närmare
Foucault (jfr Fairclough 1992:37-61). Överlag finner jag van Dijks begreppsredo-
görelser av till exempelvis social kognition och diskurs väl rör(l)iga samtidigt som
maktförståelsen är fastlåst vid entydiga föreställningar om att eliten har den i
besittning (jfr Fairclough:30). 

Jørgensen och Philips (1999:10) har på ett kärnfullt sätt formulerat vad det är
som förenar vitt skilda diskursteoretiker som Laclau och Mouffe, Fairclough samt
Potter och Wetherell. Samtliga ägnar sig åt att undersöka kommunikationsprocesser
i olika sociala sammanhang. Det passar också in som beskrivning på det jag gör,
det vill säga studerar kommunikationsprocessen, i form av opinionsbildning och
informationsspridning i kärnfrågan i relation till skilda betydelsegivande kontexter
eller tolkningsdimensioner. En klar skiljelinje mellan de olika diskursanalytiska
perspektiven blir dock synlig när frågan om diskursens omfattning eller räckvidd
kommer på tal, närmare bestämt relationen mellan diskursen/-erna respektive det
icke-diskursiva. För mig är den foucaulianska tolkningen, alltså den utan en sti-
pulerad gräns för det diskursiva, den mest meningsfulla. 

Att som Fairclough (1992:73; 1995a:98; 1995b:59) gör, försöka muta in vissa
områden av mänsklig aktivitet som icke-diskursiva, förbryllar. I läsningen av hans
texter blir jag exempelvis aldrig klar över hur distinktionen görs mellan de(t) dis-
kursiva (praktikerna) och det som kallas socio-kulturell praktik. Analysen av det
socio-kulturella kan genomföras på många sätt och på olika nivåer skriver
Fairclough, men ”it may be useful to broadly differentiate three: economic, politi-
cal (concerned with issues of power and ideology), and cultural (concerned with
questions of value and identity)” (Fairclough:1995b:62). Ekonomi, politik och det
kulturella samt tillhörande frågor om makt, ideologi, värderingar och identitet hör
till det socio-kulturella som alltså placeras bortom det diskursiva. Även om jag
kan förstå viljan att undgå diskursers makt och deras särskiljande och begränsande
funktioner är det svårt att få grepp om vad Fairclough egentligen vill uppnå med
distinktionen diskursiv och socio-kulturell praktik givet hans diskursteoretiska
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ansats i övrigt. 
Viktigt att poängtera utifrån min diskursförståelse är att forskaren alltid är pla-

cerad inom den diskurs som undersöks, även om hennes position är en annan än
till exempel de aktörer som hon studerar.53 Med andra ord är min position i kärn-
avfallsdiskursen inte densamma som exempelvis lokalpolitikerns eller gemene
medborgarens i Malå. Men vi kan alla sägas vara en del av diskursen i och med
att vi genom att engagera oss i kärnavfallshanteringen, om än på väldigt olika sätt,
ständigt bidrar till dess konstitution.

I diskursanalytiska studier är det också centralt att diskutera huruvida det ana-
lyserade materialet, de diskursiva praktikerna, bäst förstås som en enda eller flertalet
konkurrerande diskurser. Enligt min mening går det inte att formulera en generell
hållning a priori utan tvärtom varierar svaret från fall till fall. Av flera anledning-
ar har jag valt perspektivet att analysera kärnavfallsdiskursen i Malå som en, istäl-
let för att tala om flera olika. För det första kretsar det studerade empiriska materi-
alet i huvudsak kring en och samma fråga, det vill säga kärnavfallshantering. Omsatt
i diskurstermer betyder det att diskursen utgår från en och samma diskursiva for-
mation och därför är det rimligt att se den som en helhet. Ett andra skäl är att de
stridande perspektiven, förespråkare respektive motståndare till förstudien och ett
eventuellt kärnavfallsförvar i Malå, ständigt förhåller sig till varandra i debatten.
Det gör att deras respektive ståndpunkter i stor utsträckning (åter)skapas i relation
till varandra.54 För det tredje uppvisar diskursen trots sin mångfald olika typer av
dominerande ordningar. Exempelvis gestaltas en utbredd samstämmighet när det gäl-
ler synen på mediers makt eller vetenskapens roll i samhället.

Även om jag talar om kärnavfallsdiskursen betyder det inte att jag ser den som
ett slutet isolerat system utan liksom alla andra diskurser korsar och närmar den
sig ibland andra (Foucault 1993/1971:37).55 Möjligheten till att göra motstånd
och att formulera alternativ förutsätter heller inte som jag ser det existensen av en
mångfald diskurser. Kamp och konflikt om betydelser pågår också ständigt inom
en diskurs. Enligt Foucaults relationella maktförståelse finns möjlighet till mot-

53 Frågan om forskarens relation till det fenomen som studeras tangeras här. Personligen menar jag
att såväl idén om en total närhet liksom en absolut distans till studieobjektet är en illusion och ett
bra exempel på vetenskapens mytologi. Varken en total identifiering eller ett definitivt avståndsta-
gande relativt studieobjektet är möjligt att kombinera med forskarpositionen.
54 Jämför Thörns (1996:9) tolkning av Foucaults diskursbegrepp där han menar att diskursen inbe-
griper konstruktionen av motsatta ståndpunkter.
55 Det är som jag ser det en empirisk fråga vilka dessa är. Man kan säga att jag utprovar en dia-
metralt skild analytisk position jämfört med Per Lindquist (1997) som analyserar den svenska kär-
nkraftspolitiken på riksnivå som ett slutet autopoetiskt system.
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makt varhelst makt gestaltas. 56 Hur detta sker i en konkret situation är dock inte
givet utan intressant att undersöka. 

6.2.6. Diskursens ordning som riktmärke 

Jag har framför allt influerats av Foucaults diskursanalytiska synsätt såsom det är
presenterat i Diskursens ordning (1993/1971) och i mer utförlig form i Vetandets
arkeologi (1992/1972).57 Båda, men framför allt i den första, formuleras på ett
sällsynt sätt ett ramverk för det diskursanalytiska arbetet. I Diskursens ordning är
den övergripande diskursteoretiska förståelsen sammanvävd med utarbetade rela-
tivt konkreta förslag för analytiska tillämpningar eller åtminstone riktlinjer för
sådana. Forskare i Foucaults efterföljd ges möjlighet att gå i dialog med en rela-
tivt handfast uttolkning för att kunna utveckla egna förhållningssätt. Detta erbju-
dande har jag anammat, bland annat mot bakgrund av att jag intar en liknande
ontologisk och epistemologisk position som Foucault. Ur forskningssynpunkt fin-
ner jag det dessutom mer utmanande och meningsfullt i detta fall att försöka ta
vid där någon annan ”slutade” istället för att försöka snickra ihop en egen dis-
kursanalytisk modell. Energin i analysen kan på detta sätt lättare riktas åt att ställa
nästa fråga, att diskutera de foucaultianska tankegångarnas applicerbarhet på den
typ av studie jag har genomfört (jfr avsnitt 4). Det har dock naturligtvis aldrig
varit frågan om att följa en snitslad bana eller att nyttja en färdig mall. Det har
varit viktigt att såväl översätta vokabulär som att formulera om vissa tongångar
för att det bättre ska harmoniera med den aktuella forskningsuppgiften. 

Foucault har fungerat som inspirationskälla för flera arbeten inom den 
nordiska medie- och kommunikationsvetenskapen (se till exempel Anshelm 2000;
Philips 2000; Petersen 1997 eller Mathiesen1993/1986). Det är dock få enligt min
vetskap, om ens någon, som konkret tillämpat det skisserade forskningsprogrammet
från Diskursens ordning på denna typ av kommunikationsmaterial. Ansatsen går
dessutom att kombinera med den långa tradition av text- och innehållsanalytiska stu-

56 För en fördjupning, beskrivning och diskussion av Foucaults banbrytande maktbegrepp se
Hörnqvist (1996), Beronius (1986) och Järvinen (1996).
57 Jag har också använt mig av essän Vad är en författare?(Foucault 1991/1969). I nästan alla
beskrivningar av Foucaults vetenskapliga produktion indelas hans författarskap i två perioder, en
arkeologisk och en genealogisk (se till exempel Dreyfus och Rabinow 1982; Eribon 1982; Johansson
och Miegel 1996:136-143; Månsson 1988:320-345). För mitt vidkommande har uppdelningen mel-
lan en tidig och sen Foucault varit av underordnad betydelse. Jag har låtit mig inspireras av både
hans diskursteori, vilken brukar räknas till den arkeologiska perioden, men också av hans maktför-
ståelse som utvecklades mest under den senare genealogiska epoken. På det sätt jag har läst honom
framträder dessutom inte skillnaderna mellan de tidiga och sena arbetena mer än likheterna.
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dier som har varit väldigt framträdande under medie- och kommunikationsveten-
skapens drygt hundraåriga historia.58 Den kvantitativa innehållsanalysens för-
grundsgestalt, Bernard Berelson (1971/1952:18-20), menar att metoden definieras av
tre antaganden. Samtliga kan sägas vara förenliga med ett diskursanalytiskt tän-
kande, i varje fall motsäger eller utesluter de inte varandra. Det första antagandet
handlar om att det finns en relation mellan intention och innehåll. Även om rela-
tionen mellan författare och textutformning inte betraktas som linjär ur ett dis-
kursteoretiskt perspektiv finns det inget som motsäger möjligheten att en avsän-
dares intention kan uttolkas som att den samstämmer med innehållet. I förläng-
ningen av antagandet om samstämmighet mellan intention och innehåll finns
också en föreställning om påverkan, om motsvarande effekt på mottagaren. Den
tanken ligger delvis i linje med resonemanget om diskursens verkningar och sociala
konsekvenser. Det andra antagandet enligt Berelson utgår från att det manifesta är
meningsfullt att studera, vilket samstämmer helt med iden om att analysen bör
utgå från själva diskursen. Det tredje postulatet som innehållsanalysen vilar på är
att den kvantitativa beskrivningen är meningsfull. Intresset för maktfrågor och
dominansförhållanden i diskursen har lett mig till att koncentrera en stor del av
analysarbetet på en undersökning av vad som dominerar meningsskapandet och
för att kunna göra det har en så kallad kvantitativ beskrivning av kärnavfallsdis-
kursen varit oundgänglig. Diskursanalysen aktualiserar inte bara innehållsanalysen
utan har också som jag ser det en stor potential att vitalisera och utveckla den.

6.2.7 Alternativ och Foucaultkritik

Den ideologikritiska forskningstraditionen, med tänkare som Louis Althusser
(1976) och Antonio Gramsci (1979/1973) i centrum, framstår som den mest rim-
liga när det gäller alternativa angreppssätt för denna studie, det vill säga andra
möjligheter än diskursanalysen för att närma sig kärnproblemen (jfr Thörn 1996).
Maktperspektivet är artikulerat inom traditionen och förändringssträvan av ojäm-
lika förhållanden i samhället är tydlig. Jag tänker bland annat på Billig (1991) som
visar på värdet av retoriska analysinstrument när det gäller opinionsbildning och
ideologi. Ett annat exempel är det ideologikritiska perspektiv på dagens medier
och masskultur som Thompson (1990) presenterar. Både Fairclough (1992:86-
100;1995a:70-84, 91-111) och van Dijk (1998) kan ses som förvaltare av det ide-
ologikritiska arvet eftersom de båda arbetar in centrala begrepp som hegemoni
och ideologi i sina respektive diskursanalytiska positioner. Ontologiskt sett är
dock den ideologikritiska blicken belastad med ett sant/falskt eller rätt/fel-tän-

58 Om innehållsanalystraditionen inom masskommunikationsforskningen se till exempel Berelson
(1971/1952), Krippendorff (1980), Findahl och Höijer (1981), Rosengren (1981) och Larsen (1991).
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kande som jag uppfattar som reducerande. Därför har jag sökt mig vidare. 
Med Foucaults diskursperspektiv kan livet i undran (bi)behållas i samma ögon-

blick som materialinsamling och analys konkretiseras. Perspektivet samlar ihop
utan att komplexitet går förlorad. Att använda sig av Foucault är dock på intet
sätt oproblematiskt, vare sig i relation till hans eget författarskap eller den bety-
delse han kommit att få i västerländsk intellektuell debatt. Det är bland annat
anmärkningsvärt hur könsblind Focaults i övrigt knivskarpa blick framträder
(Järvinen 1996).59 Huvudintresset hos honom har ju alltjämt varit det marginali-
serade, det avvikande, det så kallat onormala. Att då samtidigt ignorera sam-
hällets och vetenskapens dominerande patriarkala drag blir väldigt problematiskt.
I Foucaults texter finns här och var också spår av något icke-diskursivt som för-
virrar. Perspektivet blir motsägelsefullt om det står för en strävan att reservera ett
hörn för något utomdiskursivt. Överhuvudtaget kan rörligheten i hans begrepps-
värld skapa svårigheter.60 Hall (1999:17) har också en poäng när han menar att
den vällovliga betoningen på mångfald, betydelseglidningar och föränderlighet i
den foucaultianska diskursförståelsen löper risk att förstumma talet om konso-
nans och beständighet. Trots allt betecknas det meningsskapande flödet i hög
utsträckning av entydighet (jfr Sjölander 2001a).

Foucaults vetenskapliga texter utgör en av de stora mötesplatserna i väster-
ländsk intellektuell debatt. Hans produktion är lika omfattande som kontroversi-
ell. Alla som ger sig i kast med honom blir därför mer eller mindre frivilligt del av
en kamp om legitima uttolkningar. Den tanken känns såväl främmande som
skrämmande eftersom Foucaultillämpningen är ett medel för att analysera 
kärnavfallsdiskursen och inte något mål i sig. I sammanhanget koncentrerar jag
mig dessutom endast på användningen av en specifik del av hans texter. 

6.2.8 Tolkningens vikt 

Diskursanalysen har utgjort ett kitt som fått de olika momenten i forskningsarbe-
tet att hänga samman. Synsättet har vävt samman de teoretiska mer abstrakta 

59 Relationen mellan Foucault och feminister har diskuterats ingående i exempelvis Fraser (1989),
McNay (1992) eller Ramazanoglu (1993).
60 Maktbegreppet illustrerar den ständiga rörelsen i Foucaults författarskap. Åtminstone tre relativt
åtskilda konceptualiseringar kan utläsas i hans verk (Järvinen 1996; Hörnqvist 1996). Många tror
också att makt har varit ett av Foucaults huvudintressen, intressant nog svarar han dock själv på den
frågan att subjektet är det som hela tiden har varit i fokus. Maktdiskussionen är underordnad sub-
jektstillblivelsen (Foucault 1982).
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diskussionerna och de metodologiskt inriktade spörsmålen i undersökningen.
Perspektivet har varit vägledande i såväl val av frågeställningar som när det gällt
den mer handfasta materialhanteringen samt empiriska forskningsmetoder.
Relativt svårgripbara frågeställningar har blivit gripbara och konkreta, med andra
ord hanterbara empiriskt, utan att för den skull transformeras till oigenkännlig-
het. Samtidigt har möjligheten att ställa nästa fråga inte gått förlorad. Jag tror
mycket av detta hänger samman med förståelsen av diskursen som en hel praktik
– mer än blott ett tal - samt inriktningen i analysen på det som de facto yttras.

Förutom sammanvävningen av nivåer har diskursanalysen en stark tradition av
att placera de tolkande momenten i forskningsarbetet i förgrunden.61

Tolkningarna är med och formar de kognitiva kartorna och de öppnar för för-
ändring. De gör skillnad. Tolkning kan ses som tvivlets väg och ett sätt att närma
sig diskursers tystade tal. Foucault har med sina egna diskursanalyser av bland
annat psykiatrin, fångvården, vetenskapen och sexualiteten visat hur verknings-
fullt själva tolkningsarbetet är. Hans många gånger radikala läsningar i relation till
tidigare förhärskande synsätt, exempelvis av subjektet som diskursivt format sna-
rare än alltings skapare, provocerade då och fortsätter att göra än idag. Jag är
samtidigt fullständigt övertygad om att det är just tolkningarna som genererar
sprängkraften i författarskapet, de utgör skillnaden. Asplund (1989/1970) har
som få andra lyckats fånga tolkningsarbetets innebörder. Jag har tagit intryck av
hans sätt att resonera kring betydelseangivelser och aspektseende, det vill säga att
försöka förstå vad fenomen kan betyda. ”Att i vidaste bemärkelse förstå någon-
ting är /…/ detsamma som att man kan se detta någonting som
någonting”(Asplund 1989/1970:60). Forskarens tolkning, hennes aspektseende
och försök till betydelseangivelser, är sett med en asplundsk blick ett oundgängligt
villkor för vetenskaplig förståelse och som jag läser honom kunskap överhuvud-
taget. Asplund påpekar likt många andra att det inte finns någon transcendental
läsart som når fenomenens egentliga mening. Det finns i princip hur många läsar-
ter som helst, vilket i och för sig inte är liktydigt med att alla tolkningar 
uppfattas som lika bra (Asplund 1989/1970:88). Vilka så kallade sanningseffekter
en tolkning får, eller hur giltig den framstår, beror på det sammanhang inom vil-
ken den mottas. 

En kommentar kring mitt användande av Asplund kan vara på sin plats.
Asplunds filosofiska ståndpunkt bär en spänning, en motsägelse inom sig som idag
kan tolkas som skiljelinjen mellan ett modernt kontra ett poststrukturalistiskt
alternativt postmodernt sätt att närma sig världen. Man bör dock inte glömma
bort att vid tidpunkten då hans essä Om undran inför samhället publicerades, år

61 Emfasen på tolkning är inget specifikt för diskursanalysen utan hör till all hermeneutisk vetenskap
(jfr Dahlgren 2001).
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1970, kretsade den vetenskapliga debatten kring helt andra frågor. Om fenomen
(F) skriver Asplund ”Att efterlysa betydelsen av F är att uppfatta F såsom någon-
ting som har betydelse eller såsom något som kan dechiffreras” (Asplund
1989/1970:12). Han gör vidare en analogi mellan det vetenskapliga författarska-
pet och detektivromankonsten. Asplund menar att den förståelseinriktade för-
klaringsformen som han argumenterar för kan ses som att man löser en gåta.
Vidare menar han att uttydandet av ett socialt fenomen har släktskap med poänger
i vitsar (Asplund 1989/1970:32). Man kan som läsare undra om inte Asplunds sätt
att resonera bör tolkas som att han menar att det i det sociala finns grundläggan-
de betydelser som kan avläsas av forskaren, det vill säga att fenomen trots allt har
en inneboende mening som kan avtäckas bara analysen är tillräckligt väl genom-
förd eller ”sofistikerad”. Men hela essän går i stort enligt min tolkning i en helt
annan riktning, alltså bort från den moderna förståelseformen om tings kärnor.
Det är också det asplundska så kallade poststrukturalistiska spåret som för mig
gör det möjligt att förena Foucault och Asplund, vilket också andra diskursanaly-
tiker gjort, som till exempel Hedrén (1994). 

Foucault tillskriver forskaren ett tydligt ansvar när det gäller att tolka diskursen.
Det är centralt ”att man inte undersöker en händelse utan att fundera över kur-
vans variationer, avböjningar och utseende, utan att samtidigt vilja bestämma de
villkor som dessa är beroende av”(Foucault 1993/1971:39). Diskursanalytikern
bör undersöka diskursens möjlighetsvillkor, det vill säga försöka ta reda på något
om de sannolika gränserna för händelsernas framträdanden. Men samtidigt är det
också enligt honom 

uteslutet att finna några fasta riktpunkter som skulle kunna skildra alla de rela-
tioner som på detta sätt kan uppträda, man får finna sig i en provisorisk upp-
delning: man får utgå från ett område som analysen sedan får omstörta och
omorganisera om så behövs (Foucault 2002/1969:45).

Försöken till betydelseangivelser är med andra ord alltid provisoriska och möjliga
att revidera. Jag uppfattar tolkningsmomentet som bland det svåraste i forsk-
ningsarbetet. Det är därför också bland det mest angelägna att hänge sig åt.
Ytterst handlar det om att undvika att på ett oreflekterat sätt reproducera rådande
dominansförhållanden i samhället (jfr Scott1986; Thompson 1990). Tolkningar
kräver av forskaren ett synliggörande av position och ett tillkännagivande av politik.
Bäggedera strider mot neutralitetssträvan och objektivitetsideal, som hur hårt kri-
tiserade de än blivit i vetenskapliga sammanhang, ändå i allra högsta grad lever
vidare inom forskningspraktiken (Merchant 1994/1980:194; Höjer och Åse
1999/1996:61-64). En annan svårighet handlar om att inte tolka på det moderna
sätt jag är fostrad till, det vill säga att tänka i termer av orsak-verkan och feno-
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mens härkomst etcetera.
I tolkningen av kärnavfallsdiskursen har jag använt mig av ett antal så kallade

tolkningsdimensioner. De representerar möjliga och relevanta betydelsegivande
kontexter till diskursens texter. Tolkningsdimensionerna utgör en del i mitt försök
till aspektseende, det vill säga när det gäller att se kärnavfallsdiskursen som
någonting. De bidrar till analysen av diskursens möjlighetsvillkor.
Tolkningsdimensionerna hjälper också till för att kunna gå vidare med frågan och
bearbeta problematiken om det frånvarande i diskursen, det vill säga det som aldrig
yttras. I analysen har jag ställt frågan hur det som yttras om kärnkraften både som
energikälla och militär vapenresurs kan relateras till kärnavfallsdiskursen.
Tjernobylolyckan har jag också sett som en tänkbar betydelsegivande kontext i
sammanhanget. Malå, själva den plats och det samhälle som diskussionen primärt
gäller, utgör en synnerligen relevant tolkningsdimension.62 Risksamhällesteorin
som Ulrich Beck (1992a, 1992b, 1999) har formulerat är en annan del av mitt för-
sök till betydelseangivelse, särskilt då legitimitetsfrågorna och experters roll i sam-
tiden. Idéerna om att vi idag lever i ett medie-/opinions- eller /informationssam-
hälle och dess innebörder har också utgjort en komponent i analysarbetet. Andra
betydelsegivande kontexter, eller diskussioner om man så vill, som jag har försökt
bryta diskursens texter mot är tankar om det (sen-/post)moderna, frågan om män-
niskans relation till naturen samt den genusvetenskapliga debatten. 

62 I urvalet av mediematerial har därför texter som tar upp kärnkraften, Tjernobylolyckan respektive
Malå samhälle i stort inkluderats, om än de inte har analyserats ingående.
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77..  MMeettooddoollooggiisskktt  aannggrreeppppssssäätttt

7.1 Intersubjektivitet och effektfrågan

De metodologiska angreppssätten i diskursanalyser varierar. Någon inarbetad
metodtradition att falla tillbaka på finns inte även om merparten ägnar sig åt text-
analys av olika slag (Bergström och Boréus 2000:238).63 Redogörelsen av tillväga-
gångssätt i var enskild studie blir därav desto viktigare. Intersubjektivitet är dess-
utom ett vetenskapligt ideal för mig, om än inte ett absolut rättesnöre för så kallad
god vetenskap. Strävan måste dock vara att kommunicera och synliggöra det man
gör, om nu inte avsikten är just motsatsen. Vetenskap handlar inte om något privat,
även om utövandet kan vara högst personligt. Legitimitet i undersökningar söks
ofta genom att reliabilitet och validitet diskuteras. Studier kategoriseras vidare
gärna som kvalitativa eller kvantitativa och diskursanalys hänförs nästan uteslu-
tande till den kvalitativa fåran. Jag förhåller mig avvaktande till dessa metodolo-
giska begrepp då de är hårt belastade av historien, antingen som medel i sökandet
efter något objektivt, eller som reaktion på ett positivistiskt förtryck. Det förefaller
mer meningsfullt att i stället tala om tillförlitlighet och giltighet i relation till
anspråk och definierat studieobjekt, samt att mer förbehållslöst diskutera de
metoder som har tillämpats (jfr Trost 1993:67f). Denna studie kan varken hän-
föras till så kallad typisk kvantitativ eller kvalitativ forskning, utan metoder från
båda traditionerna har använts. Avhandlingsarbetet har pågått under flera års tid,
såväl när det gäller materialinsamling som analys. Metodbeskrivningar har en
starkt ordnande och ofta antiprocesuell karaktär, vilka sällan fångar betydelsen av
att olika forskningsmoment gått omlott och utförts i omgångar.

Kärnavfallsdiskursen i Malå, det vill säga meningsproduktionen kring omhän-
dertagandet av det radioaktiva avfallet utgör studieobjekt i denna undersökning.
Speciellt intresse har riktats mot opinionsbildningen som har föregått på den
offentliga arenan. Att fokusera försöken till opinionsbildning betyder dock inte att
jag så att säga har lämnat effektfrågan åt sitt öde.64 Tvärtom kan jag förvånas över
att många inom medie- och kommunikationsvetenskapen verkar ha gjort det.
Receptionsforskningens genombrott under 1990-talet har säkerligen spelat en

63 I takt med perspektivets ökade popularitet publiceras nu i strid ström mer metodinriktade hand-
böcker när det gäller diskursanalyser. Se till exempel Jørgensen och Philips (1999), Howarth (2000),
Bergström och Boréus (2000) eller Neumann (2003).
64 Om effektfrågans centrala roll i masskommunikationsforskningen se Asp (1986:30-59). En av de
allra mest lästa medieforskarna Dennis McQuail menar också han att masskommunikationsforsk-
ningen i sig bygger på förutsättningen att medierna påverkar individerna på ett eller annat sätt även
om det är en fråga som det råder stor osäkerhet och lite samstämmighet om (Jarlbro 2001:26).
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väsentlig roll för utvecklingen med dess genomgripande och relevanta kritik av
innehållsanalyser med långtgående slutsatser kring publikeffekter.65 Bakom ”för-
söken att analysera innehållet i en text ligger i de flesta fall en mer eller mindre
välgrundad förhoppning om att kunna uttala sig å publikens vägnar” (Findahl och
Höijer 1981:4). Även om sambanden mellan en text och dess påverkan är svår-
tydda och bör artikuleras med stor försiktighet, är det meningsfullt att tänka sig
en relation dem emellan. Det är dock en annan fråga hur den ser ut. Det låter sig
inte förutsägas, utan måste prövas från fall till fall, från situation till annan.
Utgångspunkten här är att den meningsproduktion kring kärnavfallshanteringen
som pågår har betydelse för hur medborgarna bildar sig uppfattningar i kärnfrågan.
Medierna är särskilt betydelsefulla när det gäller vår förståelse av abstrakta fenomen,
som radioaktivitet, eller företeelser som vi som individer har liten eller begränsad
egen erfarenhet av, som exempelvis kärnavfallshantering. Innehållsanalyser är därför
viktiga att genomföra, men som Price uttrycker det:

Viewpoints featured by the media are certainly not to be confused conceptually
with those of their audiences, but there are good reasons to suspect the former
play a significant role in the formation of the latter (Price 1992:87).

7.2 Forskarposition 

Frågan om jag är för eller emot kärnkraft har ställts flera gånger under arbetet
med detta projekt. Det indikerar hur politiskt ”het” och kontroversiell kärnkrafts-
användningen fortfarande är. För egen del har min inställning till kärnkraften varit
av sekundär betydelse i detta arbete. Det främsta skälet är att kärnfrågan pockar
på vår uppmärksamhet oavsett vad vi tycker om den. Min utgångspunkt från början
har varit att avfallsproblemet måste hanteras, dock osagt på vilket sätt, av det
samhälle vi är medborgare i. Hur det sker är en öppen fråga. Min syn att kärn-
frågan har en hög angelägenhetsgrad överensstämmer i vissa avseenden med kär-
navfallsindustrins och myndigheternas ambitioner om att kärnfrågan måste få en
”lösning”. Jag var för ung för att delta i folkomröstningen 1980 och har därför
aldrig tagit politisk ställning som medborgare. Skulle vi däremot ha en folkom-
röstning idag skulle jag med största sannolikhet rösta nej. Detta med tanke på de
risker vi kalkylerar med vid kärnkraftsdriften och hur långtgående konsekvenser
eventuella felsteg i såväl drift som avfallshantering ser ut att kunna ha.
Tjernobylolyckans efterverkningar har också för mig utgjort en påtaglig erfarenhet
eftersom innebörden i riskerna förknippade med kärnkraften har konkretiserats.

65 Om receptionsforskning se till exempel Dahl (1994), Jensen (1988) eller Höijer (1990).
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På ett övergripande plan kan denna text ses som en yngre generations invitation
till kritisk dialog med tidigare generationers medborgare kring vår samtid. Min
omedelbara respons när jag började tänka på kärnkraften och särskilt det högak-
tiva avfallet var lika enkel som fundamental. Hur kunde det ske? Hur kunde vi
sätta igång kärnkraftverk utan att veta vad vi skulle göra med det farliga avfallet?
Vad gjorde det möjligt och hur ”löser”, det vill säga hanterar, vi avfallsproblemet
idag? Frågeställningarna vidgades snart till att omfatta frågan om vilket samhälle
jag lever i och vem människan av idag och hennes historia är. 

Forskningsarbetet har fört med sig att jag har en annan förståelse än tidigare av
kärnkraft och avfallshantering. Kort uttryckt fylls jag inte av samma förundran
som tidigare. Om någon nu frågar hur det kom sig att Sverige började använda
kärnkraft och varför vi försöker lösa kärnavfallsproblemet på det sätt som görs
kan jag orda länge i stället för att sälla mig till de frågandes skara. I forsk-
ningsprocessen har jag dock lagt mig vinn om att hålla fast vid, eller åtminstone
minnas, denna första frågande hållning till fenomenet. Anledningen är att jag tror
det är den undrande positionen som flertalet intar när de för första gången möter
kärnfrågan, inte minst bland yngre generationer. I takt med att jag har socialise-
rats till kärnavfallsforskare har en vilja att lämna den förundrade hållningen vuxit
fram. Det hör nämligen till ”ämnets ABC” att känna till hur central, för att inte
säga essentiell, energiförsörjningen är i ett samhälle och särskilt för ett land som
Sverige med långa kalla vintrar, stora avstånd, tung energikrävande industri etcetera.
Diskursens ordning gör det så att säga naturligt för varje så kallad insatt person
att förstå hur avgörande energifrågan är för samhällets utveckling. Det ingår i
forskarens ”legitimation” att känna till hur det kom sig att kärnkraften togs i bruk
och varför så skedde. Därför har undran stundtals fallit i glömska, eftersom varken
jag eller någon annan forskare strävar efter att framstå som okunnig.66 En annan
vilja, uppenbart starkare, har ånyo aktualiserat frågan och sagt mig att forsknin-
gens uppgift är just att ställa de oväntade, ofta obekväma frågorna till världen och
allt det som vi annars tar för givet. Därför har det varit viktigt att hålla liv i frågan
hur det kunde ske. Att skriva denna avhandling har varit mitt sätt att stilla undran,
men ännu viktigare kanske, ett sätt att väcka nya funderingar till liv också hos andra.

66 Den vetenskapliga praktikens doxa proklamerar att var forskare ska eftersträva att framstå som
påläst och skarpsinnig. Men när det gäller vissa forskningsinriktningar, som exempelvis köns- eller
genusfältet, kan det problematiskt nog framstå som meriterande att förkunna sin totala avsaknad av
kompetens på området. Det verkar inte vara något att skyla över eller skämmas för.
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7.3 Fallstudie och texter

Undersökningen av kärnavfallsdiskursen i Malå har en fallstudiedesign (Merriam
1994).67 Den undersökta perioden börjar i och med att SKB i oktober 1992 skickade
ut sin förfrågan och avslutas fem år senare, en månad efter det att folkomröstningen
har hållits, det vill säga i oktober 1997. Genom att välja en kommun har hela opi-
nionsbildningsprocessen, från förstudieplan till omröstning, kunnat undersökas.
Tanken har också varit att ge det platsspecifika större utrymme än vad som hade
varit möjligt om fler förstudiefall hade inkluderats i analysen. Mycket av den tidi-
gare forskningen gällande kärnavfallshanteringen har tillämpat en komparativ ansats.
Valet har också möjliggjort att urvalsproblem när det gäller relevant material har
kunnat undvikas. I stället har ett totalurval av texter kunnat undersökas, så kallad
totalanalys.68 Longitudinella mediestudier av detta slag är relativt sällsynta, vanligtvis
gör man nedslag eller studerar tvärsnitt. För att avancera teoretiskt menar Price
(1992:89) dock att det behövs longitudinella processinriktade studier som följer en
frågas formering från början till slut.69 En annan fördel med koncentrationen på
en kommun är att en kombination av insamlingsmetoder har kunnat tillämpas.
Det empiriska materialet kan därför beskrivas som relativt mångfasetterat. En
nackdel med ett enda fall är att det kan vara svårt att veta vad som är Malåspecifikt
kontra mer generella problematiker.

Den primära empirin utgörs av två texttyper som behandlar kärnavfallshanter-
ingen. Materialet kommer dels från press och teve, dels från intervjuer med opi-
nionsbildare. Textbegreppet används här i vid mening, det vill säga inkluderar
såväl tal, skrift som bilder. Var för sig och sammantaget utgör texterna en konkret
respons på de kärnfrågor som hanteringen av det långlivade radioaktiva avfallet
aktualisear. Framförallt har metoder från text- och innehållsanalysen använts för
att bearbeta den insamlade empirin. Innehållsanalys används som beteckning på
analyser där tillvägagångssättet består i att kvantifiera, det vill säga räkna före-
komst av vissa företeelser i texter (Bergström och Boréus 2000:44-88). Metoden
syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva medieinnehåll och lämpar sig väl för

67 I Merriam (1994) presenteras innebörden i det så kallade kvalitativa fallstudiebegreppet ingående.
Fallstudiekonceptets betoning på helhet, att studera en avgränsad företeelse i relation till samman-
hanget och att försöka placera en text i en relevant kontext, gör det förenligt med diskursanalysen.
68 Totalanalys innebär att man undersöker alla relevanta analysobjekt. I mediestudier betraktas det
som en näst intill omöjlig uppgift pga det enorma medieutbudet. Istället försöker forskarna tillämpa
olika slumpmässiga eller strategiska urvalstekniker för att bibehålla representativiteten (Djerf-Pierre
1996:48f, 440).
69 Om behovet av fallstudier på riskområdet se Otway och Wynne (1989:144).
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att finna gemenskaper och mönster i större material.70 Analysverktyget har anpas-
sats efter materialtypen, men strävan har varit att jämställa mediematerialet och
intervjuutskrifterna i meningen att analysera dem på ett likartat sätt. Samtliga texter
är en del av kärnavfallsdiskursen, en del av meningsskapandet kring avfallet. 

7.4 Mediematerial och bearbetning

Pressmaterialet kommer till att börja med från den största lokala morgontidningen
på orten, det vill säga Norra Västerbotten (NV). NV läses av över 70% av malå-
borna.71 Samtliga texter som berört kärnavfallsfrågan, alla genrer, har inkluderats,
såväl redaktionellt som icke-redaktionellt material. Alla nummer som kommit ut
från och med augusti 1993 till oktober 1997 har gåtts igenom och relevant mate-
rial har kopierats för analys. Ett mindre antal artiklar och insändare som har pub-
licerats mellan oktober 1992 och augusti 1993 och som via intervjuer eller egna
eftersökningar blivit kända under materialinsamlingen har också ingått i urvalet.
Sammantaget har 1026 texter analyserats, förutom 478 texter om kärnkraft och
Tjernobyl respektive ett hundratal med andra Malåanknytningar. Tevematerialet
består i sin tur av det regionala nyhetsprogrammet Nordnytts inslag om kärn-
avfallsfrågan producerat av Sveriges television, den licensfinansierade public ser-
vice televisionen. Tidsperioden sträcker sig från början av 1993 till oktober 1997.
Totalt rör det sig om 112 inslag, vilket motsvarar 2 timmar, 28 minuter och 15
sekunders sänd teve, exklusive uppläsningstiden för de totalt 48 telegrammen.72

Samtliga medietexter har bearbetats med hjälp av innehållsanalytiska tekniker,
det vill säga kodats efter ett bestämt kodningsschema (Bilaga 1). Uppgifterna har
samlats i en databas och bearbetats i kalkylprogrammet Excel samt statistik-
programmet SPSS. Kodningsschemat har reviderats i flera omgångar för att tex-
terna, den så kallade vardagsverkligheten och de diskursanalytiska mer struktu-

70 Ofta har metoden använts för att undrsöka om medierapporteringen är objektiv, saklig eller opar-
tisk, vilket inte är min ambition utan snarare frågeställningar som hör till informationstraditionen.
Om kritik av innehållsanalysen se till exempel Bergström och Boréus (200:44-88).
71 NV:s huvudredaktion ligger i Skellefteå och tidningen kommer ut sex dagar i veckan. I Malå läser
en mindre andel, drygt 10% av medborgarna Västerbottens Folkblad, VF. Flera av dessa läser dessu-
tom båda tidningarna (Enkätresultat odaterad). Valet att inte inkludera VF i urvalet har i efterhand
visat sig klokt eftersom väldigt lite av debatt kring kärnfrågan har förekommit där.
72 Bandkopior på tvematerialet har rekvirerats från Arkivet för Ljud och Bild (nuvarande Statens
ljud- och bildarkiv). De sökord som använts har varit Malå, kärnavfall, Storuman, folkomröstning,
utbränt kärnbränsle, SKB, avfall, atomsopor, kärnkraft och kombinationer av dessa.
Nordnyttsändningarna har ersatts av Västerbottensnytt sedan programmet har delats upp länsvis.
Vid tidpunkten för studien hade Nordnytt dock ett täckningsområde som omfattade Norrbottens
och Västerbottens län. Enligt statistik från 1996 hade programmet i genomsnitt en tittarsiffra på
29% av befolkningen. Sammantaget motsvarade det drygt en halv miljon människor. Tittarsiffran
gällde för sändningen med störst publik, det vill säga klockan 19.10. Regionala tevenyheter sänds
också i den kommersiella kanalen TV4. Uppgifterna är hämtade från en telefonintervju (970219)
med Hans Gustafsson, Nordnytts redaktion. I telefonintervjuerna med malåborna uppger drygt 70%
att de ser på Nordnytt regelbundet, det vill säga nästan varje dag eller oftare (Enkätresultat odaterad). 
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rella frågeställningarna skulle matcha varandra och mötas. Samtliga texter har
sedan kodats enligt det slutgiltiga kodningsschemat. I det följande vill jag kom-
mentera några av nyckelkodningarna i materialbearbetningen, i övrigt hänvisas till
Bilaga 1.

7.4.1 Innehåll i text och bild

Vid genomgången av mediematerialet har jag för att svara på frågan vad texten
innehåller och sammantaget diskursen i stort, efter första genomläsningen grovt
tematiserat innehållet och studerat det dominerande budskapet. Därefter har jag
kodat enheten genom att först skriva in en fyllig beskrivning av innehållet och då
hållit mig nära textens eget uttryckssätt (kategori N i kodnyckeln, se Bilaga 1).
Löpande i beskrivningen har jag också noterat hur kärnfrågan framställs i texten.
Med versaler har jag noterat de uppdelningar och förkastanden som görs, de hän-
delser (ofta nyheter/brott) och serier (återkommande teman) som gestaltas, de
uttryck för makt/motmakt som uppkommer, de iakttagelser som pekar på 
diskursens ordning, exempel på viljan till sanning samt om tolkningsdimensionerna
har aktualiserats. Mer utförliga beskrivningar av innebörden i dessa Foucault-
influerade diskursanalytiska begrepp presenteras framgent (se Kärnavfalls-
diskursen – dominans och tolkning). För att illustrera det ovan sagda presenteras
ett konkret kodningsexempel nedan. Det är en artikel i Norra Västerbotten pub-
licerad i samband med en demonstration före folkomröstningen  (970919).
Artikeltexten återges i gemena bokstäver och mina kommentarer i VERSALA.

7.4.2 Opinionsbildare och talutrymme

Frågan om vem/vilka som yttrar sig i kärnfrågan samt hur talutrymmet fördelar
sig mellan olika opinionsbildare har också varit viktigt att få grepp om. I varje
medieenhet har därför samtliga aktörer som framträder med en utsaga, det vill
säga citeras direkt eller indirekt kodats (Kategori J).73 Om vederbörande har titu-
lerats samt hur har noterats, liksom om inställning i kärnfrågan, positiv eller negativ,
har kunnat uttydas. 

Källan, ”upphovsmannen” eller författaren till varje insändare, artikel, inslag
etcetera har kodats (Kategori K).74 För att inte tappa bort aktörer som omnämns,

73 Som jämförelse kan nämnas att till exempel Asp och Hedbergs (1988) studie av rapporteringen kring
kärnavfallsfrågan i riksmedierna under 1980-talet endast kodade en aktör, ofta den första, per nyhet-
sartikel eller inslag. Vidare baserades deras analys av Rapport enbart på programprotokoll, det vill
säga av medarbetare skrivna beskrivningar av inslagen. Denna förenklingsteknik är också ganska
utbredd i mediestudier men diskussionen kring innebörden desto mer ovanlig. Analysen går ju miste
om den visuella presentationen vilket naturligtvis har betydelse i ett bildmedium som televisionen. 
74 Låt mig poängtera när det gäller mediematerialet att flertalet journalister har bevakat kärnfrågan
varför resultat om rapporteringen inte kan sammankopplas med någon enskild reporter vare sig det
gäller lokaltidningen eller tevenyheterna.
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men som inte aktivt medverkar själva i till exempel en artikel, har även refererade
aktörer noterats i förekommande fall. Det har dock varit relativt sällsynt. Liksom
med övriga aktörer har jag även noterat de fall där journaliströsten i sig blir dri-
vande, alltså där medierna synliggörs som aktör. Expertis spelar en viktig roll i
kärnavfallsdiskursen, frågan är dock i vilken utsträckning och på vilket sätt. I
genomgången av materialet har jag noterat om aktörer framträder som experter,

Ett hundratal nejsägare demonstrerade i sam-
hället. HÄNDELSE ”Heja Malå! Friskt humör.
Håll kärnavfallet utanför…” Så skallade ropen
när ett hundratal nejsägare demonstrerade i
samhället. Opinionsgruppen fick förstärkning
för dagen från både kust och inland. I täten
körde opinionsgruppens bil och efter kom del-
tagare med plakattexter som ”På strålning av
värsta sort bjuder SKB så flott” SERIE SKB-
FÖRAKT, “Var är alternativen SKB?” SERIE
METODKRITIK ALTERNATIV På torget
hölls korta appeller, bland annat av miljöparti-
ets Peter Eriksson: Nu gäller det vilken bild vi
vill ge av Norrland. SERIE NORRLAND
Partikollegan Marianne Samuelsson höll en
kort appell, och när deltagarna tågade vidare
skallade ropen och sången. Op-gruppens Hans
Forsgren: Att göra det här till att det bara gäller
arbetstillfällen är att göra det för enkelt. SERIE
ARBETSTILLFÄLLEN UPPDELNING OCH
FÖRKASTANDE  Sten Biström (c) gav en
känga åt SKB som enligt hans mening försöker
”sälja in sig” på sysselsättning i glesbygden,
SERIE UPPDELNING OCH FÖRKAST-
ANDE ARBETE Eva Olofsson (v) undrade
vem utom SKB som kunde erbjuda 550 röstbe-
rättigade i en liten kommun att åka 100 mil för
att informera sig. Jag vågar inte lova Malå-
borna att det kommunala vetot kommer att

respekteras SERIE OSKARSHAMNSRESOR
HÄNDELSE LOKALPOLITISK KRITIK
OFFENTLIGT, Om ni röstar ja riskerar ni att
hamna i en rävsax där det kommunala vetot kan
visa sig värdelöst, inte bara Sveriges kärnavfall
utan också övriga Europas SERIE EUROPA
Martin Bildström Op-gruppens talesman Jag
har nyss mottagit en namninsamling från
Kristineberg. Och i Skellefteå har man redan
fått in 27 000 namn mot transporter SERIE
GRANNKOMMUNER NAMNINSAMLING-
AR Från Skellefteå kommun, Skelleftehamn
kom Sven-Erik Johansson för att ge sin syn på
saken: Vi ska inte släppa någon djävul över
bron i Skelleftehamn! HÄNDELSE KON-
FLIKT ORDVAL Många känner djupt för detta
och vi stöder Malåbornas kamp. Själv tror jag
att kvinnornas röster i stor utsträckning avgör
hur valet blir. HÄNDELSE KÖNAD
Miljöpartiets Henry Svonni liknade det hela vid
Davids kamp mot Goliat: Att kommunen fun-
gerar som en resebyrå för SKB måste uppfattas
som att kommunen är part i målet för en ja-röst
SERIE KOMMUNEN PARTISK Benny
Christensen kpml(r) ja-gruppen säger sig vara
positiv, då vill jag jämföra med ett hiv-test där
den testade får beskedet: Ja, det är positivt!
HÄNDELSE PARTITILLHÖRIGHET,
PARALLELL HIV (NV 970919).
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till exempel tituleras som forskare. I vissa fall kan en expertroll skapas av sam-
manhanget till exempel att en utsaga refereras som oomstridd (se kategori L).

Dessa längre återgivningar av enheternas innehåll har sedan sammanfattats i en
enda mening (kategori M) för att vaska fram det huvudsakliga och i slutänden för
att göra materialomfånget i sin helhet mer lätthanterligt. Innehållsbestämningen
av det sekundära materialet om den svenska kärnkraften, Tjernobylolyckan, kär-
nvapensprängningar etcetera har skett genom en grov sortering i förutbestämda
kategorier (kategori O). För att utröna vad kärnavfallsdiskursen i Malå innehåller
har jag också noterat vilken texttyp det är, till exempel om det rör sig om ett jour-
nalistiskt reportage eller en ledare (kategori I.). Genrerna med sina respektive kon-
ventioner kan i sin tur tolkas som en del av diskursens ritualer. Diskursens inne-
håll gestaltas inte bara i talad och skriven text utan även bildmässigt. Såväl de rör-
liga bilderna som pressfoton och illustrationer har därför kodats genremässigt
enligt grova kategorier som porträtt, mötesbilder, naturvyer etcetera (kategori T).

7.5 Intervjumaterial och urval

En väsentlig del av det empiriska materialet består av intervjuer med opinionsbil-
dare i Malå, det vill säga personer som jag har kunnat anta, eller under forsk-
ningsprocessens gång ”upptäckt”, fungerar som centrala opinionsbildare i kärn-
frågan. Totalt har 29 intervjuer genomförts med Malåpolitiker, lokalreportrar,
informatörer och andra företrädare för myndigheter, organisationer, föreningar
respektive företag med engagemang i kärnfrågan.75 (För en sammanställning av
intervjupersoner och dominerande teman se Bilaga 6.)

Aktörer som har försökt påverka opinionen genom att yttra sig offentligt i kärn-
frågan har intervjuats, till exempel Opinionsgruppens ordförande. Personer som
har representerat positionsmakt i samhället, till exempel kommunalrådet, liksom
de som har innehaft betydelsefulla poster i den formella processen, som den sak-
kunnige ordföranden i den fristående granskningen har intervjuats. Även repre-
sentanter för marginaliserade röster i sammanhanget har ingått, som
Ungdomsrådets ordförande eller Samebyns representant. En övervägande majori-
tet av informanterna har varit män, varför jag medvetet har valt att intervjua det
fåtal kvinnor som har fungerat som frontfigurer i opinionsbildningen. Urvalet kan
sägas vara både representativt och strategiskt. Ett kriterium har dock varit att
intervjupersonerna har en tydlig koppling till den lokala opinionsbildningsproces-
sen i Malå, antingen genom att de bor på orten eller att de har arbetat med kärn-
frågan lokalt. Aktiva debattörer från Skelleftehamn har därför inte ingått, ej hel-

75 Av de 29 intervjuerna med totalt 25 personer har jag själv utfört 23. Övriga sex har av praktiska
skäl utförts av andra, men utifrån samma intervjuguide, varför resultaten kan ses som kompatibla.
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ler journalister som har skrivit om kärnfrågan med placering vid NV:s huvudkon-
tor i Skellefteå. En viss avgränsning har också skett vad gäller intervjuer med
representanter för de politiska partierna, framför allt eftersom politikerna inte har
varit engagerade i opinionsbildningen men också av praktisk hänsyn. Politiska
företrädare för socialdemokraterna, vänsterpartiet samt moderaterna är dock
representerade. Merparten av de mest aktiva opinionsbildarna när det gäller kärn-
avfallsfrågan i Malå har intervjuats och samtliga centrala opinionsbildande insti-
tutioner finns representerade i undersökningens urval.

Att intervjua opinionsbildare kan beskrivas som att genomföra elitintervjuer
(Kvale 1997:97). Elitens meningsskapande i en fråga är det ofta också i andra frågor
(Price 1992:42). Begreppet opinion leader myntades av Paul Lazarsfeld
(Lazarsfeld, Berelson och Gaudet 1968/1944) och syftar på en person som spelar
en betydelsefull intermediär roll vid överföringen av mediemeddelanden till sociala
grupper, allmänt kallad tvåstegshypotesen (O’Sullivan och Harley och
Montgomery och Fiske 1994:210f). Det är inte rimligt att tänka sig opinionsbild-
ningsprocessen i Malå enligt någon enkel överföringsmodell eller att ha bestämda
uppfattningar om vem som tillhör en elit i sammanhanget. Sammantaget spelar
dock informanternas - opinionsbildarnas - uppfattningar i kärnfrågan roll för fler-
talet. De präglar diskursens innehåll och form samtidigt som de formar kärn-
avfallsdiskursens dominans.

7.5.1 Genomförande

Intervjuerna har genomförts i samtalsliknande former och företagits under hela
den undersökta perioden.76 Med flertalet informanter finns därför material insamlat
såväl under som efter det att processen har avslutats. Intervjuerna har varat mellan
45 minuter och 2,5 timmar, i genomsnitt runt en och en halv timme och har
genomförts på olika platser, i regel på den intervjuades hemmaplan. Majoriteten
har utförts i Malå, men några även i Stockholm respektive Oskarshamn. Alla till-
frågade har tackat ja till intervjun, vilken i sin tur har bandats och skrivits ut i sin
helhet.77 Transkriptionen har varit tidskrävande, men tillika värdefull, eftersom den
i sig kan ses som en analytisk akt (Klein 1990).78 Intervjuerna är halvstrukturerade,

76 Med samtalsliknande form avses här vardagsliknande konversation. Om intervjun som samtal se
Kvale (1997:25-41), om kritik eller standardinvändningar mot intervjuforskning (Kvale 1997:254-
263).
77 Textmängden per intervju är i genomsnitt grovt räknat 50 utskrivna A4-sidor. Detta motsvarar en
total textmängd på 1450 transkriberade sidor. Som jämförelse kan nämnas Camauüers (1999:67f)
etnografiska studie med intervjumaterial där 68 timmars intervjutid motsvarade 1240 sidor transkri-
berad intervjutext.
78 Inspelade band liksom transkriptioner från intervjuerna finns i författarens ägo.
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då en intervjuguide har nyttjats vid samtliga tillfällen för att vara säker på att alla
avsedda ämnen har tagits upp vid tillfället. Förutom att ha anpassats till respektive
situation och informant har intervjuguiden behållit sin grundstruktur under hela
den undersökta perioden (se Bilaga 4).

Holme och Solvang (1991) diskuterar olika faktorer som påverkar chanserna
för att uppnå ett gott resultat vid en intervju. De teman eller ämnen som har tagits
upp i intervjuerna har genomgående intresserat informanterna så samtalen har flutit
på. Kärnavfallsdiskursen i Malå präglas av ett relativt lågt allmänt intresse för
avfallsfrågan varför intervjutillfället ofta har fungerat som en bekräftelse på de
intervjuade informanternas engagemang. Intervjuerna har överlag genomförts
inom en för informanten känd miljö. Rollfördelningen mellan intervjuare och
informant har varit relativt jämställd, dels beroende på samtalsformen, dels efter-
som respondenterna har fått tala om något de är bra på. Trost (1993:45ff) menar
att det är centralt som intervjuare att tolerera, om än inte att acceptera, infor-
manternas utsagor vilket jag också har försökt göra.79 Jag har heller inte upplevt
någon ansträngd tystnad som ibland präglar intervjusituationer. När det sen gäl-
ler återkoppling efter intervjun har intresset från informanternas sida att ta del av
utskrifter etcetera varit minst sagt ljumt (jfr Trost 1993:61). Intervjucitat har jag
som brukligt är redigerat till att mer likna skrift (Holme och Solvang 1991:122;
Trost 1993:77f). Dialektala uttryck har tonats ned och ord som ”ju”, ”hm”, ”öh”
har tagits bort i syfte att öka läsbarheten. Analysen är mer innehållsbetonad och
ligger inte på närspråksnivå. När det gäller citatanvändningen har jag inriktat mig
på att plocka ut dem som illustrerar den aktuella problematiken. Men citaten är
även tänkta att bära texten eller innehållsförståelsen av diskursen framåt. Till
skillnad från nyhetstexten har nämligen mänskligt berättande narrativa kvalitéer
när det gäller att skapa sammanhang, vilket nyhetsjournalistikens formspråk i
stort saknar, något som begriplighetsforskare ofta påpekar (se till exempel Findahl
och Höijer 1984). 

7.5.2 Intervjutextbearbetning 

Analys är en tidskrävande och omständlig process men däremot inte en konst vil-
ket många tror (Holme 1991:117). Även intervjutexterna har bearbetats med
hjälp av text- och innehållsanalytiska metoder. Med hänsyn till materialomfånget
har det varit en absolut nödvändighet att utarbeta lämpliga analysinstrument för
att överblicka och sortera i mängden utsagor. Bearbetningen har skett i flera
omgångar och även här har det diskursteoretiska perspektivet varit styrande. 

79 Egentligen är det endast ett tillfälle när jag haft stark lust att säga emot och det är när informanten
tillskrivit mig rädsla för kärnavfallet på grund av kön. Händelsen analyseras i (Sjölander 2001a).



De transkriberade intervjuerna har först kodats i sin helhet. Passager och text-
avsnitt har tematiserats på ett liknande sätt som mediematerialet, det vill säga med
hjälp av de diskurteoretiska huvudbegreppen (jfr 7.4.1; se Kategori N i kodnyckeln
Bilaga 1). För överblickens skull har sedan intervjutexten sammanfattats på ett par
sidor och de mest relevanta utsagorna har sorterats in under ett par fråge-
områden/teman såsom personlig bakgrund, Malå samhälle, processen, medieva-
nor, de olika aktörerna samt tolkningsdimensionerna. En övergripande samman-
fattning av hela intervjun har också genomförts (jfr Kategori M, Bilaga 1). (För ett
konkret exempel på hur denna kodning av intervjumaterialet gått till se Bilaga 5.)
Efter detta har ytterligare en bearbetningsomgång skett där de dominerande tema-
na i varje intervju har abstraherats i ett par nyckelord eller satser som SKB förfat-
tarfunktion, lågt engagemang, mediemakt etcetera. Detta för att skissera en bild
av helheten och det dominerande i materialet och för att kunna göra enklare jäm-
förelser mellan opinionsbildarna. (För en översikt av dominerande teman i
intervjuerna se Bilaga 6.)

7.5.3 Läroprocess

De flesta som arbetar med intervjuer vittnar om att det är en givande läroprocess
för såväl intervjuare som informant. Intervjusituationen har inte bara fungerat
som bekräftelse på informanternas engagemang och professionella gärning utan
den har också utgjort ett lärotillfälle i sig tack vare den ovanliga möjlighet som ges
till reflektion. Det tydligaste exemplet på detta var kanske när jag och journalis-
terna på Nordnyttredaktionen i slutet av intervjun tittade igenom ett urval av
inslagen om kärnfrågan som de fick kommentera. En av reportrarna hade aldrig
tidigare sett sig själv i bild och det var väldigt tydligt hur ovanligt det är att
journalisterna hinner med att utvärdera sitt eget arbete (intervju Nordnytt
990802).

Tack vare min ”oberoendesträvan”, det vill säga oviljan att själv vara en del av
opinionsbildningen inför valet, har jag blivit varse hur forskaren kan utfrågas av
sina informanter och användas i situationen. När det gäller makten att benämna
har jag medvetet av etiska skäl valt bort vissa bitar ur intervjutextutdragen, till
exempel nedsättande beskrivningar av enskilda individer. Även om jag aktivt har
sökt kunskap om den samiska befolkningens synpunkt på kärnfrågan är det en
svaghet i studien att Samebyns representant bara intervjuas i undersökningens
slutfas. Det berodde på att vederbörande var något svårare att få tag på än övriga,
förmodligen på grund av sitt yrke som aktiv renskötare. För mig har det också
givit upphov till en hel del reflektioner att ”plötsligt” vara en representant för stor-
samhället, det svenska majoritetssamhälle som många samer vittnar om förtrycker
ursprungsbefolkningen. Att skyndsamt läsa ett par böcker om samerna och deras
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historia (se till exempel Marklund 1985; Lundmark 1999) råder dock inte bot på
obehaget av att uppleva sin okunskap trots mina tio levnadsår i sametäta Kiruna.
Händelsen är en bra illustration på ett oväntat lärotillfälle skapat i intervju-
ögonblicken.

7.6 Avgränsningar

Den omfattande empirin har gjort vissa avgränsningar nödvändiga. Radio material
har inte inkluderats. Något särskilt bildanalysverktyg har heller inte utvecklats
utan bildmaterialet har i huvudsak behandlats på samma sätt som skrift och tal.
De sända teveinslagen, alltså de rörliga bilderna är dock studerade. I framskriv-
ningen av kärnavfallsdiskursens innehåll har jag också i illustrativt syfte använt
bilder, dels egna fotografier, dels politiska satirteckningar som har publicerats i
lokalpressen. De levandegör berättandet och förmedlar symbolik på ett sätt som
är svårt att göra i skrift. Bildanvändningen kan också ses som en lek med en rea-
listisk berättarkonvention eftersom den bland annat vittnar om författarens när-
varo på platsen (Van Maanen 1988). Genreanalysen, där jämförelser görs mellan
till exempel insändar- och nyhetstexter, har heller inte av avgränsningsmässiga
skäl utvecklats i studien.  

7.7 Övrig materialinsamling

En del bakgrundsmaterial eller så kallad sekundär empiri har också insamlats. Till
viss del har jag ägnat mig åt etnografiskt fältarbete.80 Det har skett bland annat i
form av deltagande observation på informationsmöten och debatter i Malå,
genom en studiebesöksresa till Oskarshamn som över 600 malåbor har gjort, via
besök på offentliga inrättningar i samhället som bibliotek, kommunkontor, infor-
mationskontor och andra centrala så kallade mötesplatser i byn som Dungers café.
Jag har även fotograferat samhället i Malå och orienterat mig lokalhistoriskt.81

Under besöken i Malå har jag gjort fältanteckningar och miljöbeskrivningar. Även
andra typer av material som informationsbroschyrer, utredningsrapporter och
beslutsprotokoll har samlats in för bredvidläsning. Under avhandlingsskrivandet
har jag även deltagit i ett forskningsprojekt om malåbornas reception av kärn-
frågan vilken har undersökts i survey- eller telefonenkätform och genom fokus-

80 Om fältarbete se till exempel Hastrup och Hervik (1994); Van Maanen (1994); Wolf (1992) eller
Lyon och Busfield (1996).
81 Marklund (1985; 1990) skriver om samerna och nybyggarnas tidiga historia i Malå och Marklund
(1988) tar upp arbetarrörelsens intåg i Malåbygden under förra seklet.
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grupper med medborgare. En del av resultaten från dessa studier används här men
överlag utgör erfarenheten en värdefull bakgrundsreferens.

7.8 Metoddiskussion

Den största svårigheten, tillika utmaningen, i denna studie har varit hanteringen
av det omfattande empiriska materialet. I efterhand kan det förefalla klokare att
göra fler urval i materialinsamlingen. Tillämpningen av Foucaults diskursperspektiv
fick i stället fungera som ”urvalsinstrument” i den systematiska analysen av försöken
till opinionsbildning. Det kan uppfattas motsägelsefullt i sig eftersom Foucault
(2002/1969:45) tydligt poängterar det preliminära i alla ordningsförsök. 
Ett skäl till empirins storlek är att undersökningen designades för att omfatta en
tidsperiod på ett och ett halvt år. Den samhälleliga processen och den avslutande
folkomröstningen utsträcktes dock till nästan det tredubbla. En konsekvens är att
det avvikande eller ”udda” innehållet i diskursen har fått stryka på foten då känslan
av utrymmesbrist varit påtaglig. Det kan ses som problematiskt ur ett teoretiskt
perspektiv eftersom det är centralt att också visa på avvikelser och brott som bryter
diskursiva ordningar. En annan konsekvens av att det dominerande har företräde
kan vara att studien därmed (åter)skapar och förstärker de dominansförhållanden
som råder inom diskursen.82

Att jag är en del av diskursen som studeras, en del av meningsproduktionen
kring kärnavfallet, är däremot i princip inget problem, vilket hävdas av vissa dis-
kursanalytiker (Jørgensen och Philips 1999:31f). Det viktiga är att reflektera kring
hur och att synliggöra på vilket sätt. Vad jag däremot har uppfattat som proble-
matiskt är den författartalang det krävs för att på ett tydligt sätt kommunicera
denna (subjekts)position av att alltid vara del av kärnavfallsdiskursen men att
samtidigt också kunna betrakta den på distans och objektgöra den. Det veten-
skapliga skrivandets begränsningar och paradoxer har också varit påtagliga under
arbetet med denna avhandling. En motsägelse handlar om att doktoranden dels
ska skapa, författa nytt, dels ska hon lyfta fram och kommentera allt det som
redan sagts. Formerna för berättandet är hårt reglerade samtidigt som det finns en
samsyn om att brott mot konventioner alltid kan kreera möjligheter. Jag har upp-
levt kombinationen av det Foucault (1993/1971; 1991/1969) beskriver som för-
fattarfunktion respektive kommentatorsroll i vetenskapliga diskurser som svårbe-
mästrad. Relativt begränsade förändringar av ett förväntat språkbruk mottas lätt
som störande brott i läsningen. Ett konkret exempel är att jag medvetet valt att
(åter)använda vissa beteckningar som ofta anses tillhöra informationstraditionen,

82 För en utvecklad diskussion om dilemmat gällande enfald och mångfald i kärnavfallsdiskursen se
Sjölander (2001a).
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som empiri eller mikro och makro, fast jag skriver inom en så kallad diskursana-
lytisk kulturtradition. Avsikten har bland annat varit att visa på likheter mellan
dessa ”forna kontrahenter” och att genom förskjutningen av förväntad betydelse
åter göra koncepten brukbara. Mottagandet av dessa modesta (författar)försök
har gestaltat hur begränsad frihetsgraden i den vetenskapliga genren kan vara. 
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KKÄÄRRNNAAVVFFAALLLLSSDDIISSKKUURRSSEENN  ––  DDOOMMIINNAANNSS  OOCCHH  TTOOLLKKNNIINNGG

8. Yttre och inre kontroll

Kärnavfallsdiskursen i Malå har en mångfacetterad komposition. Dess dominans
och tolkningen av dess dominans står i fokus i detta kapitel. Åtskilliga utsagor om
kärnavfallet har yttrats under den studerade perioden i såväl medierna som andra
fora och vinklingarna på kärnfrågan har varierat. Varje återgivningsförsök är därför
komplicerat. I framskrivningen av diskursen har den foucaultianska blicken
utgjort en styrande princip. Tolkningsdimensionerna har också fungerat som rikt-
märken i urvalet till föreliggande framställning. Den primära analytiska ingången
jag har valt i studien är yttre respektive inre procedurer för begränsning och kon-
troll av diskurser (Foucault 1993/1971). Foucault beskriver de yttre kontroll-
mekanismerna som förbud, uppdelning och förkastande samt vilja till sanning. De
inre handlar om kommentarens roll, författarfunktionen respektive diskursens
organisation (jfr 4). Kontrollmekanismerna formar i sin tur, som jag tolkar
Foucault, händelser och serier i diskursen. Begränsningsprocedurerna kan också
sägas handla om makt och motmakt. Förutom kontrollmekanismer har begreppen
händelse/serie samt makt/motmakt använts i analysarbetet. Innebörden i dessa
centrala foucaultianska begrepp presenteras närmare här tillsammans med
beskrivningen av den konkreta tillämpningen och dess utfall.

Ett väsentligt led i att undersöka kärnavfallsdiskursens begränsande principer
har varit att studera vad som faktiskt yttras där, vad som ”släpps igenom gallren”.
Det har handlat om att söka besvara frågan vad diskursen konstitueras av, det vill
säga dess huvudsakliga innehåll. Det har i sin tur utgjort en förutsättning för att
kunna resonera kring det som inte yttras, men som alltid finns där, det vill säga
möjliga alternativ till det redan sagda. Det mest dominerande i kärnavfallsdiskursen
står i fokus. Det marginaliserade och avvikande, brotten i diskursen, har dock inte
helt glömts bort i analysen även om de tilldelats mindre utrymme här. De upp-
delningar och förkastanden som görs, respektive den vilja till sanning som gestaltas
i kärnavfallsdiskursen har varit viktiga att försöka ringa in. Detsamma gäller hur
författarfunktionen, kommentarens roll respektive diskursens organisation verkar
i kärnavfallsdiskursen.



9. Förbud och frånvaro

Den mest vanliga utestängningsmekanismen eller yttre proceduren för kontroll av
en diskurs är förbudet. ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala
om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om
vad som helst.”(Foucault 1993/1971:8). Det Foucault beskriver är tre olika typer
av förbud som fungerar som gallringsmekanismer i diskurser. För det första finns
det tabuerade ting, det vill säga ämnen och vinklar som inte får omnämnas, pers-
pektiv som helt utesluts och företeelser som tabubeläggs i diskursen. För det andra
skapas i diskursen ritualer för olika tillfällen som också gallrar bland aktörerna
eftersom medverkan kräver kännedom om de ritualer som diskursen föreskriver.
Överträdelser synliggörs. För det tredje är ”det talande subjektets privilegierade
och exklusiva rätt” förbehållet vissa i en diskurs (Foucault 1993/1971:9).
Talutrymme är inget givet alla och envar. 

9.1 Frågan vad

För att kunna studera hur förbudet verkar i kärnavfallsdiskursen, hur den yttre
kontrollen gestaltas, har jag till att börja med fokuserat på att ringa in kärn-
avfallsdiskursen i dess helhet. Detta för att sedan kunna gå vidare och diskutera,
bland annat med hjälp av tolkningsdimensionerna, vad diskursen inte är och vad
den så att säga förbjuder. Det går naturligtvis inte att fullständigt kartlägga 
diskursen. Det har heller inte varit ambitionen. Däremot har det varit centralt att
fånga innehållet på en övergripande nivå för att veta vad som dominerar. Det har
gjorts genom att frågorna om vad, när, var och vem/vilka har ställts i relation till
var och en av de undersökta enheterna i studien, framför allt medietexterna (jfr
Bilaga 1). Utan en uppfattning om helheten är det svårt att veta något om vilka
ämnen, vinklingar och perspektiv som förefaller tabubelagda (jfr syftet kapitel 4).
Frågan vad besvaras genom att de ämnen som diskursen inkluderar tematiserats
och kodats. Det har bland annat sammanställts i en kronologisk och delvis tematisk
händelse/serie-kedja (Bilaga 3). 

9.2 Händelse och serie

Förutom via yttre och inre kontrollmekanismer kan diskurser beskrivas och 
förstås som mängder av händelser vilka tillsammans bildar olika serier (Foucault
1993/1971:40f). Händelser och serier i diskursen kan enligt min uttolkning ses
som resultat av kontrollmekanismerna. Begreppsparet har använts som ett 
sorterings- och bearbetningsinstrument i materialanalysen. Foucault (1993/1971:38)
utmanar dock den konventionella förståelsen av begreppens innebörder.
Kausalitetstänkande i form av orsak-verkan-regimen problematiseras och 
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skapelsemyten ruskas om. Istället poängteras osäkerhet och slump som centrala
komponenter i koncepten. Med tanke på dessa svårigheter eller rättare sagt 
utmaningar har jag därför så långt det låter sig göras dels hållit innebörden i
begreppen händelse och serie öppen, dels låtit begreppsförståelsen formas i mötet
med texterna/empirin. Med detta abduktiva angreppssätt hoppas jag röra mig mot
en annorlunda, icke traditionell begreppsdefinition.83

Vid kodningen av samtliga medie- och intervjutexter har jag noterat de skeenden
i flödet av utsagor som kan betecknas som händelser, det vill säga olika moment
av betydelse i diskursen. Det har kunnat röra sig om en enskild utsaga, en artikel
i lokaltidningen eller någon annan företeelse som till exempel ett informations-
utskick till alla malåbor eller ett regeringsbeslut som har påverkat händelse-
utvecklingen på lokalt plan. Händelsen markerar vidare något slags brott mot det
tidigvarande. Den exemplifierar diskontinuitet. Till exempel är det en händelse i
diskursen när en Ja-grupp bildas i Malå eftersom en ny viktig aktör då träder in
på scenen eller då Greenpeace för första gången anländer till Malå för att med-
verka i valkampanjen. Det är därför också en händelse när en av de lokala politi-
kerna efter folkomröstningen i en av mina intervjuer säger att frågan trots resul-
tatet inte är avslutad. Händelsen är också ögonblicket då diskursens ordning, dess
regelbundenhet, rubbas. Det är då diskursen framträder som tydligast inför oss.
Inte sällan gestaltar händelsen att gränser överskrids som till exempel när SKB går
i svaromål och bemöter som de uppfattar orättfärdig kritik av deras metoder 
och arbetssätt. En annan typ av gräns överskrids när personer 
utanför Malå anses ”lägga sig i” förstudiedebatten, som när skelleftehamnsbor
demonstrerar i Malå. 

Händelser bildar serier i de fall det är många som på olika sätt relaterar till dem
i debatten, till exempel diskussionen kring vad folkomröstningen i Malå egentligen
gäller. En händelse kan vidare ingå i flera serier samtidigt och vara något som
många relaterar till som att Opinionsgruppen inte deltog i den fristående gransk-
ningen av förstudien. En händelse tänker jag mig också som något som bidrar till
att tydliggöra, något oberäkneligt men som i form av de serier den ingår i ofta
samtidigt skapar en svårförändrad regelbundenhet. 

83 Abduktion som metod eller förhållningssätt används ofta inom fallstudiebaserade undersökningar. I
korthet går den enligt Alvesson och Sköldberg (1994:41f) ut på att forskaren kombinerar och jäm-
ställer induktiva och deduktiva förklarings- eller förståelseformer. Analysen utgår såväl från empiri
som teori. Poängen är att alternera mellan de två så kallade polerna. I Danermark, Ekström och
Jakobsen och Karlsson (1997:142ff) presenteras begreppets filosofiska rötter och innehåll mer ingåen-
de. Författarna skriver att ”Teorin ger en fördjupad kunskap om de enskilda händelserna, men studier
av nya enskilda fall är samtidigt nödvändiga för att kunna pröva, utveckla och modifiera denna teori
om de generella strukturerna” (Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson 1997:150). Relationen
och kontinuerlig växelverkan mellan enskilda händelser/företeelser och övergripande
sammanhang/generella strukturer är central.



Inom medie- och kommunikationsvetenskapen är händelsebegreppet både välkänt
och välanvänt, inte minst inom nyhetsforskningen. Gemensamt i många definitioner
av begreppet är att forskarna utgår från att händelsebegreppet representerar ett
skeende som journalistiken sedan syftar till att (åter)skapa (jfr Hadenius och
Weibull 1989:256ff; Findahl och Höijer 1981:69, 1984:102-111; Hvitfelt
1989:89ff). Ekecrantz och Olsson (1994:38ff) presenterar en annan syn på den
journalistiska händelsen som forskningsproblem, där de fördjupar sig i de tids-
mässiga och rumsliga storheterna i nyhetstexter. Min uttolkning av händelse-
begreppet skiljer sig från båda varianterna men ligger närmare den senare eftersom
händelsen inte ses som separerad från beskrivningen av den (Ekecrantz och Olsson
1994:40).

Sett från en analytisk horisont blir också de utsagor och praktiker, som på olika
sätt relaterar till de problemkomplex som tolkningsdimensionerna representerar,
betydelsefulla händelser och serier i diskursen. Jag tänker på de yttranden som
berör risksamhället, mediernas roll, natursynen och så vidare.  Trots alla dessa
mina ordningsförsök – upprättandet av en händelse/serie-kedja samt hela innehålls-
analysen – är det värt att poängtera att varken en händelse eller en serie ska för-
växlas med något konkret påtagligt. Det är inte något som kan sorteras fullständigt
för att sedan läggas i högar i väntan på observation.

9.3 När, var och vem/vilka

För att kunna veta något om mängden i det diskursiva flödet och för att få syn på
eventuella förändringar över tid har jag kodat tidpunkten för de undersökta enhet-
ernas offentliggörande eller publicering. Förutom att ha besvarat frågan när, har
jag kodat var texten har publicerats, det vill säga aktuellt medium. Vem eller vilka
som talar, det vill säga vilka aktörer som har en privilegierad position i diskursen
har noterats vid genomgången av materialet för att kunna belysa de talande sub-
jektens privilegierade rätt (jfr 7.4). Dessutom har den position ur vilken aktören i
varje enskilt fall talar studerats, till exempel kodas det om personen presenteras
med titel, om och i så fall vilken organisation vederbörande företräder samt om
hon framträder som expert eller auktoritet i sammanhanget. Vem/vilka som intar
författarfunktioner respektive kommentarens roll i diskursen indikeras också i
intervjumaterialet. Fyra opinionsbildande aktörer framträder där framför övriga,
det vill säga SKB, expertis, medierna och Greenpeace tillskrivs författarfunktioner
(jfr Bilaga 2). Genom att studera vad, var, när, vem och vilka som yttrar sig och
närvarar i kärnavfallsdiskursen möjliggör jag dels en diskussion kring vilka tabun
som produceras, dels berättar det något om hur ritualerna för 
kommunikationen ser ut samt vem eller vilka aktörer som intar en privilegierad
position i diskursen. Det sammantagna resultatet av kodningarna visar på det som
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gallret inte släpper igenom, det som stängs ute, men som alltid finns där – alternativ.
En väsentlig del av de opinionsbildande aktiviteterna och informationssprid-

ningen, det vill säga meningsskapandet i kärnavfallsdiskursen i Malå pågick i de
lokala medierna. I Norra Västerbotten publicerades totalt 1026 texter som
behandlar kärnfrågan. Drygt hälften av tidningsmaterialet är redaktionellt mate-
rial, företrädesvis producerat av journalister. Det rör sig då om artiklar, intervjuer
och reportage. Opinionsyttringar i form av insändare och debattartiklar har också
utgjort en stor del av det analyserade materialet, drygt 1/3 av den totala mängden.
Ledarsidans skribenter i NV har uppmärksammat kärnfrågan med jämna mellan-
rum, dock inte i hög utsträckning (17 gånger). Annonser har emellertid publicerats
kontinuerligt i lokalpressen, dels har information om kommande möten och
debatter kungjorts, dels har aktörer från SKB respektive Ja- och Nej-sidan ”kam-
panjat” för sina åsikter. Sammantaget utgör annonserna runt 15 procent av text-
erna. Vid tiden för förstudiebeslutet i Malå ökade frekvensen kraftigt i såväl
debattinlägg som journalistisk rapportering. Flertalet av de dominerande serierna
i diskursen formeras redan under denna period, det vill säga andra halvan av
1993. Av de 112 analyserade teveinslagen är drygt hälften korta telegram och hälften
egenproducerade journalistiska reportage inspelade på plats i Storuman, Malå
eller Skellefteå. Sett över tid följer Nordnytts bevakning samma flödesmönster
som NV:s. Mediernas intresse för kärnfrågan fördelar sig på ett likartat sätt under
perioden. Medieexponeringen i press och teve illustreras i Diagram 1. Uppdelat
per medium, tidpunkt och genre fördelar sig texterna enligt följande:
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TTAABBEELLLL  11

KKäärrnnffrrååggaannss  bbeehhaannddlliinngg  ii  NNoorrrraa  VVäässtteerrbbootttteenn    

Tidpunkt 930901-970931, Antal 1026 stycken

Redaktionellt material 489 texter, 48 procent

Intervjuer (183 st) 18 %

Artiklar (utan intervjuer) (98) 10 %

Förstasidesartiklar (104) 10 %

Reportage (83) 8 %

Satirteckningar, Olle ritstick (15) 1 %

Notiser (6) 0,6 %

Icke-redaktionellt material 537 texter, 52 procent

Insändare (253 st) 25 %

Annons (146) 14 %

Debatt (97) 9 %

Ledare (17) 2 %

Övrigt (19) 2 %

Krönika (5) 0,5 %

TTAABBEELLLL  22

KKäärrnnffrrååggaannss  bbeehhaannddlliinngg  ii  NNoorrddnnyytttt  

Tidpunkt 930101-970931, Antal 112 stycken 

Reportage (55) 49 %

Telegram (48) 43 %

Artikel (utan intervjuer) (9) 8 %
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Diagram 1 Kärnfrågans medieexponering 
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9.4 Dominerande teman 

Det dominerande innehållet i kärnavfallsdiskursen i Malå kan sammanfattas i föl-
jande teman; information, expertis, journalistik/medier/opinion, motstånd, från-
varo/brist/misstro, legitimitet och olika typer av centrum/periferi-frågeställningar.
Varje analyserad medieenhet (totalt 1108) har ämnesbestämts och sorterats in
under en av ovan nämnda teman. Kategorierna har vuxit fram under det sam-
mantagna kodningsarbetet vilket i sin tur bestått av flera olika varianter på
ämnesbestämningar. Denna ”sista” ämneskodning har varit relativt enkel att utföra
vilket kan ses som ett tecken på att kategorierna är adekvata, det vill säga fungerar.84

Vad om ryms under respektive beteckning, det vill säga hur dominansen i diskursen
gestaltas och kan tolkas, är ämnet för de kommande avsnitten 10-17. I Tabell 3
indikeras hur fördelningen mellan kärnavfallsdiskursens dominerande teman ser
ut. Eftersom kategorierna i vissa avseenden överlappar varandra bör man vara
försiktig med att dra långtgående slutsatser om den angivna procentsatsens storlek
relativt andra teman. 

TTAABBEELLLL  33

Dominerande medieinnehåll, 1108 kodade texter 

1. Motstånd (378 st) 35 procent

2. Information
85

(304) 27 % 

3. Misstro
86

(162) 15 %

4. Centrum-Periferi
87

(87) 8 %

5. Expertis (78) 7 %

6. Legitimitet (66) 6 %

7. Opinion (15) 1 %

84 Kategorierna är dock inte uteslutande utan flera av dem hänger samman och vissa har därför för
enkelhetens skull slagits ihop, som Information, Ja och Politik. Motståndstexter berör vidare ofta
olika misstroendeyttringar och kan vara brist på intresse/engagemang, de kan också sorteras under
opinionskategorin. Opinion och information utesluter heller inte varandra. Motsvarande bearbetning
av intervjutexterna har bestått i en summering av de dominerande temana i samtliga intervjuer (se
Bilaga 2, jfr 7.5.2).
85 Kategorin Information består av Information (210) 19 procent, plus Ja ofta information (64) sex
procent, plus Politik (30) tre procent. Avvikelsen i summerad procentsats (28 procent) jämfört med
Tabell 3 (27%) beror på avrundningar.
86 Kategorin Misstro består av Misstro (148) 14 procent, plus  Brist/frånvaro (14) en procent.
87 Kategorin Centrum-Periferi består av  Centrum-Periferi (25) två procent, plus Känslig fråga (37)
tre procent plus Del i samhället (20) två procent, plus Etnicitet (1) plus Autonomi (4).
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Skillnaden mellan press och television när det kommer till frågan om vad som har
tagits upp förefaller vid en jämförelse små (se Bilaga 2). Om man ser till helheten
har dock medietexterna och intervjumaterialet delvis olika tyngdpunkter (jfr
Bilaga 2 och Bilaga 6). Motståndstemat är det mest frekventa i medierna. Det är
inte alls lika framträdande i intervjuerna. Information och expertis lyfts däremot
fram i många informanters utsagor. Medierna har vidare en relativt liten andel
som behandlar den egna verksamheten, det vill säga journalistik och medieinsti-
tutioner. Opinionsfrågorna exponeras dock i Norra Västerbotten och Nordnytt.
Övriga opinionsbildares utsagor koncentrerar sig däremot en hel del på både
mediemakt och -kritik. Misstro kring processer och andra aktörers närvaro
respektive frånvaro står också i centrum i många av intervjuerna. I kärnavfalls-
diskursen aktualiseras också olika typer av centrum/periferi-frågeställningar.
Dessa problematiseras i mycket högre grad i intervjutextutdragen jämfört med
mediematerialet.
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10. Information 

Informerandets praktik intar en framträdande plats i kärnavfallsdiskursen.
Avfallshantering i malåfallet koncentreras mycket runt informationsintag, bud-
skapsproduktion och informationsspridning. Redan på ett initialt stadium i pro-
cessen synliggörs informationens vikt och det håller i sig ända fram till dess att
folkomröstningen har hållits. I princip alla opinionsbildare koncentrerar sig på att
samla in, producera och sprida vad man anser vara trovärdig information kring
kärnfrågan. Regeringen tillsätter exempelvis en nationell samordnare på kärn-
avfallsområdet. En av huvuduppgifterna för denne är att bistå förstudie-
kommunerna med saklig och korrekt information samt att bidra med auktoritativa
uttolkningar (SOU 1999:45; Intervju Nationell samordnare på kärnavfallsområdet
981109). Informationstemat formar en av de dominerande serierna i diskursen.

10.1 Informationsaktivitet

När kärnavfallsfrågan blir Malås centreras nyhetsrapporteringen till berättelsen
om att SKB kommer och informerar om sitt lokaliseringsarbete på olika möten
och för olika åhörare (se till exempel NN 931021; NV 931022). Opinionsgruppen
mot kärnavfall i Malå liksom deras meningsmotståndare Positiva Ja-gruppen
arrangerar informationsdagar som en av sina allra första aktiviteter. När
förstudiebeslutet har fattats och förstudien kommer igång följer andra aktörer
efter och anordnar också de informationsträffar, exempelvis Centerpartiet och
sammanslutningen Kvinnor i Malå. Styrgruppen för förstudien i Malå håller också
i ett flertal informationsmöten för allmänheten, bland annat om radioaktivitet,
säkerhet och berggrund. Andra informationsrelaterade händelser där SKB i huvudsak
står för budskapen är till exempel när förstudien har kommit halvvägs, när första
delrapporten blir klar och när Storumans respektive Malås slutrapporter från för-
studien publiceras (se Bilaga 3).

En konkret variant på informationsserien är att SKB och Malås studieförbund
gemensamt annonserar i lokalpressen om möjligheten att i studiecirkelform skaffa
sig mer information i kärnfrågan. Att medborgarna själva lär sig om förstudien i
studiecirkelform definieras i annonserna som ”ett bra sätt att få kunskap” (jfr NV
941013). Studiematerialet Fakta, Frågor, Funderingar är framställt av SKB och
innehåller ”bakgrundsinformation och frågeställningar som ger dig en bättre 
möjlighet att ta ställning i en viktig och aktuell framtidsfråga” (SKB odaterad).88

88 SKB utbildade studiecirkelledare i de olika studieförbunden i Malå, det vill säga ABF,
Studieförbundet Vuxenskolan, KFUM/KFUK, Medborgarskolan och Studiefrämjandet. Enligt SKBs
platschef på malåkontoret var intresset för att delta i studiecirklar däremot lågt. Cirka 40-50 perso-
ner deltog totalt sett (Intervju SKB:s platschef i Malå 981204). 
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Materialet tillhandahålles gratis och en av SKB:s medarbetare förklarar i en intervju:

Vi har en studiecirkelpärm med frågor, frågeställningar, som är utan värderingar.
Det är olika åsikter från människor som är emot och för. Thorbjörn Fälldin och
(Lennart, min anm.) Daleus finns med här. I princip upplagt efter att Sverige har
ett radioaktivt avfall vare sig vi vill eller inte. Och det måste tas om hand.
Ansvarssystemet som sådant i Sverige. Hur vi hanterar avfallet idag.
Djupförvaret. Rätt plats. Lokaliseringsarbetet. Din egen kommun. Säkerhet nu
och i framtiden. Internationella utblickar. Bakgrundsfakta. Miljö. Strålning.
Alternativ. Och så finns det ett rollspel också. Så när man ingår i en sån här
studiecirkel kan man om man vill sätta sig in i vissa roller; att en jobbar på SKI,
en sitter som VD på SKB och en är journalist och någon är kanske orolig små-
barnsmamma. Och så argumentera ifrån det man kommit fram till. De här är
liksom bara frågeställningar då…” (Intervju SKB:s platschef i Malå 941020)

Transportfartyget M/S Sigyns uppmärksammade stopp i de norrländska hamnarna
under sina informationsturnéer med en utställning ombord är också exempel på
informationshändelser (år 1994, 1995, 1997).89 Likaså är studieresorna för 
intresserade malåbor till kärnkraftsanläggningarna i Östhammar och Oskarshamn.
Mutresorna, som skeptiker kallar dem, samarrangerades av SKB och Malå kommun
(Intervju Opinionsgruppmedlemmar 970916). Totalt deltog drygt 600 malåbor på
studieresorna (Infraplan 1998). SKB:s dåvarande chef för avfallsenheten beskriver
besöken som ”den enda riktiga rejäla åtgärden där SKB kom i kontakt med de
breda lagren” (Intervju SKB:s chef för avfallsenheten 971210). Resorna uppges
vara den viktigaste informationskällan enligt vad malåborna själva uppger i telefo-
nintervjuer kort före folkomröstningen (Enkätresultat odaterad).

Andra händelser som kretsar kring informationstemat är exempelvis att Malå
kommun söker bidrag för att informera kommunanställda på arbetstid (april
1994), att kommunen erhåller pengar för information och granskning av förstudien
(september 1996) och att länsstyrelsen i Västerbotten ordnar överläggningar och
arrangerar en hearing i Malå för att få ut information om hur kringliggande kom-
muner kan påverkas om det blir ett lager av kärnavfall i Malå (februari 1997). 

En annan händelse i samband med den fristående granskningsgruppens arbete,
som också är knuten till information, är ett häftigt kritiserat hushållsutskick som
gruppen distribuerade ett par dagar före folkomröstningen (Intervju malåpolitiker
vänsterpartist 981001, Opinionsgruppmedlemmar 970916). Väljarna får i 
informationsbladet reda på Malås förutsättningar och framtidsmöjligheter om

89 M/S Sigyn ägs av SKB och används normalt sett för att transportera kärnavfall från kärnkraftverken
till förvaringen i Östhammar respektive Oskarshamn.
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SKB genomför en platsundersökning, – alltså ja-alternativet i valet – exempelvis att
40-50 lokala arbetstillfällen kan skapas (Information från Granskningsgruppen
970912). Motsvarande resultat kring vad som händer vid ett nej var dock vid tid-
punkten inte framtagna, varför någon sådan information inte gick ut till malå-
borna innan de gick och röstade. ”En partsinlaga för ja-sidan” lyder rubriken i tid-
ningen dagen efter och medlemmar ur Opinionsgruppen hävdar i artikeln att ”Så
här får det inte gå till. Kommunen måste vara neutral” (NV 970919). Den kom-
munale samordnaren som svarar på journalistens frågor menar i sin tur att gransk-
ningsgruppen är neutral. Ansvarig person för utskicket, sakkunnige ordföranden för
granskningen, förklarar senare i en intervju gruppens överväganden: 

Informant: Det (informationen, min anm.) diskuterade vi noggrant innan vi
släppte det. Det fanns en del inom gruppen som sa det att vi skulle inte släppa
iväg den. De sa att det kan uppfattas som en partsinlaga. Men det var ju vi som
hade beställt den. Vi hade beställt den här informationen ifrån någon firma som
definitivt inte var berörd. Och jag sa det att hur skulle vi ha gjort om det hade
varit en annan inriktning på rapporten? Nu verkar det, nu var den ju positiv för
uppläggning. Om den hade varit negativ, skulle vi då ha hållit den för oss själva?
Tänk dig själv. Jag sa, vi sitter inte i den, vi kan inte göra, det finns ingen annan
väg för oss i det här läget, som grupp betraktat än att offentliggöra den. Och se
till att den får spridning. För att vad vi än gör i övrigt så är det fel. /…/ Vi tog
ju inget ställningstagande till den alls, det var ett faktamaterial, som vi faktiskt
hade begärt att få och som vi hade. Och den var ju bra gjord. Det är ingen
tvekan om det. Men det är klart sånt där kan alltid misstänkliggöras, men, men...
Det här var ju offentlighetsprincipen som gällde också. Och hade vi inte gjort det,
jag var ju tvungen att ställa frågan, om den hade visat en annan utveckling, skulle
vi då ha hemlighållit det?

Intervjuare: Fast det är väl en skillnad att det är offentligt, ett offentliggjort
material, till att man skickar ut det till alla?

Informant: Ja just det, men Ja-gruppen kunde ju ha sagt, ni har undanhållit det
här materialet! Varför har inte det här fått samma spridning som det andra
materialet? (Intervju Granskningsgruppens sakkunnige ordförande 981109).

I händelsen kring hushållsutskicket av konsultfirman Infraplans färska delrapport
förknippas faktapresentation tydligt med ja-sidans argumentation.90

90 I sista offentliga malådebatten före valet Slutaccord deltog Infraplans Stellan Lundberg och rekom-
menderade malåborna att rösta ja till en platsundersökning (Fältanteckningar 970920). 
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Att offentliggöra information i kärnfrågan blir detsamma som att distribuera den
till befolkningen. Handlingen i sig framstår som ett icke-val, en nödvändighet för
att inte kunna misstänkliggöras som neutral instans från endera part. Kritiken att
agerandet gör kommunen till part i målet ogillas av flera olika företrädare
(Intervju Medlem ur styrgruppen 980929, Kommunal samordnare 981008,
Granskningsgruppens sakkunnige ordförande 981109).

Öppningar av informationskontor är också exempel på diskursens informations-
praktik. SKB är först ut med att inviga sitt, vilket enligt nyhetsrapporteringen mot
förmodan går lugnt till (NV 940606). I diskursen uttrycks ofta en förväntan om
att kärnfrågan ska vara kontroversiell, varför ett stillsamt öppnande blir till ett brott.

2. Att, men också hur, kärnfrågan blev en informationsfråga i Malå gestaltas i dessa
bilder på Greenpeaces informationskontor, Positiva Ja-gruppens, SKB:s, respektive
Opinionsgruppen mot kärnavfall i Malå.
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Därefter inrättas ytterligare en informationscentral i kommunhuset och öppnas
Opinionsgruppens informationskontor (april 1997), Ja-gruppens valstuga (juni
1997) respektive Greenpeaces informationslokal (augusti 1997) samt Jordens vän-
ners informationsstånd på torget i Malå (september 1997). Den omfattande bud-
skapsproduktionen riktad till allmänheten, som produceras av opinionsbildarna,
distribueras delvis via dessa informationskontor.

Även de ansvariga myndigheterna på kärnavfallsområdet, SKI och SSI, vilka enligt
regelverket inte är inblandade i själva förstudiefasen och därför inte anser sig
manade att aktivt sprida information, förändrar sitt förhållningssätt under malå-
processens gång. I slutskedet, det vill säga under det sista året, lanserar myndig-
heterna ett eget gemensamt informationsprojekt finansierat med medel från kärn-
avfallsfonden. En av de två heltidsanställda informatörerna definierar sin uppgift
så här:

Det är tänkt att vi skall vara ute och jobba i främst förstudiekommunerna och
i mån av tid jobba med grannkommunerna och först och främst tala om vilka
roller myndigheterna har och vad man har för uppgifter i den här frågan. Och
sen för att kunna göra det måste vi också kunna informera om den nu tänkta
tekniklösningen. (Intervju Informatör SKI och SSI 971209).

Myndigheterna inleder med att informera när de efter påtryckningar från bland
annat förstudiekommuner bestämmer sig för att delta mer aktivt och publikt i
lokaliseringsarbetet (NV 970526). Att SKI och SSI ligger steget efter är tydligt,
likaså närheten till den verksamhet de är satta att granska, det vill säga SKB och
KBS 3-konceptet (jfr Riksrevisionsverket 1995).X Informationsprojektet var bara i
sin linda när folkomröstningen i Malå hölls. Myndighetsröstens frånvaro bildar
också serie i diskursen. Att SSI och SKI kritiseras för dålig beredskap och bristande
informationsinsatser skedde också vid Tjernobylolyckan (Findahl och Lindblad
1987, Moberg och Persson 1996:23). 

X KBS-3 är beteckningen på själva slutförvarsmetoden som i korthet går ut på att man packar in det
radioaktiva materiale i kapslar som sedan deponeras i urberget. Enligt SKBs egen definition i broschyren
På djujpet (odaterad, sid 50) defineras KBS-3 som “Av regeringen accepterad plan för den slutgiltiga
förvaringen av det högaktiva, använda kärnbränslet. Först förvaras bränslet på kärnkraftverket minst
nio månader innan det transporteras för en 30-40-årig avkylningnsperiod i CLAB. Därefter ska bränslet
inneslutas i kopparkapslar med inre strålbehållare som deponeras i urberget på cirka 500 meters djup,
omgivna av bentonitlera”.
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10.2 Information som ja-argument

Informationstemat aktualiseras återkommande i kärnavfallsdiskursen i Malå
genom förespråkare för en förstudie och senare en platsundersökning. De hävdar
att mer information är alldeles nödvändig innan något ställningstagande
överhuvudtaget kan göras i kärnfrågan. Inledningsvis företräds ja-alternativet
framför allt av ledande kommunalpolitiker och i slutet av perioden av medlemmar
ur Positiva Ja-gruppen.91 Informationsbehovet utgör genomgående en central
komponent på förespråkarsidan.92 Det antas tillgodoses genom fler utredningar,
fördjupade analyser och ytterligare vetenskapliga studier (Intervju Medlem Ja-
gruppen 981001). 

3. Ja-gruppens slogan. 

91 En tidig opinionsyttring förutom lokalpolitikers utsagor med stöd för, är den lista med ”knappt 100
namn” som lämnats in till kommunfullmäktige med personer som förordar en förstudie (NV930916).
92 Deras antagonister på Nej-sidan påpekar också å sin sida otaliga gånger att behovet av informa-
tion och särskilt mer forskning angående alternativa metoder är stort för att ett ställningstagande
skall kunna göras i frågan. Behovet av mer information eller snarare bristen på befintlig leder dem
dock till en diametralt motsatt ståndpunkt, det vill säga att man vill sätta stopp för ytterligare steg
antingen det gäller förstudie, platsundersökning eller djupförvar enligt den tänkta KBS-3 metoden.



Denna ”vi-behöver-skaffa-oss-mer-information-och-undersöka-frågan-vidare”-
hållning sammanfattar på många sätt den kommunala strategin eller det officiella
perspektivet när det gäller kärnavfallshanteringen i Malå. Bland annat därför kan
företrädare för kommunen komma att uppfattas som förespråkare av ja-alternativet.
Andra tecken på att kommunala representanter är positiva till en fortsättning är
att den mest ivrige förespråkaren sitter i Styrgruppen för förstudien och att tjänsten
som kommunal samordnare i Malå innehas av en som redan har tagit officiell
ställning i frågan, i meningen röstat för en förstudie som kommunfullmäktige-
ledamot. Den kommunala fristående granskningen ställer sig vidare väldigt positiv
till SKB:s förstudiearbete som man menar genomgående ”håller en hög veten-
skaplig nivå” (NV970423). När det gäller turisttillströmningen till Malå gör
granskningsgruppen exempelvis enligt tidningsartikeln ”en mer positiv bedömning
än SKB gjort /…/ Transporterna anses inte farligare än de miljöfarliga transporter
som idag körs på landsväg” och ”Malå anses också vara en säker plats för djup-
förvaring med den aktuella metoden” (NV970423). 

Den nationelle samordnaren menade att det rådde oklarheter kring hur parts-
förhållandet mellan kommunen och SKB egentligen såg ut på det lokala planet.
Det var troligen svårt för medborgarna att riktigt se vem kommunen företrädde,
exempelvis den kommunale samordnaren. ”Var han kommunens person eller var
han SKB:s?” (Intervju Nationell samordnare på kärnavfallsområdet 981109).
Nationelle samordnaren fortsätter att konstatera att ”han var naturligtvis kom-
munens person, det är inte fråga om annat, men frågan är hur han uppfattades”
(jfr SOU 1998:62 s37). Den nationelle samordnaren kan å sin sida själv framstå
som icke-neutral i kärnfrågan, dels med hänsyn till sitt uttalade uppdrag att se till
att förstudier genomförs i landet, dels med hänsyn till sitt försök i början av år
1997 att skjuta upp folkomröstningsbeslutet i kommunfullmäktige i Malå. 

Under intervjuerna med opinionsbildarna förstärks sammantaget intrycket av
att kommunrepresentanterna är positivt inställda till en fortsättning vilket dock
inte benämns som ett problem. Personerna ifråga framställer det heller inte 
problematiskt relativt uppdraget vederbörande besitter, det vill säga att vara 
oberoende part (jfr intervju Medlem ur styrgruppen 980929, Kommunal samord-
nare 941020 och 981008, Granskningsgruppens sakkunnige ordförande 981109,
Kommunalrådet 981001). Apropå den sakkunnige ordförandens inställning, som
dock ifrågasätts av Opinionsgruppen (Intervju Opinionsgruppens ordförande
981002), svarar den kommunale samordnaren jakande på frågan om denne har
varit för en fortsättning: ”Jo, men min bedömning är att han har varit till 90-95
procent mycket korrekt alltså /…/ han låter inget påstående, som han betraktar
som ställt utifrån fel utgångspunkt eller från felaktiga grunder, passera” (Intervju
Kommunal samordnare 981008). Det förefaller möjligt i kärnavfallsdiskursen att
kombinera en så kallad neutral position med ett ställningstagande för. 
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I en studie av kärnavfallsopinionen bland ungdomar i förstudiekommunen
Oskarshamn pekar författarna på att ju mer information ungdomarna har fått
desto mer positivt inställda har de blivit till en eventuell förvaring i hemkommunen
(Hedberg och Sundqvist 1998). Samma effekter av informationskampanjer verkar
troliga i malåfallet, bland annat om man ser till studier av medborgarnas reception
av kärnfrågan (Enkätresultat odaterad; SOU 1998:62). Men denna eventuella
påverkan bör inte överdrivas eftersom majoriteten av de röstande medborgarna
uppger sig ha bestämt sig relativt tidigt (jfr SOU 1998:62 s188). Enligt SKB:s
erfarenheter ökade acceptansen för deras verksamhet i takt med tiden för deras
närvaro på orten. Det gav dem möjlighet att klargöra missförstånd (Intervju SKB:s
platschef i Malå 981204). Intervjuerna med opinionsbildare som är positivt
inställda kommunicerar en liknande uppfattning. Den mest drivande politikern i
kärnfrågan menar exempelvis att med mer information och mer tid hade det blivit
ett ja i folkomröstningen (Intervju Medlem ur styrgruppen och projektledningen
för den fristående granskningen 980929): 

Intervjuare: Dom som har röstat nej, det tror du är dom som är så att säga oin-
formerade, eller?
Informant: Ja, det tror jag.
Intervjuare: Det tror du.
Informant: Det här är egentligen en kunskapsfråga.

I kärnavfallsdiskursen länkas information samman med kunskap, den utgör dess
förutsättning. Enligt en informants utsaga blir dialogen i kärnfrågan:

…framgångsrik först när man har skaffat sig ordentlig grundkunskap. Så det är
egentligen en utbildningsfråga. Och det där törs man ju egentligen inte säga med
särskilt stora bokstäver. För jag vill inte alltså, därmed ha sagt att folk är
dumma. För det är det ingen som är. (Intervju Kommunal samordnare 981008).

Ståndpunkten att informationsintag bör föregå beslut förenar alla opinionsbildare,
kampen gäller vad som är att betrakta som information/kunskap. Riktningen på
informationen är också entydig eller enkelsidig (jfr intervju SKB medarbetare
971210; SKI och SSI medarbetare 971209; Greenpeace kampanjansvarige
970919). Den behövande i diskursen är malåbon. Information aktiverar henne
dessutom och kan därför råda bot på det låga engagemanget (Intervju
Opinionsgruppens ordförande 981002).

Informationsserien är nära sammankopplad med expertistemat inte minst eftersom
den information som efterfrågas bör komma från experthåll för att anses fullt 
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legitim. Greenpeaces agerande, att som förberedelse för det publika informations-
arbetet först anlita en utländsk oberoende forskare med uppgift att kritiskt granska
KBS-3-metoden, utgör ett illustrativt exempel. Kampanjledaren förklarar i min
intervju att de inledningsvis ”inte hade så mycket bra faktaunderlag” (Intervju
Greenpeace kampanjansvarige 970917). Forskarrapporten utgjorde sedan underlag
för Greenpeaces forskarkommunikation. I samband med färdigställandet av
Richardssons (1996) rapport arrangerade Greenpeace nämligen ett seminarium av
mer formell karaktär i Stockholm på Norra Latin med särskilt inbjudna som SKB,
SKI, SSI och KASAM. I Storuman arrangerade man ett motsvarande mer popula-
riserat publikt möte som även fick medialt genomslag (NN 950523). Rapporten
användes också för att ta fram den gröna broschyr (Greenpeace odaterad) som de
”skickade ut till en massa människor” (Intervju Greenpeace kampanjansvarig
970917). 

I kärnavfallsdiskursen framträder information som en av de huvudsakliga stra-
tegierna för att hantera kärnavfallsfrågan. Opinionsbildarna hänger sig åt att
samla, producera och sprida legitim så kallad vederhäftig information om kärn-
frågan. Den betraktas som väsensskild från så kallad skräckpropaganda. Det for-
muleras ingen kritik mot informationsfokuset samtidigt som informationspraktiken
präglas av ett överföringstänkande när det gäller synen på kommunikationen mel-
lan sändare och mottagare. Informerandets praktik tolkar jag som ett uttryck för
sanningssträvan i diskursen. Malåfallet blir en illustration på att vi lever i ett
informationssamhälle. Ett banalt konstaterande kan tyckas men frågan är vad det
kan betyda att information ges en så pass central roll att till exempel alla aktörer
på arenan hänger sig åt informationsaktiviteter?
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1111..  EExxppeerrttiiss

Expertistemat i kärnavfallsdiskursen i Malå hör till ett av de mest framträdande.
Dels är det nära sammanvävt med informationspraktiken , dels intar expertisen en
författarfunktion i diskursen. Tron på experter som sanningssägare i kärnfrågan
är oerhört stark och expertisen tilldelas därför en framträdande roll i budskaps-
produktionen. I princip alla opinionsbildare på både ja- och nejsidan använder
experter för att informera beslutsfattare och allmänhet om kärnavfallshanteringen.
En expert i kärnfrågan kan vara en forskare med hemvist vid något universitet
eller högskola, en sakkunnig tjänsteman på en myndighet eller en konsult med
kärnavfallshantering eller något närliggande fält som specialitet.93 SKB har en
stark ställning när det gäller expertis på området, både i och utanför Malå (jfr avsnitt
5.5). De har arbetat relativt länge med kärnfrågan. SKB förfogar också över stora
monetära och personella resurser jämfört med övriga aktörer. Företagets pro-
blemformuleringsmakt kan sägas hänga samman med ansvaret för att planera
slutförvaringen och att SKB därför också formulerar de förslag som ska upp till
prövning (Sundqvist 1997:157f). Expertkonsultationen, liksom serien utsagor i
diskursen om att kärnfrågan är kontroversiell och känslig, är inte malåspecifika.
Det höga expertberoendet är snarare att se som en del av kärnfrågans genealogi
(jfr kapitell 5 och Sundqvist 1995).

11.1 Expertrollen i centrum

I var femte text i Norra Västerbotten som behandlar kärnavfallsfrågan hänvisas
explicit till expertis i termer som vetenskap, forskning, oberoende expert, fristående
granskningsgruppen, professor X eller docent Y. I flera av dessa fall hänvisas till
SKB, men även myndigheter och särskilt då SKI, tillmäts expertstatus i diskursen.
Experter med utländsk (västlig) härkomst antas ha än större trovärdighet än
inhemska, som till exempel i fallet med den ”engelske fristående framstående fors-
karen Philip Richardson” (Intervju Opinionsgruppmedlemmar 970916). Hans
nationalitet (läs oberoende) lyfts fram i princip varje gång han omnämns.

I Malå koncentreras de huvudsakliga resurserna gällande kärnavfallsfrågan till
olika utrednings- och informationsinsatser vilka i högsta grad involverar expertis.
Först gäller det förstudien. Sedan görs kompletterande rapporter såsom den nya

93 Diskussionen kring expertbegreppet är omfattande inom vissa vetenskapliga fält som exempelvis
vetenskapssociologin. Jag går dock inte in i den debatten här utan använder expertisbegreppet som en
samlingsterm för de olika röster i diskursen som tillskrivs någon form av expertroll. Ibland görs det av
andra, ibland sker det i självpresentationerna.
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turismutredningen eftersom föregångaren har dömts ut som ovetenskaplig
(Intervju Kommunal samordnare 981008). Därefter påbörjas den fristående
granskningen. Den leder i sin tur fram till ytterligare undersökningar om vad som
händer vid ett ja respektive nej i folkomröstningen (jfr avsnitt 10.1). Hela serien
följs upp med en expertledd utvärdering av den sammantagna processen i kom-
munen (se Infraplan 1998). Parallellt med dessa händelser föreslås och presente-
ras dessutom utredningar och forskningsresultat som är mer kritiska till SKB och
KBS 3-metoden. Det pågår en kamp i diskursen om vad som kan betraktas som
legitimt vetande. Den journalistiska bevakningen av kärnfrågan följer i stort den
dominerande utredningsagendan. Men medierna lyfter även fram expertisbaserade
motbilder, det vill säga när sådana presenteras görs de till nyheter. I Nordnytts
huvudsändning (961025) visas exempelvis ett längre reportage när en forskare vid
Högskolan i Luleå hävdar att ”Berggrunden i Västerbotten och Norrbotten är inte
så stadig som man tidigare trott och därför olämplig att stoppa utbränt kärn-
bränsle i”. Förutom att experten intervjuas, titulerad fil dr i geofysik, får den
kommunale samordnaren respektive SKB:s chef för djupförvar yttra sig angående
nyheten (se också NV 961029). Samordnaren poängterar i tevereportaget att det
finns en bred uppfattning om att SKB:s förstudiematerial är mycket seriöst. SKB
själva menar att undersökningen tillför viktig information. 

Väldigt många av de informationsmöten för allmänheten som arrangeras i Malå
följer en struktur som placerar expertrollen i centrum. Sammankomsterna inleds
med att en eller flera experter föreläser. Därefter är det dags för frågestund. Åhö-
rarna i publiken ges då möjlighet att resa frågor till panelmedlemmarna på podiet.
Mötets talarordning, vilken placerar expertisen allra främst, reproduceras i regel i
den efterföljande journalistiska bevakningen eftersom den följer mötets struktur.
Ett exempel på händelse är när en av Norra Västerbottens lokalreportrar strax
före förstudiebeslutet rapporterar att ”stora delar av Sveriges samlade expertis kring
slutförvaring av svenskt kärnbränsle” kommer till Malå för att informera politikerna
(NV 931022; se också NN 931021). Under en hel dag är beslutsfattarna samlade
för att få information av och ha möjlighet att ställa frågor till vad som beskrivs
som ”en imponerande samling personer med kunskap kring svensk kärnbränsle-
hantering” (NV 931022). Enligt NV-reportaget medverkar hela SKB:s företags-
ledning, myndighetsrepresentanter samt fristående experter. Vid ett senare tillfälle ges
även malåmedborgarna möjlighet att på ett kvällsmöte få information av de fristå-
ende experterna, det vill säga REKO-gruppen från Högskolan i Luleå (NV 931020).94

94 REKO är en förkortning för regional kompetensutveckling och gruppen spelar en roll i malådiskur-
sen, dels eftersom de utrett kärnavfallsfrågan i Norrbotten, dels eftersom de inte är direkt involverade
i förstudiearbetet utan verkar som ”fristående”. 
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4.Paneldebatt i Malå.

SKB:s representanter, vilka deltagit i flera av de så kallade stora mötena, kommen-
terar under min intervju denna mötesformen och dess påverkan: ”Det blir
någotsorts skådespel där de flesta sitter och tittar på. Ja där är en som är emot,
och där är en som är för” (Intervju SKB medarbetare 971210). En annan medarbe-
tare fyller i och konstaterar att det var väldigt många möten i Malå men ”publiken
var i stort sett densamma på alla möten /…/ Man kunde precis tala om vem som
skulle komma. Det var sällan något nytt ansikte”. SKB:s anställda formulerar
också ett alternativ för sin medborgarkontakt. De söker i stället medvetet mellan-
mänskliga möten i mindre grupper. Detta nya, mer proaktiva förhållningssätt 
gentemot medborgarna stämmer in på Erikssons (2003:146f) beskrivning av hur
företagets kommunikativa tekniker, metoder och strategier förändrats under slu-
tet av 1990-talet. Det illustrerar också att SKB är en lärande organisation som
kontinuerligt reviderar förhållningssätt efter vunna erfarenheter.95

95 Jämför också Sundqvist (2002) analys av SKB:s flexibla lokaliseringsstrategi gällande kärnavfalls-
förvaringen vilken jämförs med den så kallat systematiska strategi som regeringen och myndigheterna
tillämpat.  



92

Den flitigt utnyttjade panelformen i Malå förefaller enligt min tolkning öka
distansen mellan talare och åhörare. Förutsägbarheten om vad som ska hända
under mötena är relativt stor och spontanitet i samtalen begränsas därav. Som
publik betraktar man mer än medverkar. Den ständiga påminnelsen om den låga
uppslutningen besökare skapar vidare frustration hos såväl arrangörer som intres-
serade deltagare. Det låga engagemanget för kärnfrågan kritiseras i åtskilliga inter-
vjuer och flertalet mediereferat (jfr Bilaga 6). Ointresse stör diskursens ordning. 

Utgångsläget generellt sett för en bred samhällelig dialog mellan olika aktörer
angående kärnfrågan inrymmer redan från början spänningar. I flertalet studier
påtalas stora skillnader i olika aktörers riskperception (se till exempel Flynn och
Slovic och Mertz 1993). Sjöberg och Drottz-Sjöberg (1994) har visat på en avse-
värd diskrepans mellan den svenska allmänheten och experterna när det gäller just
riskbedömningar kring kärnkraften och avfallet. De menar att politikernas risk-
perception ligger närmare medborgarnas, det vill säga att förtroendevalda är mer
oroade för riskerna än expertisen liksom de breda folklagren. 

Expertisens utsagor ifrågasätts ytterst sällan i grunden trots att de tillmäts stor
vikt i kärnavfallsdiskursen i Malå. Detta förhållande tolkar jag som uttryck för en
stark tilltro till vetenskapen som sådan.96 Strax före folkomröstningen, det vill
säga när avgörandet i kärnfrågan närmar sig, höjs röster från både förespråkare
av en platsundersökning och motståndare till ett djupförvar som menar att experter
borde få fälla avgörandet. Insändarskribenten ”Tror på expertis” tycker exempelvis
”inte att Malåborna ska få avgöra om SKB ska få gå vidare. Folk i allmänhet kan
inte ta ställning i en så viktig fråga. Sådana experter, geologer och ingenjörer finns
det och dem måste vi vanliga Svenssons helt enkelt lita på” (NV 970809). En
annan skribent som undertecknar med signaturen ”Ja till undersökning” sätter
också sin tillit till expertisen. Vederbörande menar att: 

Hela den här frågan måste folk som är kunniga och utbildade få avgöra. Varför
ska vi inte lita på dem? Vi litar ju på doktorer, ingenjörer och så vidare. Inte kan
väl någon tro att någon expert medvetet skulle göra något som han eller hon inte
är säker på är rätt? Nej, ta förnuftet till fånga och låt de experter vi har arbeta
i lugn och ro. En undersökning är vad det handlar om (NV 970913).

96 Denna respekt, för att inte säga vördnad, för forskare har jag själv mött under fältarbetet i Malå,
ibland i högre utsträckning än vad som känts bekvämt.



När det börjar brännas, när avgörandet ska ske, framställs inte det politiska valet
att folkomrösta om avfallshanteringen som det givna. Tillitsfrågorna artikuleras
och den stadigvarande kampen mellan det demokratiska och det vetenskapliga
tolkningsföreträdet i kärnfrågan framträder än en gång (jfr Hedrén 1994;
Sundqvist 2002).

11.2 SKB:s försprång

När det gäller kärnavfallshantering i Sverige sitter SKB inne med merparten av
expertkunskapen. Det har betydelse också i Malå eftersom företaget ges ett för-
språng gentemot övriga opinionsbildare. SKB-företrädare påpekar dessutom ofta
själva i broschyrer och debattinlägg att företaget har arbetat med kärnproblemet
under trettio års tid. Den långa erfarenheten ger deras utsagor tyngd, förstärker
deras legitimitet. SKB är en aktör i malåfallet som i mångt och mycket går före.
SKB leder förstudien och kallar till presskonferenser när resultat har färdigställts.
Då meddelas övriga att ”det finns rapporter att läsa” bland annat via annonser i
lokalpressen (se till exempel NV 950318). Den expertis som SKB har konsulterat
konstaterar att det finns förutsättningar för att gå vidare med en platsundersökning
(se till exempel NV941221). Detta är bara några uttryck för den informations-
försörjningsfunktion företaget i stort besitter när det gäller kärnfrågan.

Det är tydligt att SKB uppfattas ha hög trovärdighet i Malå såväl om man ser
till de uttryckta uppfattningarna i intervjuerna som i genomförda enkätstudier
med malåmedborgare (Lundman 1996; SOU 1998:62; Enkätresultat odaterad).
Företagets trovärdighet bland malåborna förbättras förmodligen allt eftersom
tiden går, i och med att det blir mer känt att representanter har relativt stor kom-
petens på området. När man studerar journalisternas källanvändning kan man
också se att SKB och deras konsulter i väldigt många situationer tillskrivs en
expertroll. De refereras sällan som en part i den journalistiska textproduktionen.
Detta både förstärker och vittnar om SKB:s relativt goda anseende bland journa-
lister (jfr Intervju NV-lokalreporter 980930).

När det gäller tekniska och naturvetenskapliga spörsmål yppas inte många
påståenden om att SKB har bristfällig kunskap, även om huvudinriktningen i
deras arbete samtidigt förkastas. Majoriteten i Malå påtalar i stället ofta att SKB:s
sakkunskap och professionalism är väldigt hög (jfr Bilaga 6). Diskursens ordning
är dock inte entydig. Expertiserkännandet medför inte per automatik att en aktör
ses som tillförlitlig, om än trovärdig inom sitt gebit. Kärnavfallsdiskursen vittnar
också om en gräsrotsromantik, det vill säga en strävan efter att vara nära folket
och så obefläckad av makt och högre intressen som det bara går. Att vara folklig
framträder i någon bemärkelse som att vara sann. Detta ideal passar kärnavfalls-
industrin med säte i Stockholm inte in på. 
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11.3. Alternativa experter 

Oavsett ställningstagande i kärnfrågan tillmäts expertisen stor vikt. En legitim
ståndpunkt i diskursen kräver i princip vetenskaplig uppbackning. Redan innan
kärnavfallsfrågan kom upp i kommunfullmäktige i Malå bjöd Opinionsgruppen
in ”Du som är för – Du som är emot – Du som inte vet” till information om kär-
nbränsleavfall (NV930911). Mötet lockade ett 60-tal besökare som lyssnade till den
inbjudna experten tekn lic Tomas Kåberger som först föreläste för cirka hälften av
fullmäktigepolitikerna innan det blev allmänhetens tur. Enligt tidningsreferatet
(NV 930914) höjde Kåberger ett varnande finger. Han kritiserade SKB:s urvals-
metoder och konstaterade att ”-Kommunen har ingen vetorätt mot slutförvaring
av kärnbränsle /…/ Det är alltså viktigt att kommunen ser till att man kan dra sig
ur om man är emot en slutförvaring” (NV 930914). Kärnfrågan definieras redan
tidigt av kritiker som en slutförvarssak och inte som ett informationsproblem (jfr
avsnitt 10.2). Opinionsgruppen vill och försöker som motvikt till SKB, då de saknar
möjlighet att försörja egen expertis, istället luta sig mot myndigheterna. Därför
uttrycker medlemmarna återkommande oro över att SKI och SSI tilldelas mindre
medel (se till exempel Intervju Opinionsgruppsmedlemmar 970916). 

Direkt efter det att malåbeslutet om en förstudie hade fattats krävde motståndarna
i Skellefteå att teknisk expertis eller Greenpeace också skulle bjudas in till det,
enligt en rubrik i Norra Västerbotten, “hemliga” möte om atomsopor som plan-
erades mellan politikerna och SKB (NV 940111). Ytterligare exempel på liknande
händelser i malådiskursen på temat alternativ expertis är när riksbekanta SKB-kri-
tiker yttrar sig såsom Karl-Inge Åhäll och Olov Holmstrand från Chalmers
Tekniska Högskola (NV941022; NV 970515; NV 950708). Expertis som talar
mot lokaliseringsprocessen och ett djupförvar bildar serie, kanske mycket på
grund av att konfliktdimensionen skapar nyhetsvärde (Hadenius och Weibull
1989/1978:256-262; Hvitfelt 1989:63-132). 

Kanske riskerar medborgaren därmed också att bli mer av en konsument av ett
mediespektakel än en involverad aktör i kärnfrågan? I en snarlik nyhetsstudie av
en expertkontrovers pekar nämligen författaren (Phillips 2000) på att medierna
skapar ett forum för vad hon kallar en populariserad antidiskurs. Det vill säga
medierna förmedlar inte bara att miljöproblemen är överdrivna, utan också att
vetenskapsmän inte är att lita på. Men riktigt på det sättet förefaller det inte för-
hålla sig i malådiskursen, även om expertismotsättningar exponeras och 
legitimitetsbrist uttrycks på flera olika sätt. Vetenskapsmännen är dock fortfaran-
de de man litar till. Väliverronen (2001) visar i en studie av mediernas miljö-
rapportering att expertrollerna idag är många fler jämfört med tidigare. Förr hand-
lade det blott om förmedling av vetenskap (jfr Djerf-Pierre 1996). I detta sam-
manhang är det dock viktigt att påminna om att skillnaden mellan riks- och 
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lokalmedier är stor. I lokaljournalistiken förefaller motsvarande diversifiering av
expertisrepresentationer inte lika trolig. Mångfalden framträder i alla fall inte i
Malå. Signifikativt är istället att expertisen trots sitt starka inflytande i kärn-
avfallsdiskursen i mångt och mycket saknar ansikte, det vill säga verkar som ett
slags ”modest witness” (Haraway 1997). Expertberoendet är påtagligt i kärn-
frågan liksom tilltron till expertisen, som tilldelas stort talutrymme. Information
och expertis har ett symbiotiskt förhållande i kärnavfallsdiskursen. Samtidigt visar
det sig att allt utredningsarbete med tillhörande informationsinsatser snarare
genererar nya frågeställningar att belysa än stillar undran och rätar ut frågeteck-
en (jfr Friedman och Dunwoody och Rogers 1999). Det i sig verkar bidra till 
frustration eftersom vis(s)het om kärnfrågorna ändå är det många opinionsbildare
söker.



1122..  JJoouurrnnaalliissttiikk,,  mmeeddiieerr  oocchh  ooppiinniioonn

I kärnavfallsdiskursen i Malå intar nyhetsjournalistiken på många sätt en central
plats, inte för att den dominerar opinionsbildningen, utan för att den antas göra
det. Journalistiken verkar dock utan att synas i medierepresentationerna av kärn-
frågan, det vill säga nyhetsbevakningen som sådan diskuteras i princip inte alls. I
intervjuerna med opinionsbildarna framträder ett rakt motsatt förhållande. Där
tillskriver opinionsbildarna, förutom journalisterna själva, genomgående medierna
en författarfunktion i diskursen. Journalistikens osynlighet är inte unik för kärn-
avfallsfrågan. I Ekströms och Nohrstedts (1996) studie av de svenska nyhets-
redaktionernas journalistiska praktik konstateras exempelvis att: 

En stor del av nyhetstexterna skapar journalisten genom att utifrån en specifik
vinkel sätta samman uppgifter från olika håll. Genomgående är att journalistens
egen insats, valet av vinkel, överväganden och prioriteringar, omständigheterna
kring de intervjuer som gjorts, ja hela arbetsprocessen bakom texten, endast
undantagsvis synliggörs i nyheterna (Ekström och Nohrstedt 1996:123).

Under intervjusamtalen yttras många utsagor om journalistiken, inte minst till-
kortakommanden (jfr Bilaga 6). Villkoren för lokalreportrar belyses mycket tydligt
i malåfallet. Mediemakt och mediekritik utgör dominerande serier i diskursen. Det
gör också den opinionsmätningspraktik som kontinuerligt tillämpas av medierna
liksom av andra aktörer. 

12.1 Journalistiska initiativ och källberoende

Den journalistinitierade behandlingen av kärnavfallsfrågan är tämligen blygsam
såväl omfångs- som ämnesmässigt. Den mesta journalistdrivna bevakningen kretsar
kring transporterna till och från Malå. Vinklingen i texterna är då ofta påverkan
på grannkommunerna och deras medborgare (NN 940111 eller NV 970916). I
regel är konfliktperspektivet accentuerat i reportagen, vilket bidrar till nyhetsvärdet
(Hadenius och Weibull 1989/1978:256-262; Hvitfelt 1989:63-132).
Transportserien formeras redan i början av processen (januari 1994). Den åter-
kommer sedan med jämna mellanrum (till exempel maj 1995) och aktualiseras
även innan folkomröstningen hålls (september 1997). Kanske är en förklaring till
transportfrågans framskjutande position på mediernas dagordning att den uppfyller
kriterierna för en så kallad optimal nyhet? Med andra ord att den bygger på ett
återgivande av två lättidentifierade parters tydligt motstridiga perspektiv. Nyheten
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kan därför produceras på kort tid, den har ett enkelt och tydligt budskap samt
uppfyller kravet på en så kallad objektiv rapportering av en konfliktladdad situation
(Ekström och Nohrstedt 1996: 94f).

Inför folkomröstningen gjordes en del undersökande journalistisk i Norra
Västerbotten. En händelse i diskursen består i att några reportrar från central-
redaktionen kort innan valet reser till Oskarshamn och gör reportage om hur
atomsoporna lagras idag (NV 970915). Väl på plats rapporterar journalisterna
om att de har träffat några av de malåbor som varit på studiebesök på orten. I
NV-reportaget lyfts fram att dessa medborgare inte känner sig mutade (NV
970915). Chefredaktören på Norra Västerbotten introducerar hela artikelserien
där tidningen ska försöka ge svar på vad folkomröstningen gäller. Han konstaterar
att mycket redan har skrivits och att ambitionen nu i valrörelsens slutskede är att
ge koncentrerad information till väljarna. Förhoppningen är att tidningen ska
hjälpa malåborna att bilda sig en åsikt. Chefredaktören förklarar för läsarna: 

Vi vill ge fakta. Men det kommer alltid att vara omtvistat vad som är fakta i det
här målet. Därför är vår ambition att låta olika expertröster höras. Vi vill också
spegla människors känslor. Ängslan och oro är realiteter som måste tas på allvar
i ett samhälle. Liksom hopp och framtidstro (NV 970915).

Å ena sidan har tidningen till uppgift att fostra läsarna, å andra sidan att värna
om folket och att ta deras emotionella reaktioner på allvar. ”Journalister betraktar
sig gärna som den lilla människans försvarare” (Nohrstedt och Ekström 1994:161).
I ett grupporträtt av den svenska journalistkåren beskrivs också journalistidealet
att vara pedagog respektive kritiker (Weibull 1991:176-184). 

Att varken reportrarna på de regionala tevenyheterna eller tidningens lokal-
redaktion gjorde reportage om oskarshamnsresorna var ingen tillfällighet. Den
påfrestande kontroversiella kärnfrågan ryms inte på något enkelt sätt inom den
mer konsensusinriktade lokaljournalistiska genren. På Nordnytts redaktion fördes
många diskussioner om ämnet och i efterhand ångrar reportrarna att de inte gjorde
något inslag. När Sveriges Televisions Stripteaseredaktion sände ett program om
malåbornas studieresor inte bara skämdes man, utan man ansåg också att jobbet
redan var gjort (Intervju NN-reportrar 990802). Intertextualiteten mellan och
inom medierna blir här väldigt synlig. Tidningsreportrarna i Malå förklarar å sin
sida att en anledning att de inte skrev om oskarshamnsresorna var dilemmat att
ingen ställde upp och öppet kritiserade ”mutresorna”. Det upplevdes omöjligt för
journalisterna att själva göra desamma, det vore att bryta ett tabu. Resultatet blev
i stället att de inte skrev om verksamheten, trots att en stor andel av malåborna
deltog i den (Intervju NV-lokalreporter 980930; jfr avsnitt 10.1).
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Lokalreportrarna i Malå avslöjar dock strax före valet en demokratisk skandal
(NV 970916). Alla malåbor får nämligen inte rösta eftersom poströstning endast
är möjlig inom Västerbottens län. Det får till följd att medborgare som befinner
sig utom länet inte kan nyttja sin rösträtt. Kommunalrådet tvingas förklara sig för
läsarna i en uppföljande artikel varför kommunfullmäktige har beslutat som de
gjort (NV 970917). Under intervjun med lokalreportrarna kort efter avslöjandet
lyfter de själva fram den stora skandal de upptäckt och ”vi får ju hoppas att inte
just de rösterna blir avgörande. Det får vi ju för allt i världen inte hoppas...”.
Journalisterna understryker flera gånger under samtalet att det inträffade icke får
”ske i ett sånt här sammanhang” (Intervju NV-lokalreportrar 970917).

Händelsen med avslöjandet av de begränsade möjligheterna att poströsta är
intressant ur flera aspekter. För det första är det tydligt att det journalistiska idealet
att kritiskt granska makthavare uppfylls i och med avslöjandet (jfr Nohrstedt och
Ekström 1994:161). Lokalreportrarna är noga med att betona att ingen källa tipsat
dem utan de har själva upptäckt missförhållandena. Den oberoende tredje stats-
makten kan därmed sägas ha fullgjort sitt granskningsuppdrag, vilket ger den
existensberättigande. För det andra hör denna typ av skjutjärnsjournalistik inte till
lokalreporterns gängse profil, vare sig i Malå eller annorstädes (Ekström och
Nohrstedt 1996:128-130). Kommunjournalistik kännetecknas tvärtom generellt
sett av en stor närhet till de politiska källorna (Asp, Johansson och Larsson 1997;
Nygren 1999). Det föreligger ett tydligt och ömsesidigt beroende mellan lokala
medier och officiella företrädare på olika samhällsnivåer (Brännström och
Lindblad 1993:59; Nohrstedt och Ekström 1994:161). Det mest vanliga journa-
listiska idealet bland lokalreportrar är den så kallade hantverkaren.
Karakteriseringen av denna yrkesnorm stämmer mycket väl överens med såväl
journalisterna på lokalredaktionen i Malå som de regionala tevenyheternas
reportrars egna utsagor om sin professionella gärning. Hantverkaren tar stor 
hänsyn gentemot dem som intervjuas och är noga med att de får säga vad de vill
ha sagt. Hon eller han ”lägger aldrig sina egna ord i munnen på någon annan i
syfte att driva hem specifika vinklingar” utan intar en mer anspråkslös och
ödmjuk hållning (Ekström och Nohrstedt 1996:129f). Lojalitet med källorna blir
viktig tack vare den starka sociala förankringen (Nygren 1999:89).  Tidnings-
journalisterna berättar i intervjuerna att de dagligdags fikar med grabbarna på byn
för att lyssna av och se vad som händer och få tips på nyheter (Intervju NV-lokal-
reporter 980930, Intervju NV-lokalreporter 981001). Även Nordnytts journalister
nämner att de stannar och fikar på Dungers café när de är i Malå (Intervju NN-
reportrar 990802). Speciellt NV-reportrarna står nära sina läsare, vilka ofta ger
sina omdömen om det skrivna direkt till journalisterna. I genomsnitt har NV-
redaktionen i Malå fem-sex besök per dag. Det upplevs ibland som stressande av
journalisterna eftersom artiklar ska färdigställas före arbetsdagens slut. 
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5. Tidningsredaktionen mitt i byn.

I samband med valet var det enligt journalisterna ett våldsamt tryck på tidnings-
redaktionen och en reporter minns att de verkligen kände att de levde. ”Här får
du ju verkligen veta om du har skrivit fel eller rätt, speciellt i sådana här känsliga
ärenden” (Intervju NV-lokalreporter 980930). I Malå sitter NV-journalisterna all-
tid med på fullmäktigemötena och de får rapporter från kommunsekreteraren när
det gäller nämnder och styrelser vilka de sedan förmedlar vidare till läsarna
(Intervju NV-lokalreporter 980930). Detta är i sig ett tydligt exempel på journa-
listiken som kommentator i diskursen, det vill säga man fungerar som mediator
mellan väljare och valda. Medierna upprepar det politiskt beslutade för läsarna.

De för också fram expertisens utsagor i kärnfrågan. Nyhetsvärderingsmässigt
rankas nämligen expertuttalanden, som forskarrapporter och dylikt, högt hos
både tidningens och televisionens reportrar. De gör nyhetsinslag av alla rapporter
som publiceras. En av Nordnytts medarbetare yttrade dessutom ”att reaktioner på
experternas rapporter var ju alltid nyheter” (Intervju NN-reportrar 990802).
Bildmässigt hade tevereportrarna det dock svårt eftersom det inte fanns bilder som
så att säga bar. Det gick inte att ta bilder på sådant som inte existerade (slutför-
varet till exempel, min anm.). Journalisterna uttryckte också att det var svårt att
förklara komplicerade skeenden på den givna tiden, det vill säga som ett vanligt
tvåminutersinslag i nyhetssändningen (Intervju NN-reportrar 990802).
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6. Nordnytt på plats i Malå

Reportrarna på lokalredaktionen i Malå poängterar att de vill spegla och inte vara
part i målet:

För man vill ju inte som journalist så att säga skriva, gå in och styra debatten
eller informationen på något sätt. Det enda vi kan göra, det är att gå in och visa
med faktareportage, så här är det (Intervju NV-lokalreportrar 970917).

Utsagan uttrycker viljan att vara allmänhetens tjänare. Denna strävan att vara all-
mänhetens röst och att informera medborgarna så att de kan fatta viktiga beslut
är ett utbrett ideal bland journalister och en del av professionens ideologi (Weibull
1991:178f). ”Vi ska ha en opartisk bevakning” är också tevereportrarnas uttryck-
ta ambition liksom att de ser sig som folkets företrädare. Om fler människor hade
debatterat kärnfrågan hade nyheterna rapporterat mer om kärnavfallsfrågan och
om folk hade gått på informationsmöten hade teveredaktionen också bevakat fler
av dem (Intervju NN-reportrar 990802). Nyhetsjournalistik såsom opinionsjour-
nalistik framträder tydligt i kärnavfallsdiskursen. Artikulerade opinioner skapar
utrymme medialt.

Ett stort dilemma för NV-reportrarna uppstod då de upplevde att opinionsbild-
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ningen i kärnavfallsfrågan varit väldigt obalanserad eller sned. Ingen gav alternativ
till SKB:s och kommunens information. Opinionsgruppen upplevdes som svag och
tyst. Journalisterna hade därför ingen att intervjua, vilket återkommande under
intervjuerna betecknas som problematiskt (Intervju NV-lokalreportrar 970917,
NV-lokalreporter 980930). Den starka neutralitetsnormen gjorde det förmodligen
inte möjligt för dem att istället tillämpa den journalistiska tekniken att fungera
som ställföreträdande motpart (jfr Asp 1988:46). En av journalisterna jämför
malåsituationen med debatten i Storuman där det till exempel var ”en kille som
uttalade sig och jag tänkte att nästan varje mening han sa var citerbar /…/ och att
du kan använda den rakt upp och ned i tidningen” (Intervju NV-lokalreporter
980930). Att det är A och O att ha en källa att citera för en journalist illustreras
väldigt konkret i malådiskursen. Det förefaller absolut nödvändigt i lokaljourna-
listiken för att hantera kontroversiella ämnen som kärnavfallsfrågan.

Att journalistiken inte har varit särskilt drivande i bevakningen är inte unikt för
Malå utan känns igen historiskt från medierapporteringen kring kärnkraftsom-
röstningen 1980 och Tjernobylolyckan (Findahl 1998:239). Under 1980-talet var
kärnavfallsfrågan inte heller något hett stoff i riksnyheterna (Hedberg 1991). Den
svenska kärnkraftsdiskursen under 1990-talet utmärktes enligt Anshelm
(2000:487f) av ett successivt minskat intresse för de frågor som ledde fram till
beslutet om kärnkraftsavvecklingen, nämligen olycksriskerna och avfallsförvarings-
problemen. Liksom andra typer av miljöfrågor verkar kärnfrågan sakna de ingre-
dienser som journalisterna kräver för att händelser ska produceras och publiceras
som nyheter (Jarlbro 2001:17).

Journalisterna blev jättebesvikna när ja- och nej-sidans representanter var”all-
deles för lite ovänner /…/ de ville gärna att man skulle fejka lite grann, en fejd som
inte fanns” säger en av nyckelpersonerna i Ja-gruppen (Intervju Ja-gruppmedlem
970916). Avsaknaden av hårda motsättningar eller rättare sagt explicitgjorda
sådana mellan malåsdebattens aktörer minskade nyhetsvärdet. De regionala teve-
nyheterna gjorde ingen specialbevakning av Malå utan behandlade kärnfrågan
som ett vanligt val. Från lokala och regionala medier har nyheterna i huvudsak
bestått i att man har bevakat informationsmöten och rapporterat om de utred-
ningar som har publicerats. Många av reportagen i NV och Nordnytt har inne-
hållit en kort rumsbeskrivning som har tagit upp hur många eller rättare sagt hur
få deltagare som var där.
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12.2 Mediemakt och mediekritik 

Mediemakt liksom mediekritik, och då framför allt av kritik av den journalistiska
praktiken i lokalpressen, utgör två framträdande serier i kärnavfallsdiskursen. De
hårda omdömena om medierna som yttras av opinionsbildarna under intervjuerna
hänger samman med antagandet att medierna har mycket makt att påverka folk-
opinionen. Några SKB-anställda resonerar exempelvis på följande sätt kring
mediernas roll (Intervju SKB-medarbetare 971210):

De (medierna min anm.) är med och formar bilden tidigt, sätter sceneriet, sätter
vilka ord som skall användas för att beskriva det här och sätter mycket syn-
vinklarna på det hela, på aktörerna och allt möjligt sånt där. De har en mycket
stor roll.

Det är ju framför allt de lokala medierna som är väldigt viktiga i det här sam-
manhanget därför att folk läser, malåborna läser allt som står om Malå, i det här
fallet det är ju huvudsakligast i Norran (lokaltidningen Norra Västerbotten min
anm.) då. Det har ju oerhört stor påverkan. Alla läser det, alla vet om och så
vidare.

Men inte bara de lokala medierna antas påverka receptionen av kärnavfallsfrågan
i Malå utan även riksmedierna anses som väldigt betydelsefulla i sammanhanget:

Sen tror jag Aktuellt och Rapport har, om det kommer ett inslag långt upp i de
programmen, så tror jag att det är också då på nått sätt, att nu talas det om för
hela svenska folket att så här är det i Malå /…/ så har det en väldig tyngd för att
forma bilden av det hela. Så här tacklas det, så här talas det om för svenska folket
att det förhåller sig. Och det är väldigt kraftigt. Säger de då att detta splittrar Malå
i två bittra delar, även om många inte upplever det så, får de det sig tillsagt via tele-
visionen att så är det för denna bild ges ut till svenska folket. Det där tror jag
påverkar och spelar in (Intervju SKB-medarbetare 971210).

Fenomenet att medierna betraktas som mäktiga när det gäller påverkan på andra
brukar benämnas tredjepersonseffekten. Enligt Price (1992:68) liksom Johansson
(2000:78) är dock denna påverkan på andra ofta överdriven, det vill säga den saknar
empirisk grund. Att mäta medieeffekter är i sig en delikat uppgift men oavsett om
några direkta effekter kan spåras hos malåborna eller inte fungerar antagandet om
mediernas makt som en självuppfyllande profetia. Aktörerna agerar utifrån den
föresatsen och koncentrerar därför sina resurser mot medierna. Därmed får de en
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central roll och en författarfunktion i diskursen.97 I Holmbergs och Asps
(1984:528) analys av den politiska opinionsbildningsprocessen i samband med
folkomröstningen om kärnkraften menar de på ett liknande sätt att massmediernas
viktigaste effekt hänger samman med den roll som ledande politiker tillskriver
dem.

Det är inte bara talesmän för en förstudie och ett förvar utan även deras anta-
gonister som bidrar till mediemaktserien i diskursen. Greenpeaces och Jordens
Vänners företrädare jobbade mycket medvetet med medierelationer när de var på
plats i Malå (Intervju Greenpeace kampanjansvarig 970917; Jordens Vänner ord-
förande 971107). Opinionsgruppens ordförande uttalade också att spelet om
medierna var A och O för deras arbete:

Opinionsarbete bygger mycket på att du ska skapa det bästa möjliga spelut-
rymmet, den bästa möjliga debattarenan och det gäller ju mycket då att komma
ut i media, få fram vad du tycker och tänker. Det är liksom grunden för alltiho-
pa. Så förlorar du spelet om media då förlorar du egentligen möjligheten till opi-
nionsbildning (Intervju Opinionsgruppens ordföranden 981002).

Skarp mediekritik formuleras i kärnavfallsdiskursen, förmodligen närd av anta-
gandet om mediemakten i meningsskapandet kring kärnfrågan. I omdömesut-
övandet kring medierna förkastas återkommande dels det låga intresset, dels den
journalistiska produkten.98 Mediebevakningen döms ut som vinklad. Den anses
inte objektiv. Det mest viktiga som turistchefen i Malå formulerar det är ”att skriva
som det verkligen är” (Intervju Turistchef 941020). 

En indikator på det korstryck journalisterna i lokalsamhället hamnar i, tillika ett
uttryck för närheten och lojaliteten mellan malåborna, är att en av de intervjuade
uttalar att lokalredaktörerna på orten inte skulle behöva vara i arbete under val-
kampanjen (Intervju Ja-gruppmedlem 980930). En av lokalreportrarna betecknar
slutskedet på följande sätt: ”Det var oerhört intensivt. Det har aldrig varit så
mycket folk inne på redaktionen någonsin som under dessa veckor vilket gjorde
att det minsann inte var lätt att skriva” (Intervju NV-lokalreporter 981001). En av
journalisterna fick telefonsamtal hem och avkrävdes att tillkännage sitt eget ställ-
ningstagande i kärnfrågan. Något liknande hade aldrig hänt tidigare. Läsarnas
avvisande attityd mot mediebevakningen satte bland annat igång en reflexiv process
där en journalist började analysera sina egna texter men utan att finna att 

97 Jämför resonemanget med Thomasteoremet, det vill säga att om något definieras som verkligt/vik-
tigt/sant blir det det till sina konsekvenser (Thörn 1996:22; Brante och Norman 1995:162).
98 För en presentation av begreppet omdömesutövande se Lundgren och Martinsson (2001:5-7). Det
är hämtat från Pulkkinens (1996) analys av möjligheterna för ett postmodernt politiskt aktörskap.



anklagelserna stämde. En annan journalist avvisar kritiken mer direkt eftersom
vederbörande menar att en lokalredaktör inte kan bära ansvaret för hela
”Norran”, det vill säga det totala innehållet i tidningen. Reportern bedömer det
också svårt att avgöra vad som är ja- respektive nej-artiklar. I samtalen om medie-
kritiken med journalisterna gestaltas den interna organisatoriska dimensionen av
medieinstitutionen, där lokalplanet ständigt måste förhandla och arbeta med
centralredaktionen. Kort uttryckt utförs vissa moment av nyhetsproduktionen på
centralredaktionen, som rubriksättning i tidningen. För nordnyttredaktionens del
gäller det viss bildsättning. Den enskilde reportern har inte kontroll över hela
nyhetsproduktionen.

Många av opinionsbildarna uttrycker frustration eftersom de upplever journa-
listerna som okunniga i kärnfrågan (Intervju SKB-medarbetare 971210;
Kommunale samordnaren 981008). Kritiken av reportrars bristande kompetens
kan tolkas som en del av kärnfrågans genealogi. Temat går igen från evalueringar
av besläktade frågor som nyhetsrapporteringen från Tjernobylolyckan (Findahl
och Lindblad 1987:86) eller kärnkraftsomröstningen 1980 (Findahl 1998:239).
Journalistikens tillkortakommanden kan delvis sägas handla om arbetsvillkoren.
För det första är endast en minoritet av nyhetsjournalisterna så kallade special-
reportrar med ett särskilt bevakningsområde. Allmänreportrar dominerar helt de
lokala medierna (Ekström 1996:142ff). Att kärnfrågan upplevs svår och tekniskt
komplicerad av de journalister som bevakar malåfallet underlättar inte heller
deras arbete. För det andra har nyhetsproduktionen starka drag av industriell
massproduktion. Verksamheten är starkt rutiniserad och frihetsgraden för den
enskilde journalisten är låg. Studier visar dessutom att den sällan utnyttjas
(Nohrstedt och Ekström 1994:160). Varken Norra Västerbottens eller Nordnytts
redaktioner kommunicerar att de har försökt sig på okonventionella, annorlunda
grepp när det gäller kärnavfallsfrågan. Om något val har gjorts så har det handlat
om att inte bevaka vissa händelser, som oskarshamnsresorna. Tystnaden har i sin
tur upplevts irriterande av vissa grupper som heller inte har dragit sig för att
uttrycka sitt missnöje. De menar att deras rättmätiga medieexponering inte har
kommit till stånd (Intervju Medlem ur styrgruppen 980929; Kommunal sam-
ordnare 981008).

12.2.1 Medierna regisserar

Det kanske mest uppenbara i gestaltningen av mediernas författarfunktion och
makt i kärnavfallsdiskursen är Svar direkt-händelsen. Sista veckan före valet vaknar
riksmediernas hittills ljumma intresse för kärnfrågan. Sveriges Television beslutar
sig för att debattprogrammet med den rikskända programledaren Sivert Öholm
ska ta upp Malås folkomröstning. En journalist från den göteborgsbaserade 
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redaktionen åker upp till Malå för att förbereda programmet. En del av den debatten
ska nämligen direktsändas från den lokala pizzerian och i enlighet med programfor-
matet bjuds antagonisterna in för att delta. Journalisten ger instruktioner i förväg
om att de medverkande bör medföra lämpliga (bildmässiga, min anm.) symboler
som t-shirts, banderoller osv.99 Greenpeaces vägskylt är ett sådant exempel (se bild
15 avsnitt ,13.3.1). Dessa visuella definitioner av kärnfrågan passar tevemediets
dramaturgi (Dahlgren 1998:60). Televisionen formar i sin tur enligt Thörn
(1996:18) de nya politiska handlingsformerna och den bildkultur vi är på väg in i.

Det mediala regisserandet av samtalet om kärnfrågan fortsatte under själva
sändningen (Svar Direkt 970916). En bråkdel av talutrymmet under sändningen
tilldelades malåbaserade opinionsbildare. Istället gavs ”riksbaserade” aktörer, inte
minst de personer som satt i göteborgsstudion, merparten av uppmärksamheten.
Programledaren som var på plats i Malå hade bjudit in storumanbor vilket väck-
te en del irritation bland Ja-gruppens medlemmar. Journalisten sas också haussa
upp stämningen genom att ”uppmana publiken att vi skulle bua och såna här
saker” (Intervju Ja-gruppmedlem 981001). Flera av dem jag har intervjuat vittnar
om en hätsk och inte alls komfortabel atmosfär i samband med händelsen
(Intervju Opinionsgruppens ordföranden 981002).

En konkret effekt av mediedebatten var att Opinionsgruppens medlemmar
beslutade sig för att inte delta i den avslutande offentliga utfrågningen i Malå,
Slutaccord, som arrangerades av projektledningen i kommunen. Den i sig kom till
som ett resultat av tevedebatten och frågan för kvällen var ”Vad gäller folkom-
röstningen?”(NV 970919). Opinionsgruppens medlemmar informerade om sitt
ställningstagande via flygblad som de delade ut utanför lokalen där mötet hölls. I
informationsbladet står att ”Det blev väldigt otrevligt inför TV-programmet Svar
Direkt i torsdags. Vi tycker detta är fel. Från NEJ-gruppen vill vi inte medverka
till splittring och osämja i kommunen” (Flygblad Opinionsgruppen mot kärn-
avfall i Malå 970920). Vid mötets öppnande förklarar en av dess representanter
kort för åhörarna NEJ-gruppens motiv och betonar igen vikten av att behålla en
god grannsämja i kommunen. Vederbörande beklagar att JA-sidan har valt att
delta trots att grupperna gemensamt ville ställa in (Fältanteckningar 970920). I en
NV-artikel samma dag som mötet ska hållas förklarar den intervjuade Ja-gruppens
representant att de har valt att finnas med för att svara på frågor eftersom mötet,
trots uppvaktningen, inte har inställts (NV970920).

99 Av en tillfällighet råkade jag befinna mig på Opinionsgruppens informationskontor just när journa-
listen i fråga kom in där och gav deltagarna dessa instruktioner. Det skedde samma dag som pro-
grammet sändes. (Fältanteckningar 970916).
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Ytterligare en aspekt på mediernas inflytande i kärnfrågan och som händelsen
visar prov på rör frågan om kommunens självbestämmande. Frågan gäller om det
är möjligt från kommunens sida att framgent stoppa en föreslagen lokalisering
eller inte. Vetofrågan utgör i sig en dominerande serie i diskursen (se till exempel
NV 940821; NV 961011; NV 970217). Det kommunala självstyret i Sverige är
starkt men omfattar strikt juridiskt sett inte anläggningar av nationellt intresse.
Det vill säga ett kärnavfallsförvar hör till undantagen (Lidskog 1998a:48f; SOU
1999:45 s73f). Intressant nog väljer ändå de flesta etablerade aktörerna på kärn-
avfallsområdet i Sverige, såväl myndigheter som forskare, oftast att betona hur

7. Flygblad från NEJ-gruppen.
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osannolikt det är att regeringens vetoventil ska komma att utnyttjas.100 Att ifråga-
sätta kommunens starka beslutsställning är att bryta ett av kärnavfallsdiskursens
tabun. 

Att det hör till förbuden betyder dock inte att begränsad uppmärksamhet ägnas
denna specifika fråga. Under årens lopp i Malå har åtskilliga aktörer med enga-
gemang i kärnavfallsfrågan sökt reda ut hur bestämmelserna egentligen ska tolkas.
Att funderingar kontinuerligt har väckts i den publika debatten har naturligtvis
varit en central drivkraft. Därför har kommunalrådet i Malå, SKB, lokalreport-
rarna med flera bett ansvariga rikspolitiker att artikulera sin syn på problematiken.
Miljöministern har flera gånger tillfrågats direkt om att klargöra sin och regeringens
ståndpunkt. Tiden har gått men ingen respons har kommit trots starka påtryck-
ningar från inflytelserika institutioner. Svar direkt levereras dock till SVT när den
redaktionen väl beslutar sig för att lyfta in kärnfrågan på dagordningen.
Frustrationen från övriga frågeställare fördjupas i och med att deras hemställan
har ignorerats under flera års tid. Det korta beskedet om att regeringen inte vill
köra över någon kommun, undertecknat av sittande miljöminister Anna Lindh,
omsätts dock snabbt i den lokala meningsproduktionen i Malå. SKB sätter ome-
delbart upp en kopia på Svar direkt-faxet i sitt skyltfönster. Ja-gruppen slår fast i
en annons i Norra Västerbotten som innehåller samma fax att regeringskansliet
har bekräftat att vi kan säga nej till en placering (NV970920).

Journalisterna är som sagt starkt beroende av sina källor. De utövar också
påverkan på dem. Ett synligt exempel från kärnavfallsdiskursen på hur en lokal
grupps arbete kan influeras är att en och samma intervjuperson omedvetet utses
av journalistkåren till ”huvudkällan”. I Ja-gruppens fall hade de internt utsett
några andra personer som skulle ha hand om den massmediala kontakten. Den
utvalda huvudkällan berättar om dilemmat som uppstod och att ”till slut var det
bara mig pressen jaga” (Intervju Ja-gruppmedlem 981001). Anledningen till varför
en och samma källa gärna återkommer i nyhet efter nyhet är dels att journalister
ofta använder andra medier som källor i sitt arbete, dels att det sparas tid när jour-
nalist och intervjuperson är bekanta med varandra. Den faktorn är inte obetydlig
i ett tidspressat yrke med höga produktivitetskrav. Mellan Nordnytt och Norra
Västerbotten råder dock ett konkurrensförhållande, man har delvis samma
publik.  Det gör att journalisterna beskriver varandra som kompisar men man
talar inte om arbetet (Intervju NV-lokalreporter 980930).

Hur en källa behandlas av medieinstitutionen är också betydelsefullt och kan ses
som en typ av mediemakt i sammanhanget. Kärnavfallsdiskursens presentationer

100 Lagstiftningen kring kärnavfallsfrågorna etcetera har förändrats i och med tillkomsten av
Miljöbalken. Innehållet är dock i stort sett detsamma. För en utredning av det väsentliga regelverket
och vad som gjorts om (se SOU 1999:45 s12-27 och 73-75. 



av intervjuobjekten har en generell tendens att åtskilja så kallade makthavare och
”vanligt folk”. Om man ser till platsen intervjun företas på är det tydligt att de
senare i regel tillfrågas ute på gatan i förbifarten. De förra intervjuerna genomförs
däremot ofta inomhus under mer ordnade former. Särskilt tevenyheterna följer
denna presentationsordning, att kommunala företrädare intervjuas framför eller i
kommunhuset medan malåborna mer fångas i flykten på sin väg in eller ut ur
matvaruaffären och dylikt (NN 950126). Att tala i maktens korridorer förviktigar
i regel en källas tyngd. Men som Dahlgren (1988:61f) påpekar ger den lägre 
statusen hos en person som representerar flertalet, till exempel en deltagare i ett
demonstrationståg, inte nödvändigtvis lägre trovärdighet hos publiken.

12.3 Opinionsmätningars arena

Opinionsmätningar praktiseras återkommande i kärnavfallsdiskursen i Malå.
Serien handlar om att definiera vad medborgarna, i detta fall främst malåborna,
tycker i kärnfrågan. Att veta hur opinionen ser ut ger en aktör legitimitet, vilket
hänger ihop med kärnfrågans starka acceptanskrav. Om en opinionsbildare kan
tala utifrån kunskap om folkets vilja måste denne rimligen lyssnas till eftersom
såväl politikern, journalisten, myndighetspersonen, aktivisten som kärnavfalls-
industrin, kämpar om befolkningens gunst och gillande. 

De studerade medierna gör sig själva till något av opinionens marknad. Resultat
från opinionsundersökningar är ett givet nyhetsmaterial och betraktas genom-
gående av lokalreportrarna som viktigt att rapportera om. 

”När det blossar upp en opinion kring en fråga” gör Nordnytts reportrar rutin-
mässigt ett inslag (Intervju NN-reportrar 990802). 

För pressen beskrivs folks åsikter som i princip lika viktiga att spegla som exper-
tisens utsagor (Intervju NV-lokalreporter 981001; NV-lokalreporter 980930).
Därför ger NV-redaktionen relativt stort utrymme på insändarsidan åt kärnfrågan
och därför skapas nyheter och exponeras opinionsyttringar som till exempel
namninsamlingar kontinuerligt i det lokala medierummet. För det är då journalis-
terna uppfyller uppdraget att vara allmänhetens tjänare.

Lokalredaktören i Malå konstaterar i en av intervjuerna att beslutet att styra
över åsikter om kärnfrågan till insändarsidorna var klokt. Vidare menar journa-
listen att NV har lyckats bra med att hinna få de inskickade texterna publicerade
(Intervju NV-lokalreporter 980930). Opinionsbildarna, som har författat många
av de 253 insändarna respektive 97 debattartiklarna, har inte klagat över att det
har varit svårt att få tillträde till spalterna. Ett visst missnöje har visserligen yttrats
över fördröjningen innan texten väl har publicerats. 
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Hierarkin när det gäller åsiktsmaterialet kan sägas följa samhällsordningen i stort,
det vill säga professionella och företrädare för organisationer och institutioner 
tillåts ofta husera på den mer prestigefyllda debattsidan. Övriga skribenter får dela
på insändarrummet som är placerat längre bak i tidningen och upplåter mindre
utrymme till varje enskild opinionsbildare. Denna talarstruktur har dock inte
observerats eller rättare sagt kommenterats av opinionsbildarna utan är min iakt-
tagelse. Uppenbarligen vållar den inget större huvudbry för informanterna.  Den
mediala rollen som kommentator, i meningen att massmedierna gör sig till en
arena för talföra att komma ut på, verkar inte föda frustration. Överhuvudtaget
förefaller det som att den lokala tidningen har utgjort ett viktigt forum för med-
borgarrösterna i diskursen. Medieinsitutionen lyckas till viss del göra dem hörda
genom att kontinuerligt upplåta plats i tidningen åt insändarskribenter. Därmed
kanaliseras en del av det publika engagemang som kärnfrågan genererar men som
inte framskymtar i andra sammanhang. 

8. Opinionsyttring bildsätts –filmning av Ja-gruppens högtalarbil.



12.3.1 Redigerade opinioner

(Zetterberg 1986:23) skriver om opinionsjournalistik och något som kallas multi-
plikatoreffekten, det vill säga att pressreleaser från opinionsinstitut ofta leder till
en mängd införanden i svenska medier, allra helst om de förmedlas via
Tidningarnas Telegrambyrå, TT. Ett liknande nyhetsvärderingstänkande tillämpas
i malåfallet. Men opinionsmätningar är inte bara rapporterade av medierna utan
i själva verket ofta initierade av dem. I kärnavfallsdiskursen utgör olika mer eller
mindre ambitiösa opinionsundersökningar en huvudingrediens i det ”självständiga”
journalistiska nyhetsverket. 

Direkt efter att förstudieärendet har återremitterats till kommunstyrelsen top-
pades exempelvis lokaltidningens förstasida av beskedet att ”malåborna sa nej”.
Rubriken sammanfattar resultaten i den NV-enkät om kärnavfallsfrågan i Malå
som NV har gjort med 300 slumpvis utvalda malåbor (NV 930929).
Opinionsmätningen visade att 26 procent av kommuninvånarna var positiva till
en förstudie och att elva procent av dessa dessutom var positiva till ett förvar i
Malå. Majoriteten av de intervjuade var negativa till både förstudien (59 procent)
och ett förvar i kommunen (73 procent). Händelsen är ett exempel på hur nyheter
skapas och hur medierna intar en författarfunktion i diskursen. 

9. Malåopinionen illustrerad.
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Men att journalisterna på motsvarande sätt redigerar opinioner (jfr Ekecrantz och
Olsson 1994) såväl upprör som förkastas. Informanter hävdar i mina intervjuer
att medierna därmed piskar upp stämningen. De ifrågasätter starkt att man har
gått utanför kommungränsen och tillfrågat hela tidningens läsekrets om yttranden
i kärnfrågan (Intervju SKB:s platschef i Malå 981204; Ja-gruppmedlem 981001).
En dylik händelse inträffade när NV (940112) ganska kort efter Malås förstudie-
beslut gick ut med en riktad uppmaning till sina läsare att ringa in och svara på
frågan ”Ska atomsopor få köras genom Skellefteå?”. Resultatet av inringningen
redovisades påföljande dag och citaten som fyllde ett helt tidningsuppslag radades
upp efter varandra. Utfallet benämndes som en folkstorm då det endast var tre
positiva personer som hade hört av sig till redaktionen. Dessutom konstaterades
det i artikeltexten att ”Aldrig tidigare har så många ringt NV för att uttrycka sin
uppfattning”(NV 940113). Gensvaret stärkte säkerligen journalisterna i deras val
av angreppssätt på kärnfrågan. De praktiserar nämligen en liknande metod vid
senare tillfällen. En annan självförstärkande effekt gällande transporthändelsen
och opinioner kan betecknas som intermedial. Liksom Norra Västerbotten upp-
märksammar nämligen Nordnytt (940111) också ämnet vid tidpunkten.

Den kanske mest omdiskuterade opinionshändelsen är dock den avstämning
som presenteras i Norra Västerbotten dagen före malåomröstningen (NV 970919;
NV 970920). Läsarna har då återigen fått ringa in och 60 personer har antagit
erbjudandet. Majoriteten av dem som har nappat på förfrågan (55 personer) visar
sig vara emot att SKB ska få fortsätta att söka plats för djupförvar i Malå. I artikel-
texten lyfts fram att det mestadels rör sig om kvinnor, vilket är ett exempel på kär-
navfallsdiskursens könsstereotypa karaktär (jfr Sjölander 2001a). Samma dag som
inringningsresultatet presenteras kungörs också på NV:s förstasida att 30 000 pro-
testerar mot atomsopor. Nyheten handlar då om de 29 512 namnunderskrifter
som har samlats in under årens lopp mot transporter och dumpning av kärnavfall
i Västerbotten (NV 970920). Precis som några av informanterna gör är det lätt för
den läsande publiken att associera interpellationen från dagen innan med detta mot-
ståndsreportage. Händelsen är en illustration på hur medierna spränger kommun-
gränstabut i diskursen. Massmedierna vidgar kärnfrågan till ett regionalt territorium
och blir i och med det själva en synlig aktör i opinionsbildningsprocessen.

Medierna är dock inte ensamma opinionsregissörer i kärnavfallsdiskursen i
Malå. Greenpeace genomför exempelvis också en opinionsmätning i samband
med sin dörrknackningskampanj.101 Resultatet rapporterar de om kontinuerligt på
en skylt på torget vid organisationens informationscentral.

101 Dörrknackningskampanjen har genererat många yttranden från andra opinionsbildare.
Genomgående tros den haft stor påverkan på valresultatet, ett exempel på organisationens författar-
funktion (Intervju SKB-medarbetare 971210; jfr Bilaga 6).
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Att kunna uttala sig om opinionen är centralt i kärnavfallsdiskursen i Malå och ju
närmare valet desto viktigare blir det. Opinionsmätningar blir ett slags makt-
instrument. Om en opinionsbildare kan presentera hur stämningsläget ser ut bland
medborgarna kan denne lättare relatera sitt budskap till det stora flertalet och öka
legitimiteten för sina yttranden. Hon kan därmed göra sig till tolk för folket och
peka på att hon har ett medborgerligt stöd för sina aktiviteter. Till viss del före-
faller opinionsmätningarna fungera som opinionsbildarnas ställföreträdande
direktkontakt med malåborna. De fyller det tomrum som uppkommer av en i
övrigt begränsad interaktion i kärnfrågan mellan engagerade och andra.

När det gäller medborgarnas syn eller, som det oftast handlar om, folkets mot-
stånd mot en förstudie och ett förvar, utövar medierna en författarfunktion i dis-
kursen. Den journalistiska opinionsmätningspraktiken samverkar i detta avseende
med motståndsserien eftersom resultaten i de flesta fall pekar på att Nej-sidan är i 

10. Greenpeaces opinionsmätning.
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ledning.102 En sådan händelse är de opinionsundersökningar som TV4 Botnia,
nuvarande TV4 Västerbotten, har genomfört i april respektive augusti 1997. Efter
att den första mätningen har gjorts läses i telegramform upp i
Nordnyttsändningen att ”Över hälften av Malåborna är negativa till slutförvaring
av kärnbränsle i kommunen visar TV 4 Botnias opinionsundersökning. I september
folkomröstar man om SKB ska få fortsätta med förundersökningarna” (NN
970415). En dryg vecka därefter görs ett längre uppföljande tevereportage från
Malå med en uttalad valkampanjsvinkling (NN 970423). I inslaget intervjuas
företrädare för ja- respektive nej-sidan samt några malåbor.103 Journaliströsten
talar om för tittarna att nu startar en valkampanj som kan bli rafflande och slår
också fast att nu återstår ett opinionskrig. TV 4 Botnias uppföljande opinions-
mätning görs också till nyhet men då i lokalpressen. Under rubriken ”Nejsidan
leder i Malå” kan läsaren få reda på att utfrågningen bland 250 malåbor visat att
”52 procent förklarar att de tänker rösta nej till fortsatta undersökningar medan
33 procent säger ja” och att förändringarna är små jämfört med den undersökning
som presenterades i april (NV 970823).

12.4 Mediernas samtida roll 

Mediernas centrala roll i samtiden ges ett ansikte i kärnavfallsdiskursen, liksom de
särskilda villkor som lokaljournalistiken kringgärdas av. Nyhetsbevakningen i
kärnfrågan ses av i princip samtliga opinionsbildare som betydelsefull och de arti-
kulerar ofta en föreställning om att medierna har makt. Denna tredjepersoneffekt,
den antagna påverkan på malåbornas reception av kärnfrågan, är förmodligen en
av de mest påtagliga medieeffekterna i detta fall. 

Det journalistiska formatet att polemisera tillämpas genomgående i nyhets-
produktionen och intresset för kärnfrågan är mer dagsbetonat än långsiktigt inrik-
tat. Det offentliga samtalet begränsas därav i stor utsträckning till en fråga om att
vara för eller emot, till en berättarkonvention med antingen-eller logik (Beck
1995:12f). Har du som journalist inga uttalanden från endera parten blir arbets-
situationen problematisk. I den lokaljournalistiska genren, som så tydligt bygger
på en given intressegemenskap mellan reporter och publik, blir en upplevd obalans
mellan antagonisterna ytterligare en svårighet. I malåfallet är det också uppenbart
att journalistiken fungerar som en kulturbärande institution i samhället (jfr Nowak

102 Ett undantag som istället pekar på att ja-sidan har ett litet övertag är den enligt
Nordnyttjournalistens karakterisering ”högst ovetenskapliga opinionsundersökning” som refereras i
ett av reportagen från Malå (NN 970423).
103 Inslaget är längre än genomsnittet, det vill säga på tre minuter och fyra sekunder. Fem personer
intervjuas, en från vardera ja- respektive nej-organisationerna och tre andra malåbor.
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1992:42ff).  Det upplevs problematiskt för en lokalreporter, för att inte säga poli-
tiskt, att fungera som ställföreträdande motpart för en lokalreporter. Att kärn-
avfallsfrågan inte bara upplevs som kontroversiell, utan också som extremt kom-
plicerad, bidrar till tystnaden. Reportrarna blir i hög grad expertberoende.
Arbetsorganisationen motverkar inte förhållandet genom att till exempel skapa
utrymme för enskilda reportrar att avsätta tid för att sätta sig in i kärnfrågan.

Det är svårt att föreställa sig kärnavfallsdiskursen utan medierna, trots att Malå
är ett relativt litet samhälle vilket ger den muntliga kommunikationen större bety-
delse i opinionsbildningshänseende. Massmedierna utgör tillika en nod i
betydelseproduktionen i kärnfrågan. En stark misstro mot dem artikuleras också
vilket uppenbarligen blir väldigt problematiskt på en liten ort där samförstånds-
andan upplevs nödvändig för samhällets överlevnad (Drottz-Sjöberg 1998).
Journalisterna försöker att vara oberoende av andra aktörer men neutralitets-
strävandena misslyckas i meningen att mediernas medarbetare anklagas för att
vara part i målet. Det orädda omdömesutövandet kring journalisternas produkter
hör för övrigt till ett av de starkare intryck jag har fått under intervjuarbetet. På
denna punkt förefaller skillnaden stor mellan stad och landsbygd. Makthavare,
liksom enskilda malåbor, uppträder alla som legitimerade mediekritiker. De drar
sig inte för att yttra starka värderande ord om journalisternas professionella
göranden mer eller mindre direkt till dem. Motsvarande interaktion på bred front
med publiken infinner sig inte större städer.

Att opinionsbildningen är en kärnfråga framträder också i diskursen, bland
annat genom den kamp om opinionsbeskrivningen som utspelar sig. En del av
mediernas författarfunktion kan sammankopplas med opinionsregisserandet.
Vetskap om opinionen i kärnfrågan skapar talutrymme i diskursen. Denna kunskap
ger makt åt opinionsbildarna (Foucault 1980).
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1133..  MMoottssttåånndd  

Motstånd är ett av de teman som starkast präglar kärnavfallsdiskursen i Malå.
Serierna handlar om motstånd mot en förstudie och alla fortsatta planer på ett
eventuellt djupförvar i kommunen respektive regionen. Motståndstemat yttras av
olika aktörer med såväl lokal och regional som nationell förankring. I Norra
Västerbotten har 364 texter som argumenterar mot kärnavfall i Malå identifierats,
inkluderat alla olika genrer, vilket motsvarar 35 procent. Motsvarande siffra för
ja-sidan har varit hälften så många, alltså 182 texter av totalt 1026 (18%).105 Det
motstånd som uttrycks i kärnavfallsdiskursen kan generellt sett sägas vara artiku-
lerat inom den befintliga ”samtalsordningen”. Skillnaderna mellan ja- och nej-
ståndpunkterna i kärnfrågan har med andra ord också stora likheter. 

13.1 Lokalt motstånd

13.1.1 Opinionsgruppen bildas 

En initial motståndshändelse i diskursen är bildandet av Opinionsgruppen mot
kärnavfall i Malå (OPG).106 Gruppen konstitueras i samband med förstudiebeslutet.
Vid tidpunkten för folkomröstningen har föreningen 470 medlemmar, vilka utgör
mer än tio procent av den totala malåbefolkningen (Intervju Opinions-
gruppmedlemmar 970916).107 Opinionsgruppen samlar personer från alla politis-
ka partier med undantag av moderaterna. Ingen av gruppens frontfigurer hör dock
till det politiska etablissemanget i Malå. En av politikerna förklarar det med att
hon inte ”ville vara med för att skrämma bort andra ur OPG” (Intervju
Malåpolitiker vänsterpartist 981001). De folkvalda i Malå valde generellt sett att
ställa sig vid sidan om ja- och nejgruppernas arbete. Bland annat på detta sätt

105 Siffrorna är en sammanställning av resultaten under kategori S i Bilaga 1. 
106 I NV (931120) annonserar Opinionsgruppen mot atomsopor i Malå om en demonstration för att
stoppa SKB:s förstudier. Detta namn på gruppen brukas dock inte framgent utan ordet atomsopor
byts ut mot kärnavfall. Namnet på systerorganisationen i Storuman är Aktionsgruppen mot atomso-
por i Storuman. Ett Nätverk Norr mot atomsopor av kommuninvånare i Storuman, Malå och Över-
kalix bildas i förstudieperiodens början (NV 931102; NN 940524). OPG-gruppens historia och
verksamhet finns beskriven av en journalist från Helsingfors, Gerd Söderholm (opublicerat material).
107 En viss del av detta medlemsantal utgörs förmodligen av personer med hemvist utanför kommunen.



definierade aktörer ut kärnfrågan från det gängse partipolitiska arbetet. OPG
hade två medlemsmöten per månad och enligt uppgift från ordföranden kom 25-
30 personer per gång. Styrelsen hade en jämn könsfördelning och ordföranden
uppskattar att 10-15 personer kan räknas som aktiva i gruppens arbete (Intervju
Opinionsgruppens ordförande 981002). Under processens gång arrangerar
Opinionsgruppen flera demonstrationer. De genomför också olika namninsam-
lingar och många medlemmar skriver insändare i lokalpressen för att uttrycka sitt
missnöje med att förstudien inleds. Näst intill alla insändare och debattartiklar
som skrivs under tiden fram till det att beslutet tas är negativa till att inleda en för-
studie (se till exempel NV 931014; NV 931109). Motståndsaktiviteterna upp-
märksammas kontinuerligt i nyhetsbevakningen (jfr NV 930830; NV 930908).
Konfliktperspektivet är artikulerat och berättelsen om den lilla människan som
protesterar mot makthavarna finns där, ingredienser som journalistiken som insti-
tution värnar om (jfr kapitel 12).

I huvudsak formeras OPG-kritiken kring tre områden, det vill säga alternativa
metoder, urvalsprocessen och lokalpolitiken. Medlemmar hävdar återkommande
att SKB lider brist på intresse för att undersöka alternativ till KBS 3-metoden (se
avsnitt 10.1 not X). De anser att det är ”helt förkastligt att gömma för att sedan
glömma avfallet nere i urberget” (NV 951121). Ett annat exempel på mot-
ståndshändelse där OPG efterlyser alternativa metoder är när SKB skickar ut en
informationsfolder till alla hushåll i Malå innehållande en sammanfattning av för-
studiens resultat. Med anledning av utskicket intervjuar NV:s lokalreporter en av
de mest aktiva OPG-medlemmarna (NV 960629). Vederbörande är synnerligen
kritisk till informationen och undrar i artikeltexten varför SKB inte presenterar de
alternativa lösningar som finns: 

Syftet får inte vara att malåborna får uppfattningen att den metod som SKB
förordar är den enda. Inför folkomröstningen borde Malåborna få ta del av de
alternativa metoder som finns (NV 960629).

Kommentaren från OPG-medlemmen tar journalisten därefter med sig till inter-
vjun med SKB:s projektledare som står bakom informationsfoldern. Denne håller
i sin tur till stora delar med om att bakgrundsmaterial och alternativa lösningar
ska in i diskussionen, men hävdar samtidigt att i ”det här läget ansåg vi dock att
vi borde hålla isär detta från själva förstudien” (NV 960629).

OPG-medlemmarna förkastar förfaringssättet att endast frivilliga kommuner
ingår i SKB:s urval. De menar också att lokalpolitikerna inte lyssnar till folkviljan
när de beslutar att genom- och slutföra förstudien. Den lokalt formulerade kritiken
av kärnvfallshanteringen gällande dessa frågor har även sin motsvarighet på

116



nationsplanet, det vill säga känns igen från den ”riksbaserade” kärnavfallsdebatten
(se till exempel NV 961022). En insändarskribent formulerar situationen som att
politikerna står långt ifrån folket och att politik av idag mest handlar om taktik.
Skribenten vill vidare uppmana kommunpolitikerna å det bestämdaste att inte
glömma att ”ni ska lyssna på oss och göra er till tolk för våra intressen och verka
för att beslut tas i den andan”(NV 951229). I en debattartikel frågar en av de aktiva
inom OPG retoriskt om det är ”etiskt och moraliskt riktigt att regeringen lägger
ett sådant tungt och svåröverskådligt beslut på knappt 4000 personer i Malå
kommun?” (NV 970403). Föreningens huvuduppgift formulerar OPG-medlem-
marna så här i en intervju:

Ordförande: Våran stora uppgift hela tiden vi har funnits har ju varit att få fram
det här budskapet som gör att vi är kritiska till varför SKB överhuvudtaget är
här i Malå. Och det är två saker. Det är framför allt det ensidiga metodvalet. Att
de ensidigt bara går fram med en metod. Som egentligen saknar all naturveten-
skaplig grund, alltså djupförvaret i urberget. Sen är vi hemskt kritiska till loka-
liseringsförfarandet som i stort sett bara bygger på att hitta villighet, alltså villiga
kommunpolitiker. Man (SKB, min anm.) har ingen systemanalys av berggrunden
över hela landet. Och därigenom kan man aldrig hävda att man har den bästa
platsen. Utan det enda de egentligen söker är en acceptans, en plats där det är
så lite motstånd som möjligt. 

Vice ordförande: Jag skulle vilja säga att vi har en betydligt mer optimistisk syn
på att ta hand om det här avfallet. Därför att vi vill inte dumpa det i urberget.
Och då anser vi ju att fortsätta med en platsundersökning är ingen idé när vi har
den inställningen. Utan vi vill att vi ska satsa på, som huvudalternativ, att verk-
ligen försöka ta hand om det här. Och att vi ska få se alternativa lösningar
(Intervju Opinionsgruppmedlemmar 970916).

Ordföranden förkastar liksom flera andra frivillighet som lokaliseringsinstrument
och efterfrågar istället en systematisk prövning av berggrunden (jfr avsnitt 5.6 och
11.1 not 93). Vice ordförande betonar å sin sida att gruppen är mer optimistisk
än övriga när det gäller chanserna att finna alternativa tekniska lösningar för att
oskadliggöra avfallet. Att stå för det positiva och på så sätt markera avstånd från
det negativa förefaller centralt generellt sett för att vinna gehör för sitt synsätt i
malådiskursen (jfr 10.2 och Bild 3). I argumentationen i kärnfrågan är det näst
intill nödvändigt att poängtera att man står för utveckling och framtidstro, vilket
bör tolkas i skenet av den kamp för överlevnad som samhällen av Malås karaktär
ständigt måste föra (jfr Sjölander 2001a:116ff). Rönnblom (2002:268ff) använder
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begreppet ”nödvändighetsdiskurs” för att beteckna detta förhållande, det vill säga
att glesbygdens överlevnadsproblem som utflyttning och avfolkning av nöd-
vändighet präglar allt övrigt liv i dessa lokalsamhällen.

13.1.2 Demonstrationer arrangeras

I samband med fullmäktigemötet då förstudiebeslutet tas hålls den första demons-
trationen, som enligt uppgifter i lokaltidningen samlar 300 personer (NV
931120).108 Protestlistor med 1635 namnunderskrifter överlämnas samtidigt till
kommunfullmäktiges ordförande (NV 931123). Frågan vad som egentligen hände
med dessa listor kommer senare upp ett flertal gånger i debatten tillsammans med
kritiken att ingen hänsyn tas till folkets åsikter från politiskt håll (NV 960627; jfr
Infraplan 1998:57). 

Strax före folkomröstningen arrangerar OPG en sista demonstration. Enligt
tidningsreferatet (NV 970915) tågar ett hundratal nejsägare genom samhället
bakom Opinionsgruppens bil med plakattexter som ”På strålning av värsta sort
bjuder SKB så flott” och ”Var är alternativen SKB?”. Parallellt skallar ropen
”Heja Malå! Friskt humör. Håll kärnavfallet utanför…”. På torget framförs därefter
korta appeller av olika talare som till exempel miljöpartiets Peter Eriksson. Han
menar att nu gäller det vilken bild vi vill ge av Norrland. Opinionsgruppens talesman
Martin Bildström påminner om att man nyss mottagit en namninsamling från
Kristineberg och i Skellefteå har man redan fått in 27 000 namn mot transporter
av kärnavfall.109 Skelleftehamnsbon Sven-Erik Johansson postulerar bestämt att
”Vi ska inte släppa någon djävul över bron i Skelleftehamn!” (NV 970915; jfr
avsnitt 7.4). 

108 Siffran 300 kan sättas i relation till att kommunen har en befolkning på knappt 4000 innevånare.
Enligt Statistiska centralbyråns (2003) befolkningsstatistik bodde 4154 människor i Malå 1990. Fem
år senare, 1995, bodde 173 färre människor i kommunen, det vill säga 3981. I NV (941229) rappor-
teras befolkningssiffran för kommunen 1994 vara 4042, det vill säga en minskning med 11 personer.
Motsvarande nedgång 1993 var 73 personer.
109 Kristineberg är ett samhälle som ligger precis vid Malås kommungräns. Medborgarna där kan
därför inte rösta i valet.
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13.1.3 Granskning avvisas 

OPG-representanter framför stark och återkommande kritik mot den fristående
granskningen, den så kallade förhalningsgranskningen. Medlemmarna betecknar
den som skendemokratisk (NV 951103). Gruppen väljer dessutom att inte med-
verka i granskningsarbetet. Ett agerande som i sin tur kritiseras skarpt av flera
olika aktörer (NV 960523; Intervju Medlem ur styrgruppen 980929;
Granskningsgruppens sakkunnige ordförande 981109). På många sätt gestaltar
denna händelse ett brott i diskursen eftersom tonen i den malålokala debatten
skärps betydligt. Konfliktdimensionen går inte att bortse från. Ett av diskursens
tabun bryts, det vill säga kravet att arbeta i samförståndsanda (jfr avsnitt 15.3).
Ett illustrativt exempel på skiftet är att en insändarskribent numer ”inte törs”
sätta ut sitt namn under sin insändare ”med tanke på hur infekterat det kan bli
när man ifrågasätter dem som är helt säkra på att de har rätt” (NV 960217).

Ansträngningar från kommunens sida att behålla kritiker i granskningsprocessen,
som OPG och den lokala Naturskyddsföreningen, lyckas emellertid ej, vilket upp-
fattas som frustrerande från bland annat granskningsledningens sida. På debattsidan
i Norra Västerbotten vill ordföranden i OPG förklara varför gruppen har valt att

11. Opinionsgruppens bil – lokalsamhällets motsvarighet till Greenpeace älgskylt.
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inte delta då de tror att ställningstagandet förvånar många: 

Vi anser det helt vansinnigt att en kommun ska utföra en dylik granskning, 
sanningen är att det finns helt enkelt ingenting att granska. Förstudien har inte
tillfört något nytt /…/ ett deltagande av detta lull-lull leder bara till att processen
förs framåt där SKB desperat försöker finna en lämplig plats (NV 951103).

OPG-ordföranden liknar situationen för förstudiekommunerna vid att spela rysk
roulett med djävulen och åsyftar SKB (NV 951103). Chefen för djupförvarsenheten
på SKB reagerar häftigt på liknelsen och undrar i sin respons om sakargumenten
från OPGs sida är så tunna att de behöver ta till detta tonläge (NV 951108).
Thegerström välkomnar i stället en saklig granskning och diskussion. Han hävdar
vidare att storumanfallet visar att kommunen själv kan bestämma och påminner
läsarna om att SKB:s arbete är baserat på öppenhet och samverkan. SKB-repre-
sentanten hoppas avslutningsvis att alla malåbor ges möjlighet att i lugn och ro
skaffa sig en egen uppfattning i frågan (NV 951108). Den grupp experter som 
har arbetat med SKB:s förstudie går gemensamt till motangrepp mot
Opinionsgruppens karakterisering (NV 951103). De författar också en debattartikel
som publiceras i tidningen där de med kraft tillbakavisar OPG-påhoppen om att
de utredningar som de ansvarar för inte håller måttet eller tillför något nytt:

Under åtskilliga års yrkesverksamhet inom våra respektive specialområden har
vi vant oss vid att både ge och få kritik, men ingen av oss har förrän nu behövt
uppleva att det vi gjort betecknats som löjligt (NV 951108).

Expertgruppen upplever dessutom att det är väl magstarkt att bli utdömd av kritik
som ”inte på något vis underbyggs” (NV 951108). Texten undertecknas med sju
mansnamn med titlar som tekn. dr.,  professor, tekn. lic., civ. ing. respektive fil. dr..
Dessa kritiska inlägg mot Opinionsgruppen bemöts av OPG-ordföranden som
våldsamma (NV 951221). Vederbörande undrar om en saklig debatt bara rör sig
kring tekniska lösningar eller om det finns plats för de psykologiska effekterna av
ett slutförvar. OPG-företrädaren betonar att det inte är svårt att förstå den oro
folk känner inför att få atomsopor under fötterna, då det inte krävs mer än vad
som skulle kunna rymmas i en snusdosa för att ta död på hela den svenska befolk-
ningen. Ordföranden fortsätter:



Vi måste väl erkänna att vi inte är i besittning av SKB:s så kallade saklighet. OP-
gruppen består av vanliga enkla människor som känner en väl befogad oro inför
den verksamhet SKB bedriver. Vi har inte någon möjlighet att underteckna våra
inlägg med ett antal professorstitlar i hopp om att få en större saklighet därav
(NV 951121).

I sin respons på osaklighetskritiken definierar OPG-ordföranden en ”alternativ”
talarposition, det vill säga en delvis ny plattform som ska ge gruppens egna 
uttalanden mening och tyngd. Man säger sig, liksom många andra opinionsbildare,
framför allt vara folkets företrädare. ”Nyheten” i OPG:s uttalande här är att man
talar om psykologiska effekter, det så kallat icke-tekniska i kärnfrågan.
Snusdoseanalogin är dock lånad och används av exempelvis Greenpeace i deras
kampanjarbete.

13.1.4 Folkomröstning krävs

I eftersvallet av den relativt sett hårda ordväxlingen börjar OPG att resa krav på
datum för folkomröstningen fastställs. Vilket liksom ifrågasättande av gransk-
ningen bildar detta krav serie i diskursen (se till exempel NN 960325; NV
960430; NV960513). Opinionsgruppens medlemmar gör ytterligare en namn-
insamling där de går från dörr till dörr i kommunens hushåll och samlar in 1300
underskrifter som ställer sig bakom deras krav. Dessa listor överlämnas till politi-
kerna vid en demonstration i samband med ett fullmäktigemöte (NV 960326).
OPG är först av alla med att definiera hur valsedlarna måste utformas för att vara
ärliga och trovärdiga, det vill säga med texten ”JA till ett slutförvar i Malå kom-
mun respektive NEJ till ett slutförvar i Malå kommun” (NV 951113). Alla andra
(eventuellt kommande, min anm.) utformningar förkastas eftersom det enligt
OPG-medlemmarnas synsätt skulle tyda på dubbelmoral och hyckleri från politi-
kernas sida.

I händelsen kring beslutet att inte medverka i granskningen och när kravet på en
folkomröstning formuleras gestaltas OPG:s (mot)makt i diskursen. Detta trots att
den i båda sammanhangen blir skarpt kritiserade av andra opinionsbildare. Men
möjligheten skapas samtidigt för gruppen att kontrastera sig gentemot Andra och
att framställa sig själv som representant för den vanliga människan. Det skapar
talutrymme i kärnavfallsdiskursen. Frånvaro av tyngd vad gäller expertis
(an)vänds till att uttrycka ett underifrånperspektiv. OPG-representanternas ihär-
diga undran varför politikerna inte lyssnar till folket är ett annat sådant exempel.
Att OPG tar initiativ när det gäller att definiera folkomröstningen, både dess ange-
lägenhetsgrad och innehåll, gestaltar en form av problemformuleringsmakt.
Samma fenomen återupprepas när politikerna i Malå kommunfullmäktige så
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småningom tar beslut om tidpunkt och formulering i folkomröstningen. Direkt
efteråt tillfrågas OPG av lokalreportern om deras kommentarer till politikernas
beslut. Läsaren får då veta att OPG accepterar utformningen, trots att ordalydelsen
inte var deras. Den intervjuade ordföranden meddelar också att gruppen efter dis-
kussioner kommit fram till att godkänna skrivningen (NV 961219).110

13.1.5 Underifrånperspektiv artikuleras

Opinionsgruppens underifrånperspektiv – brist på resurser – gestaltas också i mot-
ståndshändelser som att OPG är tysta för att man inte har pengar eller då OPG
endast erhåller 150 000 kronor inför folkomröstningen (NV 961025; NV
970125). Detta trots att gruppen begärt en totalsumma på 518 000 kr för sin 
opinionsbildning. Motiven till beslutet från kommunpolitiskt håll är enligt tid-
ningsreferaten att summan är för hög, att man inte ser någon ja-sida i höstens
folkomröstning och att man befarar att en sådan kan bildas och därmed begära
ett lika stort bidrag (NV 970218; NV 970410). Förklaringarna inrymmer anta-
gandet om att ja-alternativet inte finns representerat sedan tidigare (jfr avsnitt
10.2). ”Balansivern” i diskursen reproduceras också i uttalandet från kommunens
talesmän. Ett ja till OPG:s förfrågan implicerar ett ja till dess tänkta motsats (jfr
12.1). I en av NV-artiklarna konstaterar journaliströsten att SKB enligt beslutet
därmed utgör en ”neutral part inför folkomröstningen” (NV 970218). Från
Opinionsgruppens håll mottas nyheten om det man kallar bantade bidraget med
beklagan: ”Vi kan nu inte föra fram vårt budskap med hjälp av experter som vi
vill anlita”(NV 970410). Gruppens talesman poängterar också att ja-sidan har ett
övertag när det gäller resurser. Därmed kan ”de demokratiska metoderna” i folk-
omröstningen börja ifrågasättas enligt den intervjuade OPG-källan.

OPG-gruppen använder de medel man förfogar över till informationsutskick till
malåborna (Intervju Opinionsgruppens ordförande 981002). I samband med folk-
omröstningen beslutar sig gruppen dessutom för att öppna ett informationskontor.
OPG:s representanter ser det som essentiellt att de får sprida opartisk information
”framtaget av regeringens kontrollorgan i ämnet SKI” (NV 970404; jfr avsnitt
11.1). Informationsmaterialet producerar medlemmarna själva, bland annat
genom att kopiera ur Avfallskedjans skrifter. I regel drar de upp sina informations-
broschyrer i 1000 exemplar berättar ordföranden under min intervju (Intervju
Opinionsgruppens ordförande 981002). Ett utskick har gjorts per post, övriga har
medlemmarna delat ut själva. Aktiva har ibland stått utanför affärer och delat ut
flygblad. 

110 Ordalydelsen på valsedlarna löd ”Ska Svensk Kärnbränslehantering AB få fortsätta söka plats för
djupförvar av använt kärnbränsle i Malå kommun?”.
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I mycket av OPG-gruppens egen informationsproduktion är ett svart radiak-
märke tryckt på gul bakgrund centralt placerat. Denna komposition har enligt min
tolkning tydliga varningskonnotationer. Förutom broschyrer tog Opinions-
gruppen också fram klistermärken och knappar (se Bild 12). Gråa t-shirts fanns
även till försäljning på deras informationskontor. Dem bar representanterna i flera
mediala sammanhang (jfr avsnitt 12.2.1). Tröjorna hade ett svart tryckt ”Nej!”
placerat på bröstet skrivet över en illustration på en tunna med radiakmärke på.
Formuleringen ”Vi vinner så ”SKB” försvinner ” var tryckt på ryggen. 

12. Opinionsgruppen återanvänder information. 
På vänstra bilden visas en del av den egenproducerade information som OPG tagit fram.
På den högra illustreras att OPG tillhandahåller såväl SKB:s förstudierapporter (lutade
mot väggen) som SKI:s rapporter respektive Greenpeace expertgranskning av KBS 3-
metoden (liggande på bänken). 
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13.1.6 Partipolitiskt formulerat

Motstånd på det lokala planet uttrycks också genom den serie uttalanden som
vänsterpartiföreträdare, företrädesvis malåpolitikern Eva Olofsson, står bakom
(NV 930819; NN 970428; NV 970913).111 Från politiskt håll har också center-
partiets företrädare varit aktiva i den mediala debatten och ifrågasatt förstudierna i
såväl Malå som Storuman. I dessa fall är det dock framför allt representanter för
Västerbottensdistriktet som har uttalat sig, inte lokalt förankrade centerpartister.
Lokalavdelningens tal i Malå har inte varit särskilt entydigt (jfr NV970226).
Centerpartikritiken är dock så pass vanligt förekommande att den bildar en serie
i diskursen (se till exempel NV 930913; NV 940209; 970919). 

Den partipolitiskt inramade kritiken rör ofta SKB:s arbetsmetoder och framför
allt urvalsprocessen. Att enbart genomföra förstudier i kommuner som volonterar
ifrågasätts återkommande. Motståndet framförs ofta inom ramen för det kom-
munpolitiska arbetet. Det får i sin tur ett ”naturligt” genomslag i de lokala medi-
erna eftersom dessa är uppbyggda för att bevaka kommunala (besluts)processer
(Larsson 1998). Konkreta exempel på dessa händelser är att (v)-representanter
motionerar om att förstudiebeslutet skall omprövas. Det ogillas dock av fullmäktige
(NV 940525, NV 940603). En annan är att företrädare för Vänsterpartiet plockar
upp kravet från OPG på att folkomröstningsdatum ska fastställas i de politiska
församlingarna (NV 970121). 

Ytterligare en variant på det lokalt formulerade motståndet, tillika en synbar
effekt av kärnfrågan, är att miljöpartiet bildar en ny avdelning i Malå. Händelsen
uppmärksammas såväl medialt som i intervjuerna med opinionsbildarna (NV
970320; Intervju SKB:s platschef i Malå 981204). Enligt en av initiativtagarna
som intervjuas i NV och som har OPG-anknytning finns nu ett verkligt alternativ
för de människor i Malå som inte vill ha ett slutförvar av utbränt kärnbränsle i
kommunen. Mottot för partiets verksamhet är enligt artikeln att de skall arbeta
för ett mänskligare samhälle med rätt för vanligt folk (NV 970320). Det så kallat
sanna och medborgaren står åter i fokus.

111 Ett exempel på händelse i kärnavfallsdiskursen i form av ett enskilt undantag relativt allt övrigt tal,
är när en av Malås (v)-politiker författar en insändare där vederbörande uttryckligt går emot förvän-
tan på en vänsterpartist i och med att denne självklart säger sig ska rösta ja i valet (NV 970920).
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13. Folkligt motstånd.112

Den kommunalpolitiska (besluts)processen inför förstudien i Malå och motsvarande
skeende i Storuman och överkalix har studerats av Vedung och Olofsson (se till
exempel 1997; 1998). För att förklara utfallen i de nämnda kommunerna arbetar
författarna med olika hypoteser. Partistrukturen respektive den (höga) arbets-
löshetsnivån verkar inte ha inverkat i någon hög grad på malåbeslutet enligt dem.
Däremot har den lokala motståndsrörelsens styrka, bland annat i termer av
förankring i lokalsamhället, haft betydelse (jfr avsnitt 13.1.1). I Överkalixfallet
fanns till skillnad från övriga samhällen redan en ”kärnavfallshistoria” som stärkte
oppositionen (jfr kapitel 5).113 Själva karaktären på samverkan mellan den 

112 Greenpeaces otillåtna älgskyltar röjdes bokstavligt talat ur vägen. I de fall de placerats intill väg
utgjorde de en trafikfara. Kronofogdemyndigheten plockade därför bort dem. Ett agerande som
upprörde inte minst de malåbor som satt upp skyltarna på den egna tomten (NV 970919).
113 I Överkalix drogs förslaget om en förstudie tillbaka av arbetarkommunen efter starka protester
från lokalbefolkningen. Därför togs aldrig något beslut i formell mening kring en förstudie. Viktigt i
detta fall är att Kamlunge, en by mitt emellan Kalix och Överkalix, tidigare under den geologiska
fasen varit aktuell i förvarsdiskussionen (jfr avsnitt 5.6). En motståndsrörelse mot ett djupförvar
fanns därför etablerad på orten om än den inte var aktiv. En annan kontextuell faktor av betydelse
är att kända lokala opinionsbildare som tidigare hade arbetat mot en vattenkraftsutbyggnad av
Kalixälven även engagerade sig i motståndet mot en förstudie (Olofsson och Vedung 1998:164). 
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kommunala beslutsprocessen och motståndets opinionsbildande aktiviteter tros
också enligt författarna ha spelat en roll. I det sammanhanget är medierna centrala
eftersom interaktion mellan olika opinionsbildare i hög utsträckning försiggår just
där.

13.2. Regionalt motstånd

13.2.1 Grannkommunkritik

Motståndet mot förslaget att inleda en förstudie i Malå och att sedan gå vidare
med en platsundersökning gestaltas också på regional nivå. Protesterna är hög-
ljudda när kärnavfallsfrågan så att sägas blir andras. Från både Storumans och
Malås grannkommuner kommer negativa reaktioner från folkvalda, organisationer
och medborgare i gemen (se till exempel NN 930630; NN 940111; NV 970129).
Grannkommunkritiken är så vanlig att den bildar serie i diskursen. I flera av utsa-
gorna är tonläget skarpare och mer polemiskt än i den lokalt förankrade
Malådebatten: ”–Vi skall fan inte släppa någon över bron” deklarerar exempelvis
en av frontfigurerna i den nybildade Aktionsgruppen mot atomsopor bestämt när
det på ett informationsmöte står klart att Skellefteå inte kan stoppa några trans-
porter genom kommunen (NV 940120). Skellefteå och Norsjö kommuner beslutar
sig ändock för att motsätta sig transporter genom sina kommuner (SKB 1996:18).

I samband med att Storuman tecknar vad som i lokaltidningen benämns som ett
historiskt avtal med SKB konstaterar Sorseles kommunalråd att förstudiebeslutet
är vansinnigt. ”-Jag önskar att det fanns något krav på ett kommunalt granngod-
kännande /…/ för Lappland är inte Lappland längre” (NV 931015). Deras profil-
ering som ekokommun försvåras. Andra konkreta varianter på skeptiska röster
från grannkommuner är att protestlistor samlas in och överlämnas till Malås
beslutsfattare med förhoppningar som att politikerna ska ”ta sitt förnuft till
fånga” (se till exempel NV 940202). Meningsmotsättningarna i kärnavfalls-
diskursen framträder generellt sett tydligare när kärnfrågan flyttas utanför Malå.
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13.2.2 Transporter

Transporter av kärnavfall, eller det som många i sammanhanget kallar atomsopor,
utgör en framträdande motståndsserie i diskursen. I NV pekas Skellefteå kommun
ut som genomfartsled när förstudiebesluten i Storuman respektive Malå fattas.
Frågan om transporter återaktualiseras med jämna mellanrum, inte minst då folk-
omröstningen ska hållas. Merparten av transportdiskussionen är centrerad till
Skellefteå. Det betyder bland annat att det är centralredaktionens reportrar base-
rade i Skellefteå och inte lokalreportrarna i Malå som skriver de flesta av texterna.
Det präglar den journalistiska vinklingen. En absolut majoritet av såväl det redak-
tionella materialet i NV och NN liksom insändarna och debattartiklarna uttalar
motstånd mot att kärnavfall kan komma att transporteras genom kommunen.
Många av intervjupersonerna kommer från skellefteåtrakten och den mediala
huvudberättelsen är att närliggande kommuner drabbas av att Malå och
Storuman har begärt förstudier. Flera av de framträdande opinionsbildarna i kärn-
avfallsdiskursen med hemvist i området exponeras flitigt i detta sammanhang (NN
940111).114

14. Transport på väg.

114 Gunnar Lundbäck, Stina Lundbäck, Sven-Erik Johansson och Olov Wikström är skribenter från
skelleftetrakten som tillsammans författat mer än 10 procent av debatt- och insändarmaterialet. De
intar alla en renodlad nej-position. 
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Att konflikten hårdnar när kärnavfallsfrågan lämnar Malås kommungräns och att
transporterna så att säga ”kommer i vägen” märks i talet. SKB:s VD går bland
annat i svaromål mot de starka krafter som inte vill att det ska ske några framsteg
i lokaliseringsarbetet. Han tillbakavisar å det bestämdaste den smutskastning och
de misstänkliggöranden av företaget som skett. Istället efterlyser han en saklig och
öppen diskussion och poängterar att SKB:s ledstjärnor är säkerhet och demokrati
(NV 940110; NV 940221). SKB berör också transportfrågan i sin annonskampanj
i lokalpressen (NV 940402). Där poängteras bland annat att företaget har många
års erfarenheter av transporter och att inga olyckor har inträffat där människor
har kommit till skada.

En annan typ av reaktion är att Malå kommun bjuder in sina grannar till 
diskussion och information om transporter (NV 940127). Malås kärnavfalls-
motståndare reagerar också på de aggressiva strategierna meningsfränder i grann-
kommunerna använder sig av: 

Skellefteå har försökt. Men vi kunde nästan känna en viss irritation när de kom.
Att vi inte fick göra det på vårt sätt utan de var mer aggressiva. Och jag tycker
inte att man vinner någonting på att vara aggressiv. Ibland tror jag på det, men
inte när det är en så lång tid. Vi höll på i så många år (Intervju Malåpolitiker
vänsterpartist 981001).

Att ta hem kärnproblemet till Malå frestar onekligen på i relation till grannarna.
Den interkommunala dimensionen i kärnfrågan passerar inte obemärkt förbi. Min
analys går i detta avseende stick i stäv med Drottz-Sjöbergs (1998:39) SKB-rapport
där grannkommunernas inverkan i malåfallet betecknas vara oproblematisk. Just
transporter av kärnavfall är sett i ett internationellt perspektiv en vanlig konflikt-
fråga (O’Neill 1997;1999). 

13.3 Nationellt motstånd

Det ryms även en (inter-)nationell dimension i motståndsuttrycken i Malå.
Riksorganisationer som Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Avfallskedjan,
Jordens Vänner och framför allt Greenpeace engagerar sig i den lokala kärn-
frågan.115 Närvaron kan sägas koncentreras till malåprocessens början och slut. I
samband med förstudiebeslutet var den riksbekanta miljöpartisten och represen-
tanten för FMKK, Eva Goës, aktiv i försöken att förmå politikerna att rösta nej

115 Exempel på FMKK:s närvaro i malåfallet (NV 931102), Avfallskedjans (NV 950708) och Jordens
Vänner (NV 970916).



(NV 930728). Den internationella miljöorganisationen Greenpeace engagerar sig
också på ett tidigt stadium i vad som benämns som en kamp mot kärnavfalls-
dumpning i Malå. Att tillskriva Greenpeace epitetet miljöorganisation förefaller så
pass vanligt i den journalistiska textproduktionen att det kan sägas utgöra en av
diskursens ritualer. Greenpeace skickar ett långt brev till alla ledamöter i kom-
munfullmäktige för att förmå dem att säga nej till SKB. En representant hävdar i
lokalpressen att kärnkraftsindustrin blir allt mer desperat; ”Det senaste draget i
detta cyniska spel är att försöka locka till sig glesbygdskommuner med löfte om
jobb” (NV 930831). Både FMKK och Greenpeace intar genomgående en mycket
kritisk hållning till SKB:s lokaliseringsarbete och den tänkta metoden för kärn-
avfallsförvaringen, det vill säga KBS-3 metoden. 

13.3.1 Greenpeace agerar

Greenpeaces aktiviteter bildar i sig en serie i kärnavfallsdiskursen. En del av den
handlar om att organisationen ska etablera sig i Malå inför omröstningen. I medi-
erna är Greenpeaces talesman noga med att poängtera att syftet är att informera
och inte alls att protestera (NV 970528; NN 970814). Att Greenpeace och
Sameföreningen i Malå samarrangerar en musikfest som start på valkampanjar-
betet för organisationen är också en händelse (NV 970813; NN 970815). En
annan är att organisationen gör bort sig hos lokalbefolkningen då de låter barn få
en t-shirt i utbyte mot att sätta upp klistermärken. NV-rubriken lyder 
”Greenpeace polisanmält. Malå översvämmas av klistermärken” och representanter
för Greenpeace bedyrar inför uppretade malåbor att de ska städa upp efter sig
(NV 970822; NN 970822). Att nyttja barn i kampanjarbetet visar sig inte alls
vara populärt och förkastas av invånare som uttalar sig i press och television med
anledning av händelsen. Även SKB har tidigare starkt kritiserats för något liknande,
när de på en marknad delade ut spel och godis till barn (NV 970913; jfr Intervju
Malåpolitiker vänsterpartist 981001). 

Att Greenpeace utgör SKB:s främsta kombattant på riksplanet gestaltas bland
annat under M/S Sigyn-besöken under sommarmånaderna i de norrländska ham-
narna. SKB:s transportfartyg för radioaktivt avfall turnerar runt Sverige med en
informationsutställning och Greenpeace följer i regel i Sigyns spår och presenterar
sin motbild (NV 950810; NN 950814). Att motsättningarna i kärnfrågan expli-
citgörs på detta sätt höjer nyhetsvärdet (jfr avsnitt 12.1). Organisationens vakan-
de öga på Sigyn är en del av kärnfrågans genealogi, det vill säga har pågått långt
innan förstudiefasen inleddes (Hedberg 1991:21). Vid ett av stoppen kombinerar
Greenpeaces representanter besöket med att dels åka upp till Malå för att infor-
mera om riskerna med atomsopor (NV 950825), dels att som upptakt till 

129



130

15. Greenpeace på plats i Malå.



folkomröstningen i Storuman genomföra vad som i Nordnytt refereras som en
olaglig vägskyltskampanj mot slutförvar av kärnbränsle (NN 950814). 

Samma typ av vägskyltar med en upp-och-ned-vänd älg på och ett radiakmärke
får också en central roll i opinionsbildningen i Malå (se Bild 15). När storuman-
borna folkomröstar är både Greenpeace och Jordens Vänner på plats (Intervju
Greenpeace kampanjansvarig 970917; Ordföranden Jordens vänner 971107).
Bägge organisationerna satsar dock relativt sett mer resurser på valet i Malå och
det blir tydligt under intervjuerna med företrädarna att båda miljöorganisationerna
drar lärdomar av erfarenheterna från omröstningen i Storuman. Ett konkret
exempel från Greenpeace sida är att man till skillnad från att låta folk komma till
dem med sina frågor istället går runt i samhället och systematiskt knackar dörr.
Ansvarige kampanjledaren som håller i utbildningen av alla dörrknackare menar
att de på så sätt mycket effektivare når dem som ännu inte bestämt hur de ska
rösta. Han fortsätter: ”Vi går mycket mjukare fram här än vad vi gjorde i
Storuman. Vi försöker anpassa oss mycket mera. Där hade vi ingen aning”
(Intervju Greenpeace kampanjansvarig 970917). Kampanjansvarige svarar också
jakande på min fråga om Greenpeace har en strategi för att tackla eller möta före-
ställningar om organisationen. En av SKB:s lärdomar från malåprocessen liknar
Greenpeaces, det vill säga att företaget för att lyckas tänker sig att de bör ägna sig
mer åt uppsökande arbete i informationsspridningen. Informationschefen på SKB
förklarar att:

Vi har varit lite rädda att bli uppfattade som alltför påflugna kanske. Vi har
velat finnas till hands för den som nu vill veta mera, men vi kanske måste vara
lite mer aktiva. För folk söker inte den här informationen (Intervju SKB 
informationschef 971210).

Målet framtonas som gemensamt för SKB och Greenpeace. Den enskilde ska
informeras men det gäller samtidigt att inte vara alltför pådyvlande. Stark 
påverkan, manipulation, hör till diskursens tabun. 

13.3.2  Lennart reagerar

En helt annan variant på ett nationellt motståndsuttryck i diskursen kretsar kring
en enskild varbergsmedborgares agerande – Lennarts (Intervju Medlem ur styr-
gruppen 980929, Kommunal samordnare 981008). Artikelrubriken i NV talar om
för malåbon att ”Lennart körde 130 mil för att delta i debatten” (NV 970917). I
intervjun med den lokale journalisten är Lennart noga med att betona sitt obero-
ende. Han poängterar att resan har skett helt på eget bevåg. Motivet till att åka
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ända till Malå är att Lennart ett par år tidigare har upplevt samma debatt i sin
hemkommun. Han ser det därför som sin plikt att delta i kärnavfallsdebatten i
Malå. Trovärdigheten i hans berättelse förstärks av att läsaren får veta att Lennart
på vägen upp övernattat i sin bil. Malåborna får också reda på att varbergsbon
stannat till i Storuman för att passa på att trycka upp informationsblad där han
redogör för sina åsikter. ”De bladen ska jag nu dela ut till Malåborna”, förklarar
Lennart för journalisten och avslutar med att säga att han stannar så länge han
gör nytta. 

13.4 Gräsrotsromantik 

Ett förhållandevis starkt motstånd uttalas i kärnavfallsdiskursen mot förstudien
och senare en platsundersökning. Denna opinionsbildning har sin förankring på
såväl ett lokalt och regionalt som nationellt plan. Motståndet i Malå är inte oväntat.
Meningsskapandet i kärnfrågan kan till viss del betecknas som en ”protesthistoria”.
Den nationella opinionen, alternativt riskperceptionen, kring en etablering av ett
förvar i den egna kommunen har dessutom varit negativ under hela 1990-talet,
även om oron kring avfallshanteringen minskat och förtroendet för kärn-
kraftsproducenterna ökat. Kärnkraftsanhängarna har under samma period blivit
fler till att nu utgöra en majoritet av befolkningen (jfr avsnitt 5.8). Att inte vara
beredd på avfallet men att vilja bruka kärnenergi förutsätter en uppdelning mellan
kärnkraften och avfallet. Denna distinktion (re)produceras också i diskursen i
Malå. Fenomenet att många är positiva till kärnkraften som sådan, men motvilliga
att ta ansvar för dess negativa effekt analyseras ofta som uttryck för NIMBY-
syndromet, Not In My Backyard (jfr Welsh 1993; Olofsson 1995). Lidskog
(1994:41-60) problematiserar synsättet och menar att det inte är rimligt att tolka
allt motstånd mot de risker som ett djupförvar för med sig som uttryck för själv-
iskhet. Tvärtom kan lokala protester ses som pådrivande till att på lång sikt
utveckla mer miljövänliga energiproduktionssystem. Kanske kan malåfallet sägas
vara ett sådant exempel? Diskursens övergripande logik att åtskilja produktion
och avfall skulle dock förmodligen behöva omformuleras vilket inte gjordes i
lokalsamhällets motståndstal. En av de mest påtagliga effekterna av det lokala
motståndsarbetet var i alla fall att miljöpartiet etablerade sig i lokalpolitiken.
Miljövänliga jobb var det som partirepresentanterna i slutskedet av valkampanjen
saluförde som alternativ till SKB:s så kallade sysselsättningserbjudande (NV
970220; Fältanteckningar 970920). Man kan dessutom se paralleller mellan
miljöpartiets lokala bildande och riksdagsinträdet för partiet vilket efter kärn-
kraftsomröstningen 1980 (jfr avsnitt 5.3). 

Kritiken från grannkommunerna kan vara kännbar för en kommun som Malå.
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Diskursens organisation, att SKB talar med en kommun i taget, genererar 
uppenbart frustration hos övriga berörda. Det starkare motstånd eller den mer 
aggressiva ton som uttalandena utanför Malå inrymmer kan kanske förklaras av
att malåborna till skillnad från övriga faktiskt har makt att rösta, att säga sitt i
folkomröstningen. Frustrationen hos grannarna kan bero på att de saknar samma
möjlighet att påverka utgången, alltså tyda på en slags vanmakt. Det enda som
står till buds för alla ”utsocknes”, egentligen oavsett ställning i samhället i övrigt
är att se på eller bli informerad. Det gäller också dem som i och med Malås geo-
grafiska läge skulle vara högst konkret berörda av kärnavfallstransporterna.

Det står vidare klart att SKB och Greenpeace är kombattanter även utanför
Malås territorium. Skillnaden nu är att opinionsbildarnas kamp förs på lokaliserings-
platsen. När riksdebatter på motsvarande sätt landar på lokalplanet kan spän-
ningar uppstå. Framför allt upplevdes frustration från malåhållet vilket inte förvånar
med tanke på att ”giganterna”, SKB och Greenpeace, båda utövar centrala för-
fattarfunktioner i diskursen. Deras respektive mediala uppträdarkompetenser är
lika höga som olikartade. Människor som däremot befinner sig i mottagarledet av
ett beslut, här kärnavfallshantering i hemkommunen, saknar ofta en finslipad 
uppträdarkompetens (Dahlgren 1988:57f). Det gör att de som har den får än större
utrymme vilket Svar direkt-sändningen illustrerade.  Ett slags samstämmighet mellan
riksmedierna och Greenpeace uppvisas i malåfallet i form av att båda intensifierar
sitt arbete när folkomröstningen väl närmar sig (jfr avsnitt 12.1). Då kan man tyd-
ligt märka att aktörerna har nytta av varandra. Utgångsläget för framgångsrik
opinionsbildning generellt sett är mycket gynnsamt för Greenpeace (Bennulf 1990:
95-99; Hansen 1994:150-177). Inte bara bland miljöorganisationer utan över-
huvudtaget röner Greenpeace stort förtroende. Villkoren för deras närvaro i malå-
debatten är dock mer komplexa än så. Den lokala motståndsgruppen markerar
exempelvis ett avstånd relativt dem som ofta beskrivs som yrkesdemonstranter
(Intervju OPG-medlemmar 970916; SOU 1997:180 s217). Miljöaktivisterna
betraktas inte med blida ögon av alla Malåbor och organisationens så kallade top-
downstruktur förkastas gång på gång av övriga opinionsbildare (jfr Bilaga 6).
Detta så kallade icke-demokratiska sätt att arbeta förefaller försämra legitimiteten
i Greenpeaces argumentation väsentligt eftersom folkligheten frånvarar. I stället
för den vanliga människan låter nämligen Greenpeace expertisen stå ”för aktioner,
uttalanden och beslut” (Bennulf 1990:96). Här indikeras också väsentliga likheter
mellan meningsmotståndare, som att tilldela expertis primära funktioner.
Motståndet i kärnavfallsdiskursen är enligt min tolkning i hög utsträckning for-
mulerat inom dess gränser. Det (åter)skapar ett tudelat tal mellan ja- och nejorga-
nisationer i kärnfrågan, men bryter inte den diskursiva ordningen.



1144..  BBrriisstt,,  ffrråånnvvaarroo  oocchh  mmiissssttrroo

Kärnavfallsdiskursen i Malå konstitueras också av serier som uttrycker brist, från-
varo och misstro. Alla aktörer som är aktiva i opinionsbildningen skriver under
på att medborgaren i gemen inte är tillräckligt engagerad. Även andra som inte
anses närvara, som riksdagspolitiker och centrala myndigheter, kritiseras för sin
frånvaro. Misstrohändelserna är många i diskursen. De avhopp från processen
som sker är händelser som ådrar sig särskild uppmärksamhet eftersom de bryter
mot diskursens starka deltagarnorm.

14.1 Brist på intresse 

Talet om kärnfrågan är fullt av utsagor som berör gemene malåbos svala intresse
för och låga engagemang i kärnfrågan. Ingen skillnad framträder i detta avseende
mellan olika aktörers sätt att förstå frågan, utan likartad kritik och oro yttras från
både ja- och nejhåll. Malåborna anses av i princip samtliga aktiva visa ett för
ljumt intresse för kärnfrågan. Serien etableras tidigt och förstärks med tiden. En
del av mediekritiken kretsar också kring brist, det vill säga journalistiken bedöms
av opinionsbildare att visa för svagt intresse för kärnfrågan. En vanlig utsaga i
medierapporteringen och intervjutexterna är att det är få medborgare som går på
möten. En annan återkommande kommentar är besvikelsen över att få personer
har besökt informationskontoren (SKB:s platschef i Malå 941020, 981204;
Kommunal samordnare 941020, 981008). Opinionsgruppens medlemmar svarar
i en intervju strax före folkomröstningen nej på frågan om folk varit engagerade.
De uttrycker frustration över situationen:

OPG-vice ordförande: Jag är besviken, mycket besviken.
OPG-ordförande: Man märker kanske lite grann ett ökat intresse ute på byn,
men det är inte som man skulle kunna förvänta sig att det skulle vara. 
OPG-vice ordförande: Man kan säga att vi har gjort allt som har stått i vår makt
och offrat massor av tid på det här. Men vi ser ju hela tiden hur intresset har
avtagit. /…/ och folk kommer inte och diskuterar heller. Här på lokalen har det
väl kommit in någon enstaka person… (Intervju OPG-medlemmar 970916).

Ett exempel på händelse i bristserien är när SKB publicerade sin första delrapport
i förstudien (januari 1995). Inför informationsmötet där resultaten skulle presenteras
gjorde en av journalisterna på NV en intervju med den kommunale samordnaren
(NV 950126). Rubriken på artikeln var ”Har malåborna tappat intresset för
SKB:s ”avfallsverksamhet”?”. I tidningsartikeln påpekade samordnaren dels att
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det tidigare varit ett klent engagemang från malåborna, dels att det var viktigt att
röstningen baserades på kunskap. Dagen efter publicerades ett reportage från
kvällsmötet (NV 950127) där det i slutet av texten konstateras att ett 30-tal
Malåbor deltog i seminariet och att bara några få frågor ställdes. I tidningens
bevakning från informationsmöten står ofta att läsa i slutet av referaten hur
många, eller rättare sagt hur få, medborgare som har deltagit. Detta journalistiska
tillägg blir en del av bristserien i diskursen. Även Nordnytts reportrar gjorde ett
reportage från Malå samma dag som mötet skulle hållas. Ett framträdande bud-
skap i teveinslaget var också där det låga engagemanget. Ointresset förklarades
delvis av att ”det finns ett lågmält men kompakt motstånd mot kärnavfall bland
befolkningen i Malå” (NN 950126). 

I samband med storumanvalet (september 1995) länkas bristande publikt enga-
gemang till föreställningen om att folk är trötta på information (NN 950913). En
annan förklaring som sammankopplas med uppfattningen att folk är oengagerade
är att medborgarna redan har bestämt sig för vad de tycker i kärnfrågan (Intervju
NV-lokalreporter 981001; NN-reportrar 990802; Medlem ur styrgruppen
980929). En SKB-anställd uttrycker det som att ”Man ville inte ta del av infor-
mationen. Man har bestämt sig. Det här ska vi inte ta del av” (Intervju SKB:s
platschef i Malå 941020). Att malåborna inte visat något större intresse inför att
skaffa sig information inför folkomröstningen lyfts fram i Norra Västerbotten i
och med att det bekräftats av en undersökning (NV 960627). Studien som bildar
underlag för artikeln är ett examensarbete genomfört vid Högskolan i Härnösand
(Harr 1996). Studenten som har författat uppsatsen bor själv i Malå.
Uppsatsskribenten intervjuas även vid ett senare tillfälle av lokalreportern, även
denna gång i egenskap av expert på kärndebatten (NV 970221). Händelsen illu-
strerar vetenskapens höga status i diskursen och journalistikens förstärkningseffekt
när det gäller att tillskriva källor med universitetsanknytning hög legitimitet (jfr
kapitel 12).

14.2 Frånvarande aktörer 

Frånvaro bildar serie i kärnavfallsdiskursen. Det rör sig företrädesvis om aktörer
som anses frånvara helt och som framstår som de missade länkarna för att kedjan
ska hålla ihop. Framför allt yttras många utsagor om att rikspolitiker och centrala
myndigheter borde närvara mer när kärnfrågan diskuteras lokalt. 

Lokala politiker betecknar flertalet gånger engagemanget från sina rikskollegor
som för ljumt (Medlem ur styrgruppen 980929). En händelse är när kommunal-
rådet i Malå går ut i ett teve och kritiserar miljöministern Olof Johansson samt
regeringen för att de inte klargör sin syn på kärnavfallshanteringen. 
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Kommunalrådet hävdar att det inte duger att bara skicka bolag och tjänstemän
(NN 940203). Även mina intervjuer tas samma frånvarotema upp (Intervju
Kommunalråd 941020, 981001). Kommunalrådet menar att frånvaron har varit
avgörande för Malås del och hävdar att det är självklart att kommuninvånarna
blir osäkra om ”ingen från den nationella nivån, riksdag eller regering överhuvud-
taget vill befatta sig med frågan” (Intervju Kommunalråd 981901). 

Malås kommunalråd anser vidare att myndigheterna har varit väldigt otydliga i
sin roll. Det gör han i sällskap med många andra som SKB, Ja-gruppen,
Opinionsgruppen och kommunale samordnaren (jfr Bilaga 6). Otydligheten och
passiviteten från myndigheternas sida ser ut att föda den bristande tillit till SKI och
SSI som artikuleras i diskursen. En av mina informanter säger sig ha blivit
beklämd över den ”dåliga tilltro till myndigheter som folk visat” och att så många
upplever ”att myndighetsord kan man aldrig lita på för att dan efter kan de göras
om” (Intervju Ja-gruppmedlem 980930). Myndigheternas informatörer nämner i
sin tur att de har stött på misstänksamhet när de har varit i Malå: ”Dom tror att
vi skall ut och övertala folk” (Intervju Informatör SKI och SSI 971209). För att
motverka misstron anser tjänstemännen därför det väldigt viktigt att särskilja sig
från SKB när de är ute och representerar myndigheten (Intervju Informatör SKI
och SSI 971209; jfr Riksrevisionsverket 1995). 

Ledarskribenten på NV konstaterar efter förstudiebeslutet att malåpolitikerna
visserligen går i otakt med sina väljare men det betyder inte att beslutet är 
odemokratiskt (NV 931124). Vad som däremot är fel och högst olyckligt enligt
ledaren är att frågan bör återföras till central nivå där den anses höra hemma. De
lokala politikerna beslutar sig i sin tur för att gå emot regeringen när denna i slutet
av processen, början av 1997, vädjar om att kommunfullmäktige ska vänta med
att besluta om folkomröstning (NN 970121). I NV-artikeln dagen efter fullmäktige-
mötet konstateras inledningsvis frankt att det bara är att glömma att kommunal-
politiker snällt följer önskemålen från regering och riksdag (NV 970121).
Händelsen är ett exempel på hur riksplanets röster, när de väl höjs, brister i 
legitimitet på lokalplanet. Misstro uttrycks. Frånvaroserien ser ut att förstärka
avståndet mellan centrum och periferi, mellan Sveriges landsändar. 

14.3 Serier av misstro

Brist och frånvaro är nära förknippade med det framträdande misstrotemat i
kärnavfallsdiskursen, motståndsuttrycken likaså. Medierna misstros. Företaget
SKB omnämns ofta i skeptiska ordalag. Aktiva för och emot en fortsättning
uttrycker upprördhet över varandras ageranden och anlitade experter smutskastas
etcetera. Misstro yttras i alla riktningar och även kring beslutsprocessen. I många
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texter uttalas den mot de folkvalda, inte bara på riksplanet, utan mot lokalpoliti-
kerna. ”malåpolitikerna gör som strutsen” är exempelvis rubriken på ett debat-
tinlägg från en av Opinionsgruppens medlemmar. Lokalpolitikerna anklagas för
att sticka huvudet i sanden:

För en tid sedan deltog jag i en demonstration ordnad av Opinionsgruppen mot
kärnavfall i Malå. Demonstrationen hölls vid ett av kommunfullmäktiges sam-
manträden. Syftet var att överlämna namnlistor där kravet var att få ett datum
rörande den kommunala folkomröstningen, rörande kärnavfallet, samt klara ja-
eller nejalternativ inför densamma /…/ Vi hade samlat drygt 1300 namn /…/
Bryr sig kommunledningen överhuvudtaget vidare om dessa listor, eller blir det
föremål för en pappersinsamling? /…/ I samband med överlämnandet av listor-
na sjöngs en kampsång för att tydligare markera allvaret i det hela. Efteråt visa-
de kommunfullmäktiges ordförande total brist på all verklighetskänsla genom
att tacka för ”underhållningen”. Det här uttalandet sårade många av de närva-
rande djupt och fordrar en förklaring. Vi vill ha politiker som kan lyssna på
folk, och inte enbart handlar rent partitaktiskt (NV 960513).

Det avstånd mellan folkvalda och medborgarna som tecknas ovan skisseras ofta i
meningsskapandet kring kärnfrågan. En av Malås brett respekterade politiker säger
sig just i den här frågan ha stött på politikerförakt: ”Många människor är förbanna-
de på hur man kan besluta på det där viset” (Intervju Malåpolitiker vänsterpartist
941020). Påminnelsen om att förstudiebeslutet togs med minsta möjliga marginal, det
vill säga ordförandens utslagsröst, förs fram frekvent i debatten (NN 931123). Bland
annat därför misstror vissa opinionsbildare beslutsprocessens giltighet.

En annan konkretisering av misstroendeyttringar mot politiken är rubriksätt-
ningar i lokaltidningen som talar om hemligt möte om atomsopor (NV 940111),
malåpolitiker som får höra folkets hårda ord (NV 940202), kommunalpolitiskt
rävspel (NV 970125) och kovändningar i politiken (NV 970313, NV 970314). I
Kroons (2001:250ff) analys av mediedebatters dynamik identifieras olika så kal-
lade permanenta metadiskurser som strukturerar de mediala debatterna. Två av
dem kan igenkännas i kärnavfallsdiskursen. Det handlar dels om den misskötta
politiken och den opålitliga politikern, dels om den ofelbara och objektiva jour-
nalistiken. Enligt Kroon förutsätter dessa permanenta diskurser varandra, vilket
analysen av meningsproduktionen i kärnfrågan ser ut att bekräfta.
Misstroendeyttringar mot den Onda politiken skapas i relief till den Goda jour-
nalistiska institutionen. Den ene blir den andres förutsättning, även om den speci-
fika lokala kontexten i malåfallet också motverkar polariseringstendenser mellan
lokalpolitikern och lokalreportern (jfr kapitel 3).  
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16. Klyftan mellan folk och valda.

I kärnavfallsdiskursen formuleras ett narrativ där alla kritiserar alla. Misstro gen-
temot andra yttras i alla riktningar, såväl lokalt som centralt, som dem emellan.
Alla opinionsbildare kritiseras. På riksnivå formeras en serie där missnöje med
andra centrala aktörer uttalas. Serien konstitueras av händelser som att miljö-
departementet kritiserar SKB (februari 1994), RRV kritiserar SKI (maj 1995), SKB
får kritik av SKI (maj 1996), SKI ställer nya krav på SKB (juni 1996) och reger-
ingen skärper kraven på SKB (december 1996). Uttryck för misstro kombineras
ofta med andra ”oroshändelser” som att myndigheterna tilldelas mindre pengar
(september 1996). Sammantaget dominerar misstrotemat när det gäller hur kärn-
avfallshantering på central nivå konceptualiseras i lokalsamhället (jfr Bilaga 3).

De mest tilldragande händelserna av denna typ handlar dock om avhopp. Dessa
brott uppstår både i Malå och på det nationella planet. Opinionsgruppen väljer
inte bara att avstå från den avslutande debatten efter Svar Direkt-sändningen utan
nobbar, som tidningsrubriken lyder, även den fristående granskningen av SKB:s
partsinlagor. Det mest naturliga enligt de gruppmedlemmar som uttalar sig i 
reportaget vore istället att få presentera rapporter som är kritiska till slutförvaring
enligt KBS 3-metoden (NV 950512). Att diskutera SKB:s metodval faller dock
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utanför ramen för hur granskningsuppdraget kommer att definieras. Därför
menar OPG-ordföranden senare i en av mina intervjuer att ett deltagande från
deras sida vore helt meningslöst: 

Intervjuare: Det var huvudskälet till att ni inte ville sitta med där?
OPG-ordförande: Ja, det var den enda anledningen för annars tyckte jag tanken
var bra.
Intervjuare: Jag kommer inte ihåg nu vem det var som sa det, men det var någon
på kommunen som försökte få med er?
OPG-ordförande: Ja.
Intervjuare: Och gjorde vad då?
OPG-ordförande: Fråga hellre vad de inte gjorde /…/ vi var kallade till den ena
träffen efter den andra och de skulle till varje pris ha med oss. Vi blev bjudna till
flera platser med mera, med mera./…/ Vi blev erbjudna en hel del pengar om vi
skulle vara med så jag tyckte att det här blev lite grann för genomskinligt.
Intervjuare: På vilket sätt då?
OPG-ordförande: Ja, få med opinionsgruppen som blir tyst /…/ De försökte helt
enkelt köpa oss. 
Intervjuare: Men vad skulle ni få pengar till?
OPG-ordförande: För verksamhet, i princip för egen granskning, bara så länge
vi befann oss inom kommunens ramar. Och vi fann ju det här meningslöst så
länge vi inte fick ifrågasätta själva säkerhetsperspektivet i att lägga kärnavfall i
urberget (Intervju OPG-ordföranden 981002).

Istället för att kliva på den kommunala granskningsgruppens arbete valde OPG-
medlemmarna att därefter inrikta sig på så kallat rent opinionsarbete. Ett halvår
efter att nyheten annonserats författar ordföranden en debattartikel där gruppen
förklarar sitt ställningstagande vilket man antar har förvånat många (NV
951103). Bland annat hävdas att granskningen är skendemokratisk och att: 

Vi anser det helt vansinnigt att en kommun ska utföra en dylik granskning /…/
Sanningen är att det finns helt enkelt ingenting att granska /…/ För allt detta
finns bra ett ord: löjligt” (NV 951103).

Opinionsgruppens avhopp passerar som sagt inte obemärkt förbi (jfr avsnitt
13.1.3). Efter att nyheten först annonserats meddelas i en uppföljande artikel att
styrgruppens ordförande är upprörd. Han ställer sig oförstående till beslutet som
”måste handla om att profilera sig” (NV 950516). SKB:s enhetschef för
Djupförvar och dess expertgrupp reagerar i sin tur på nidbilden av SKB och de
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onyanserade påhoppen från OPG. ”Vårt arbete är baserat på öppenhet och sam-
verkan” slår SKB:s representant fast i sitt svar. Ingen kommer att påtvingas ett
djupförvar. ”Vi hoppas att alla Malåbor ges möjlighet att i lugn och ro skaffa sig
en egen uppfattning i frågan” fortsätter han och avslutar sin replik med att väl-
komna en saklig granskning och diskussion av förstudien (NV 951108).
Expertgruppen, som är ansvarig för de utredningar som gjorts, tillbakavisar kritiken
med kraft. De anser den väl magstark och trots åtskilliga års yrkesverksamhet
inom sina respektive specialistområden har ingen av dem förrän nu ”behövt uppleva
att det vi gjort betecknas som löjligt” (NV 951108). Fenomen att experter känner
sig förorättade av kritik från lekmän och väljer att gå i svaromål genom att till
exempel hänvisa till ”vetenskapens oeftergivliga principer eller vetenskapliga
nämnders uttalanden” brukar inom vetenskapssociologin benämnas voice.
Motsatsen kallas exit, det vill säga när vetenskaparen överhuvudtaget vägrar att
inleda dialog med icke-vetenskaparen utan i stället drar sig tillbaka (Brante och
Norman 1995:40). Händelsen ovan där expertgruppen ger röst för sin sak – blir
politisk – är ett exempel på det förstnämnda.

Flera av de opinionsbildare jag har intervjuat kommenterar OPG:s avhopp
(Intervju Medlem ur styrgruppen 980929; Kommunale samordnaren 981008).
Ansträngningar görs från kommunens sida att åter få med Opinionsgruppens
medlemmar i hanteringen av kärnfrågan. Sakkunnige ordföranden för gransk-
ningen säger sig ha blivit besviken ” över att man inte ville skaffa sig kunskap. Jag
tycker det är en dålig utgångspunkt, när man säger ”Vi vet tillräckligt för att säga
nej”! Och att de dessutom bar sig illa åt emot vissa som fanns med i samarbets-
gruppen /…/Det var inte snyggt.” (Intervju Sakkunnige ordföranden 981109). En
snarlik händelse på riksplanet är när miljöorganisationerna på likartad grund ute-
sluts från det nationella MKB-forum som har etablerats av den nationelle samord-
naren på kärnavfallsområdet (Intervju Nationelle samordnaren 981109). MKB är
en förkortning för miljökonsekvensbeskrivning. I en NV-artikel refereras att
samordnaren vid ett av Avfallskedjans seminarier förklarat för deltagarna ”att
några fortsatta samtal inte var meningsfulla” (NV 970814). Kampanjansvarig hos
Greenpeace omtalar uteslutningen och är imponerad av regeringsbyråkratens mod
att stå framför oss alla och säga att vi har bestämt oss att inte ha er med (Intervju
Greenpeace kampanjansvarig 970917).

För Malås del sker ytterligare ett omdiskuterat avhopp efter att folkomröst-
ningen har hållits (NN 970929). Det är händelsen när ledamöterna i kommunens
näringslivsutskott efter valutgången beslutar sig för att avgå på grund av bristande
motivation. I artiklarna (NV 970925, NV 970929, NV 970930) som publiceras i
lokalpressen med anledning av det inträffade, meddelas att platserna i utskottet
ställs till nej-förespråkarnas förfogande. Opinionsgruppens ordförande 
uttrycker förvåning i sin respons till lokalreportern och menar att det verkar
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barnsligt. Kommunalrådet ombeds också av lokalreportern kommentera situationen
och beklagar sig: ”Jag tycker de är viktiga resurser i näringslivsutskottet och
kommer att ta upp en diskussion med näringslivet och de här personerna”(NV
970929). Så sker också och även försoningsmötet bevakas medialt (NV 970930;
jfr avsnitt 3). Samebyns ordförande som själv var aktiv på nej-sidan upplevde i sin
tur avhoppet nästan som ett påhopp på honom som renskötare. ”De avgick för
att de inte hade något mer att ge, för att man hade sett att det här var enda sättet
att utveckla kommunen” (Intervju Samebyns ordförande 980930). Då har man
också låst sig och ser inte de tillgångar som finns i kommunen berättar han under
min intervju. ”Det här råkar vi ut för hela tiden /…/ Nu sist var jag på ett möte
där kommunalrådet medverkade /…/ då berättade han om hela kommunen som
sådan så att alla skulle få en bild…”. Träindustrin, gruvnäringen, åkeribranschen
var det som kommunalrådet hade nämnt som skulle utvecklas. Enligt samebyns
representant hade kommunens företrädare avslutat med att tillägga att ”givetvis
måste vi ha samråd med rennäringen”. Ordföranden upprörs över att allting annat
ska utvecklas förutom rennäringen. Renskötaren osynliggörs. Denna händelse kan
tolkas förstärka samebefolkningens marginaliserade position (Lundmark 1999).

Serien avhopp i diskursen vållar mycket diskussion och heta känslor.
Händelserna representerar brott mot den starka deltagarnormen i kärnavfalls-
diskursen i Malå. Denna vilja till sammanhållning lyfts upp av Drottz-Sjöberg
(1998) som det allra starkaste intrycket från den intervjustudie med engagerade
malåbor hon företagit för SKB:s räkning:

Man hade från starten bestämt sig för att hålla de sociala nätverken intakta och
agerade utifrån föresatsen att kunna leva tillsammans även efter folkomröst-
ningen. Detta var den gemensamma, övergripande strategin (Drottz-Sjöberg
1998:43).

Intervjustudien gjordes i syfte att kartlägga stämningarna efter valet och dra lär-
domar av processen. Fokus låg nämligen på:

att söka människors egna förklaringar, belysa hur de resonerat, hur de förstått
andras sätt att resonera och agera, samt att dokumentera vad man ansåg vara
lärdomar och erfarenheter från den tid som gått (Drottz-Sjöberg 1998:5).

Citatet illustrerar att medborgarnas meningsskapande i kärnfrågan står i fokus i
SKB:s arbete även om forskaren är den som svarar för studiens innehåll.
Undersökningen är också ett bra exempel på att och hur företaget lär sig av tidigare
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erfarenheter, det vill säga genom att systematiskt utvärdera och revidera sin verk-
samhet (Eriksson 2003; jfr avsnitt 11.1). 

Kärnavfallsdiskursen i Malå kan enligt min tolkning i stort sägas vittna om det
(sen)moderna samhällets demokrati- och delaktighetsproblem (Giddens 1996;
Beck 1995).116 Försök att öka delaktigheten i kärnfrågan kommer till uttryck, lik-
som misslyckandena och den frustration avfallshanteringen genererar (jfr avsnitt
5.5). Avhopp ter sig särskilt svåra att handskas med i malåfallet. De bryter tydligt
mot diskursens sammanhållande ordning. Den sista biten som ska få ”pusslet
lagt” eftersöks konstant av de aktiva opinionsbildarna men hittas egentligen aldrig.
Brist, frånvaro och misstro är serier som dominerar talet kring avfallsfrågan. De
sammanfattar också hur relationerna mellan diskursens närvarande och frånva-
rande aktörer i många fall betecknas. Tillit saknas. Intressant att reflektera över i
sammanhanget är dock att det höga valdeltagandet faktiskt motsäger att kärnfrå-
gan inte engagerar det stora flertalet. Vilken betydelse har det att hela 86 procent
av den röstberättigade skaran i kommunen röstade?

116 Om den representativa demokratins tillstånd i Sverige och diskussioner om minskat förtroende för
samhälleliga institutioner se till exempel Holmberg (1997; 2000) eller Aronsson och Karlsson (2001).



1155..  LLeeggiittiimmiitteett

Legitimitetshöjande aktiviter utgör överlag ett framträdande inslag i kärnavfalls-
diskursens budskapsproduktion. SKB:s acceptanskriterium och folkomröstnings-
instrumentet formar två legitimitetsserier. De kan i sin tur tolkas som svar på den
brist, frånvaro och misstro som uttrycks. I många fall kan de också ses som en
reaktion på de serier av motstånd som gestaltas. 

15.1 Acceptanskriterium

En SKB-skepticism artikuleras i flertalet texter, såväl i det redaktionella som icke-
redaktionella mediematerialet (jfr kapitel 13). Detta lyfts också fram i SKB:s egen
utvärdering av mediebevakningen från Malå (Observer Media Intelligence, 
odaterad). Det SKB-misstänksamma talet samexisterar med yttranden som 
indikerar att företaget röner ett stort förtroende i Malå (jfr 11.2). Synsätten kan
sägas konkurrera. En konkret händelse som exemplifierar hur SKB-skepticismen
artikuleras i kärnavfallsdiskursen är TT-nyheten om att SKB byter taktik. Den
publiceras i NV kort efter förlusten i Malå (NV 970924). I Nordnytt läses ett 
telegram upp samma dag i kvällssändningen; ”SKB byter taktik, nu föreslås att
länsstyrelserna skall plocka ut orter som är lämpliga” (NV 970924). Uttalandet
om länsstyrelsens roll i lokaliseringsprocessen kommer från en intervju med SKB:s
VD. I tidningsartikeln refereras att en tänkbar möjlighet är att länsstyrelserna ser
över situationen utifrån transportmöjligheter, infrastruktur och rättigheter att
utnyttja mark, i stället för att som nu tillfråga enskilda kommuner. Då skulle
intresset för förstudierna enligt SKB:s VD uppfattas mindre dramatiskt och slut-
förvaringsfrågan få en bättre behandling än de heta diskussionerna som var fallet
i Malå. ”Det är väl bättre att vänta med diskussionerna tills det är allvar så att
man vet om det är lönt att det blir groll med grannen” resonerar han vidare och
syftar på att folkomröstningen kom för tidigt. Journalisten kontrollerar med
SKB:s företrädare att ett nytt sätt att arbeta från företagets sida inte innebär att
något ska göras i smyg. VD:n försäkrar motsatsen, precis som tidigare ska allt
göras ”i total öppenhet” (NV 970924). Genomskinlighet är ett honnörsord.

Andra händelser som indikerar ett bristande förtroende för SKB är att företagets
talesmän återkommande försäkrar att de avser rätta sig efter vad som beslutas i
förstudiekommunerna. Direkt efter valet i Storuman bedyrar man att följa 
utslaget och avbryta sin verksamhet på orten (NN 950918). Inför folkomröst-
ningen i Malå författar företaget ett brev till kommunen där man beskriver hur
företaget kommer att agera (NN 970410). VD:n förklarar i en NV-artikel som
skrivs med anledning av brevet att ”Omröstningen är en kommunal angelägenhet
men vi rättar oss självfallet efter utslaget om invånarna röstar nej, vid ett ja 
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arbetar vi vidare” (NV 970410). Dagen efter publiceras ytterligare en artikel på
temat med rubriken som slår fast att ”Ett nej ska bli ett nej” (NV 970411). Efter
malåvalet följs detta upp och i NV kungörs det för läsarna att ”Valresultatet 
innebär att SKB avvecklar verksamheten i Malå och stänger lokalen” (NV
970923). I samma artikel intervjuas SKB:s VD som konstaterar att det positiva i
valresultatet från deras synvinkel sett är att det var fler som röstade ja jämfört med
i Storuman vilket visar att ”att förtroendet för vårt arbete förbättras” (NV 970923). 

Den låga tilliten till företaget och dess uppdrag framställs nästan som förväntad,
man är nöjd med resultatet trots förlusten. Skälet är att förtroendet ökat (Intervju
SKB-medarbetare 971210). Det är en vinst i sig för SKB som över årens lopp stött
på starka protester från publikt håll. Bristande legitimitet framträder i kärnavfalls-
diskursen som något man räknar med från företagets sida. Kärnavfallsindustrin
förefaller van att spela skurkens roll, vilket industrin enligt Petersens (1997: 285ff)
analys av miljödiskursen i musikkanalen MTV oftast gör. Som organisation
betraktat har SKB en historia av att uppleva omvärlden som ett hot, att sluta sig
gentemot omvärlden, då förståelsen för deras arbete upplev(t)s som alltför liten
(Eriksson 2003:75-147). Företeelsen är inte specifikt svensk utan förtroende-
frågorna står högt upp på dagordningen för kärnkraftsindustrin även i Europa och
västvärlden i övrigt (jfr avsnitt 5.8). SKB-föraktet ser också ut att ”smitta av sig”
på myndigheterna som i sin tur är noga med att särskilja sina aktiviteter från före-
tagets, i syfte att stärka legitimiteten för kärnavfallshanteringen (jfr avsnitt 14.2). 

Frivillighet är SKB:s svar på skepticism, det vill säga att kommunerna själva väljer
att delta i lokaliseringsarbetet. Detta tolkar jag som den enskilt mest centrala 
legitimitetshöjande handlingen från företagets sida, själva signumet för den socio-
politiska fasen i det svenska kärnavfallsprogrammet (jfr avsnitt 5.6). Det frivilliga
inslaget påtalas ofta av företagets medarbetare. Acceptanskriteriet, att SKB ser det
som avgörande att det finns goda opinionsmässiga förutsättningar i de kommuner
som deltar i lokaliseringsarbetet bildar serie i diskursen (jfr avsnitt 5.9). Det gör
att man anpassar sig till de lokala behoven och svarar på allehanda önskemål som 
formuleras. SKB ställer upp med mer pengar, mer möten, mer information och mer
expertis när så efterfrågas från lokalt håll. ”SKB står för alla kostnader i samband
med folkomröstningen i Storuman, även nejsidans” berättas exempelvis i en
Nordnyttsändning (NN 950405). Att inte förlora ekonomiskt på att delta 
förefaller särskilt väsentligt i glesbygdskommuner med ansträngda finanser. ”SKB
sponsrar miljörörelsen” är rubriken på en annan NV-artikel inför ett Agenda 21-
möte i Malå och ”SKB-pengar till geoutbildning?” (NV 961012) är ytterligare en,
om ett förslag som varit uppe i kommunstyrelsen i Malå om att starta en geo-
utbildning med hjälp av SKB-pengar. Redan nästkommande sommar beräknas
samarbetet mellan geoföretaget Malå mineral och SKB enligt artikeln ge hela 40
feriearbetande ungdomar jobb (NV 960411). Understöd eller sponsring för att en
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kommun tar sig an kärnfrågan är känsligt i kärnavfallsdiskursen, vilket märks i
tonen på artiklarna (jfr avsnitt 13.3.1). Kompensationsfrågorna är ett tabubelagt
område, i Malå såväl som annorstädes (jfr Söderberg 1998; 2001). Ytterligare en
händelse i acceptansserien, som illustration på lokal anpassning, är att företaget
aktivt väljer att inte göra opinionsmätningar i kommunen. Enligt min intervju med
centrala nyckelpersoner inom företaget kan en sådan nämligen äventyra arbetet
om det visar sig att acceptansen är låg (Intervju SKB-medarbetare 971210; jfr
13.3). Det skulle förstärka legitimitetsproblemen.

Med tiden kommer dock till uttryck vad som kan betecknas som en vändning i
opinionsläget för företagets räkning. Under andra halvan av 1995 börjar SKB segla
mer i medvind. En ny SIFO-undersökning bekostad av SKB presenteras exempelvis
och den konstaterar att acceptansen för att förvara kärnavfall i den egna kommu-
nen har ökat bland den svenska befolkningen (NV 950620). I medierna rapporte-
ras om att fler kommuner blir föremål för förstudier, det vill säga kärnkraftskom-
muner som Östhammar och Oskarshamn (NV 950615; NN 950623x). Ytterligare
andra framstår som intresserade kandidater, exempelvis norrlandskommunerna
Gällivare och Pajala (NV 970425; NN 970220). Sammantaget förstärker dessa
händelser legitimiteten för kärnverksamheten i Malå. De utgör samtidigt avvikelser
mot det antagna motståndet som delvis konstituerar diskursens ordning.

15.2 Folkomröstningar

Politikernas tydligaste respons på den tillitsbrist som kantar hanteringen av kärn-
frågan är att utlova folkomröstning. Att utlokalisera beslutet och att låta folket
bestämma har släktskapsband bakåt i historien. Folkomröstningar kan sägas vara
en del av kärnfrågans genealogi och instrumentet används inte bara en utan två
gånger i malådebatten (jfr avsnitt 5.3). Redan när beslutet tas att inleda en förstudie
utlovas en folkomröstning, trots att det inte definieras vad man ska rösta om (NV
931022; NV 931123). Att säga ja till förstudien är inte att säga ja till ett förvar enligt
kommunalrådets påpekan till NV:s lokalreporter när förstudiebeslutet har tagits
(NV 931123; jfr NV 970218 och avsnitt 10.2). På frågan om folkomröstningens roll
i kärnfrågan resonerar kommunalrådet på följande sätt under min intervju:

Vi har ju sagt i kommunen att vi ska göra den här förstudien för att skaffa oss
information och kunskap om vad skulle det här innebära för Malå /…/ Jag tyck-
er inte det finns någonting mer demokratiskt än om man /…/ säger att det här
ska vi skaffa oss information och kunskap om innan vi går vidare. Innan vi över
huvud taget går vidare så ska vi ha en folkomröstning om det. Det kan inte fin-
nas något mer demokratiskt tycker jag (Intervju Kommunalråd 941020).
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Medborgerligt medbestämmande – direktdemokrati – illustrerar ett legitimitets-
höjande försök från de folkvaldas sida. I diskursen pågår vidare en kamp om folk-
omröstningen, vad den skall innehålla och när den skall hållas (jfr avsnitt 14.1.4).
En händelse är när riksplanets representanter, som den Nationelle samordnaren,
höjer sin röst i Malå kommunfullmäktige för att förmå de lokala politikerna att
bordlägga frågan ”för att i lugn och ro kunna tänka igenom innebörden” av det
regeringsbeslut som nyligen kommit (NV 970121; jfr avsnitt 14.2). I det ställs än
strängare krav på SKB, enligt artikeln i NV (961220). Bland annat måste SKB
undersöka det som Opinionsgruppen med flera hela tiden efterlyst, 
nämligen alternativa metoder (jfr avsnitt 13.1.1). Malåpolitikerna beslutar dock
enhälligt att gå emot regeringen. En av dessa kommenterar att ”När beslutet väl
är taget går det inte heller att ändra datumet för folkomröstningen. Inte ens om
himlen skulle falla ner”. Folkomröstningen framställs som helig. Samordnaren
accepterar i sin tur beslutet mot bakgrund av att det ”är fattat i demokratisk 
ordning”. Därför betraktas det också som rätt beslut (NV 970121). 

En andra folkomröstning, efter platsundersökningen, framförs därefter som ett
sätt att hantera kärnfrågan av ledande positiva förespråkare. Syftet är att klar
göra uppdelningen mellan en platsundersökning och ett förvar. Rubriken i
lokalpressen talar om för malåborna att ”Nu planeras ytterligare en folkomröstning
i Malå. Ja eller nej till slutförvar” (NV 970313). Den andra folkomröstningen
infrias dock inte utan kommunalrådet ”gör en kovändning” (NV 970314). För
detta kritiseras han skarpt av förstudieförespråkare som moderatpolitikern Arne
Hellsten (NV 970914) som själv är en av dem som senare motionerar om att 
kommunen ska återuppta kontakten med SKB efter det att folkomröstningen har
hållits (jfr kapitel 3).

15.3 Kontraproduktiva insatser

De legitimitetshöjande aktiviteterna i kärnavfallsdiskursen bildar dominerande
serier. Förutom SKB:s och lokalpolitikernas strävanden kan även olika
informationsinsatser med ett uttalat intresse för att ta reda på vad malåborna vill
veta i frågan tolkas som försök att tackla bristen på tillit. Jag syftar exempelvis på
den undersökning ”När-hur-om vad-av vem?” (Lundman 1996) som initierades av
granskningsgruppen för att kartlägga och därefter kunna tillfredställa
informationsbehovet hos befolkningen . I Ja-gruppens rundringning till malåborna
inför valet var tanken att ”tala om att vi fanns” och att höra sig för om det var
något medborgaren själv undrade över (Intervju Ja-gruppmedlem 970916).
Medlemmarna var noga med att inte styra och ge information utan mottagarens
samtycke. Greenpeace dörrknackarrundor inleddes på motsvarande sätt med en
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fråga om man hade bestämt sig och därefter erbjöds de boende mer information
(Intervju Kampanjansvarig Greenpeace 970917). Genomgående praktiseras en
sorts frivillighetsnorm som kan tolkas som en vilja att anpassa kärnfrågan efter
invånarnas behov och därmed stärka tilliten till åtminstone den egna organisationens
hantering av frågan. 

Efter att ha studerat legitimitetstemats konkreta uttryck i opinionsbildningen
infinner sig en undran hos mig om inte strävandena i stora stycken också kan tol-
kas som kontraproduktiva. Det vill säga att de vänds till sin motsats och i stället
reproducerar tillitsbrist (jfr Horkheimer och Adorno 1981). SKB:s anpassningsvil-
ja och flexibilitet, organisationens beredvillighet och ekonomiska resurser leder
exempelvis inte givet till att trovärdigheten stärks. Misstron kan lika gärna
(åter)skapas om företaget framträder som angeläget, särskilt i en kontext där
avståndet till huvudstaden upplevs som långt (jfr Intervju Malåpolitiker vänster-
partist 981001). Än mer relevant är kanske reflektionen om man vänder blicken
mot den lokalpolitiska hanteringen. Vad innebär det för demokratin och 
medborgarnas tillit till det representativa styrelseskicket att hålla folkomröstning
men att sedan frångå dess resultat, det vill säga att återuppliva kärnfrågan (jfr
kapitel 3)? Detta sker trots att samtliga ja- och nejsägare jag har intervjuat efter
folkomröstningen varit eniga om att utslaget var tydligt (jfr Bilaga 6). Klyftan mellan
väljare och valda minskar med all säkerhet inte med anledning av kärnfrågans 
hantering. Konsekvenserna av det i ett samhälle av Malås karaktär, där
samförståndsandan ses som ett villkor för överlevnad, är nästa fråga.
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1166..  CCeennttrruumm  oocchh  ppeerriiffeerrii  

Flera framträdande serier i kärnavfallsdiskursen aktualiserar ett centrum/periferi-
tema. Dels handlar det om att kärnfrågan på olika sätt görs till perifer eller 
avvikande relativt andra mer ”normala” frågor. Dels yttras många utsagor som
kan relateras till den specifika kontexten, det vill säga att Malå ligger i periferin i
relation till andra landsändar och särskilt då ”maktens centrum” i Stockholm.
Norrlandsförtrycket bildar en sådan serie liksom dess motsats eller konsekvens,
det vill säga serien som manifesterar Malås autonomi och självstyre relativt
huvudstaden och andra kommuner. I malåprocessen kan det samiska perspektivet
gällande kärnfrågan tolkas vara perifert i dubbel bemärkelse. Det uppmärksammas
sällan i opinionsbildningen och när så väl sker tenderar meningsskapandet att
reproducera ett synsätt som marginaliserar samefrågorna, bland annat eftersom de
antas representera något ”annorlunda”. Skillnadstänkandet i diskursen verkar
också på andra sätt. En serie handlar om olikheter mellan Malå och Storuman, en
annan om de så kallat artskilda könen och en tredje om distinktioner mellan kärn-
avfallshantering i Sverige och andra länder respektive mellan öst och väst. 

16.1 En avvikande fråga

Även om kärnfrågan i Malå på ett övergripande plan kan sägas hanteras av 
befintliga samhälleliga institutioner, vilka i mångt och mycket tillämpar beprövade
arbetssätt och metoder inom ramen för en existerande beslutsstruktur, är det tydligt
att den på flera sätt faller utanför ”ramen”. Avfallshantering betecknas i diskursen,
egentligen utan undantag, som en speciell, het, kontroversiell, svårbemästrad och
känslig fråga. Fångat med en av de lokala politikernas egna ord ”säg kärnkraft
eller säg kärnavfall – alla människor du frågar – och du har en reaktion. Det är
inte en sån sak som man bara är neutral inför” (Intervju Malåpolitiker vänster-
partist 941020). Känsligheten skapar vidare oönskad splittring på lokalplanet att
döma av talet kring det (jfr avsnitt 13.2 och 14.3). 

En del av serien att kärnfrågan är avvikande är händelsen att kommunalrådet
aktivt väljer att klassa den som icke reguljär. En annan konkret yttring är att en
regeringstjänsteman med uppgift att medla om slutförvaringen måste utses (NV
960519). Enligt lokaltidningens artikel är det meningen att den Nationelle
samordnaren ska ta itu med problemet och ”brygga över motsättningarna och
agera länk mellan SKB och kommunerna” (NV 960519; jfr kapitel 10).
Kärnfrågans känslighet kan vidare tolkas vara en del av dess genealogi (jfr Hedrén
1994; Lindquist 1997; Anshelm 2002).
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16.2 Norrlandsperspektiv

Norrlandsperspektivet på kärnfrågan formar flera serier som (åter)skapar
distansen mellan de norra och södra landsändarna, mellan periferi och centrum.
Många proteströster höjs vilka tydligt varnar för att Norrland genom att förvara
det radioaktiva avfallet på nytt ska komma att kolonialiseras (NV 930330; NV
950814; NV 970821). SKB:s närvaro ses som oönskad liksom att Norrland riskerar
att bli en framtida atomsoptipp. Uttrycken är över hela linjen starkt polemiska och
styrkan i det upplevda förtrycket hör till det som under arbetets gång har över-
raskat mig. Kolonialiseringstemat levandegörs i allra högsta grad när kärnfrågan
ska hanteras. En av journalisterna beskriver motståndet så här:

Informant: De har tagit malmen och så har de lämnat sår i naturen. De har lurat
oss på skogen och på vattenkraften och på ungdomen och allting och så ska det
här bli en sopstation, det var så folk resonerade. Varför ska vi ta ett nationellt
ansvar /… / så resonerade  nej-sidan. Ska vi ansvara för hela Sverige? Är det lik-
som tacken? (Intervju NV-lokalreporter 981001).

En insändare från Enhetsgruppen för social rättvisa menar att det pågår en
”Rovdrift på Norrlands tillgångar” (NV 970823). De skriver att befolkningen i
Norrland befinner sig i en svår situation och att kärnkraftsindustrins sopföretag
nu vill dumpa världens farligaste sopor i en delvis avfolkad landsända. ”Herrarna
luktar enorma profiter för framtiden och vi brukar ju nöja oss med löften om
framtida jobb och välfärd...” (NV 970823). 

Sysselsättningssvårigheterna i Malå och samhällets bekymmersamma utveckling
befolkningsmässigt är en annan serie med norrlandsperspektiv som artikuleras i
diskursen. Möjligheten till nya jobb i kommunen är ett argument som yttras initialt
i processen för att sedan tonas ned och återupptas i valkampanjens slutskede (NV
930403). Detta skedde framför allt i och med Ja-gruppens bildande i och med att
de ” hänvisade till att det här kan bli ett uppsving, lite grann av det slag som man
upplevde när gruvdriften kom /…/ deras skäl kom att bli mest arbetstillfällen”
(Intervju NV-lokalreporter 981001). SKB sågs av vissa som ett nytt Boliden
(Intervju Malåpolitiker vänsterpartist 981001).
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16. Malås stolthet.

Förutom att arbete är centralt för ett samhälle som Malå, artikuleras också en
serie om att de unga är viktiga. Ett exempel är att OPG:s medlemmar utlyser en
skrivartävling för ungdomar. ”För oss är inte det viktigaste att de är emot slutför-
varing. Huvudsaken är att de börjar engagera sig” berättar ordföranden för reportern
(NV 961025). En annan händelse är att en utredning initierad av gransknings-
gruppen och bekostad av SKB görs av unga för unga gällande deras framtidsplaner
(NV 970827).

16.3 Kärnfrågan mitt i samhället

Med tiden utvecklas ett tema kring kärnavfallsfrågan som en del av samhället i
övrigt. Allt eftersom inlemmas kärnfrågan i det dagliga livet i Malå. I nyårsrevyerna
skojas exempelvis om ”SKB och slutförvaringsdebatten” och sparkar utdelas åt
vardera håll (NV 931222; NV 950102). Opinionsgruppen och SKB deltar åter-
kommande på marknader, näringslivsdagar och dylikt (NV 960610). 

Samtidigt formuleras en annan serie som handlar om att Malå hamnar i centrum
relativt världen i övrigt. En händelse är att ett japanskt teveteam kommer och filmar
i kommunen med anledning av att man kan bli den första platsen i världen för ett
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slutförvar (NV 950426). Andra är att teveredaktionen Striptease gör ett program
om malåbornas resor till Oskarshamn (NV 970430). Programmet kommenteras
av flera av opinionsbildarna, inte minst på grund av ett nedsättande porträtt av
norrlänningen (jfr Bilaga 6). Att Avfallskedjan förlägger sitt sommarläger på orten
(NV 950701) och att ”Malå blir plats för unikt möte om kärnavfall” eftersom ett
seminarium med internationella experter ska hållas där (NV 970527), är ytterligare
händelser. Malå hamnar också på kartan i och med att aktiva från kommunen
bereds möjlighet att åka runt och delge andra sina erfarenheter av kärnavfalls-
hanteringen i landet och utomlands.

17. Avfallshantering mitt i byn.

16.4 Autonomi och självstyre

Kärnavfallsdiskursen i Malå gestaltar också ett behov av eller uttryck för autonomi
och självstyre. Kanske kan det ses som svaret på den utsatthet och beroendeställning
samhället befinner sig i? Oviljan mot inblandning utifrån formar en på många sätt
är entydig serie i diskursen. Det här är en lokal folkomröstning och ”det behöver
inte komma någon och tala om för oss vad vi ska tycka och tänka” hävdar en av
Ja-gruppens medlemmar (Intervju Ja-gruppmedlem 981001). Representanter med
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hemort utanför Malå och särskilt då Stockholm (läs SKB och Greenpeace) har
inget självklart talutrymme (Intervju SKB-medarbetare 971210; Greenpeace
kampanjansvarig 970917). Opinionsgruppens ordförande berättar i en intervju att
han inledningsvis medvetet försökte framträda som malåbo när han höll ett tal för
inte ge sken av att vara yrkesdemonstrant (Intervju Opinionsgruppens ordförande
981002). En annan händelse på autonomitemat är att en medborgare som 
intervjuas i ett tevenyhetsinslag slår fast att ”vi ska nog klara av det här själva”
som norrlänningar (NN 950126). 

16.5 De Andra

Synsättet att Malå är skilt från Storuman går igen på olika sätt i opinionsbildarnas
tal om kärnfrågan. Genomgående betonas olikheterna mellan förstudiekommunerna
och återkommande avskiljs den konfliktfyllda och splittrande processen i
Storuman från sättet avfallsfrågan hanteras på i Malå (NV 970930; jfr kapitel 3).
En konkret händelse är att NV-läsarna direkt efter omröstningen i Storuman enligt
artikelrubriken kan konstatera att det ”Påverkar inte undersökning i Malå” (NV
950918). Malå ges på detta sätt en identitet genom att Storuman görs till motsatsen
– den Andre – den man själv inte är (Hall 1992).

En relativt stor andel av befolkningen i kommunen har samiskt påbrå och det
finns en aktiv rennäring i kommunen. Malå sameby är landets sydligaste skogs-
sameby och har sitt kalvningsland och sina betesmarker i närområdet. Trots det
diskuterades kärnfrågan sällan som en samefråga. Malåfallet skiljer sig i det avse-
endet från det som Skogerbo (2000) påvisar i sin studie av medier och mediebruk
hos den samiska befolkningen i Norge. Där konstateras raka motsatsen, det vill
säga att konflikter om samisk identitet och rättigheter diskuteras i just lokala
medier. Det (förväntade) motstånd som yttras, främst via samiska riksorganisa-
tioner med säte utanför Malå, får dock medialt genomslag (NV 970814 ). När
Samebyns ordförande kritiserar SKB:s transportutredning, som visat på att det
inte finns några hinder för att frakta kärnavfall till Malå, görs det till en nyhet
(NV 950506). I en artikel (NV 950505) förklarar ordföranden att ”de områden
som SKB funnit lämpliga används såväl till bete som till kalvning och genomkorsas
av flyttningsleder”. Rubriksättningen i tidningen lyder: ”Malåsamer attackerar
SKB. ’De tolkar förstudien som fan tolkar Bibeln’”. Att en ”Malåsame jagar säker
plats” och jobbar åt SKB som ämnesansvarig geolog utgör också ”nyhetsstoff”
(NV 970915). Det utgör ett brott i diskursen. Serien som behandlar 
samerelaterade frågor bygger överlag på en förväntan om ett motstånd. Medie-
representationerna reproducerar därför schablonartade föreställningar om den
samiska befolkningen. Den stereotypa gestaltningen avvisas av Samebyns 
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ordförande, som skarpt kritiserar tevejournalisterna för att låta en samisk repre-
sentant bärandes kolt gå före och svara på frågor om rennäringen. Detta trots att
ordföranden var på plats och beredd att ”företräda samebyn men fick inte för jag
hade inte kolt på mig” (Intervju Samebyns ordförande 980930). Enligt informantens
beskrivning var kolten nästan viktigare än budskapet (jfr avsnitt 12.4).

Även kvinnor görs till de andra i meningsskapandet kring kärnfrågan. De
betraktas generellt sett av opinionsbildarna som svårare att nå, mindre informerade
och därmed mer negativa. De definieras också som mer känslosamma vilket relativt
diskursens ordning i övrigt ses som problematiskt (Intervju SKB-medarbetare
971210; NV-lokalreporter 980930; Intevju SKB:s platschef i Malå 981204).

Informant: Det finns folk som värjer sig aktivt mot information. En liten grupp
människor har tagit en känslomässig ställning /…/ jag har också lyckats få en
föreställning om att den negativa attityden till förstudien överhuvudtaget /…/
alltså kunskapsuppbyggnad kring den, de är alltså mest bland kvinnor. /…/ Det
var en politiker som sa till mig; ’du det där med förstudien, inte låter väl det så
dumt, jag menar nog kan väl det vara intressant om man tar reda på saker och
ting. Men om jag kommer hem och berättar för frun att jag inte har någonting
emot det där, då slår hon ihjäl mig.’ Och det där är en överdrift som jag har
tänkt på, det kanske kan vara symptomatiskt, men...

Intervjuare: Vad tror du det finns för anledning att det kan vara så?

Informant: Jag tror att Tjernobylolyckan spelade en väldigt ödesdiger roll därför
att då blev man medveten om att vår luft eller vår mat inte är så, alltså det finns
genetiska faror. Och jag tror alltså att just kvinnor har en större tanke på gene-
tiska aspekter (Intervju Kommunal samordnare 941020).

Informanten syftar i sitt tal på kvinnans ”närhet” till reproduktionen. Ytterligare
ett konkret exempel på de könade artikulationerna i kärnavfallsdiskursen är att
sammanslutningen Kvinnor i Malå kontinuerligt anordnar seminarier där bland
annat strålning diskuteras ur ett kvinnligt perspektiv (NV 941112). Serien repro-
ducerar ett särartstänkande där kvinnan görs till en och mannen en annan (Scott
1986). Det könade talet i kärnfrågan kan sammantaget enligt min analys betecknas
som entonigt. Variationer i uttrycken saknas. I min tolkning blir dess konsekvens
att en hegemonisk maskulinitet skapas där mannen framställs som den som är
informerad, rationell och förnuftig (Connell 1995).117
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Skillnadstänkandet i diskursen präglar också hur kärnavfallshantering i Sverige
respektive utlandet begreppsliggörs i opinionsbildningen. Det utländska avfallet
definieras ofta som oönskat (NV 960314; 960328). Hotet kommer, om inte från
Europeiska Unionen så från Öst, som även i denna kontext får representera det
främmande och annorlunda. Kärnavfallsdiskursen har starka nationella (sär)drag.
Det centrala och perifera i diskursen – särskilt när det gäller frågan om kön och
öst/väst-uppdelningen – har ”rötter” bakåt, det vill säga är en del av kärnfrågans
genealogi (jfr kapitel 5). 

18. Hotet kommer från Öst.
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1177..  DDeett  ffrråånnvvaarraannddee

Tolkningsdimensionerna kan ses som ett sätt att bryta det betecknades makt och
att återge diskursen dess händelsekaraktär (Foucault 1993/1971:36). Försöken till
betydelseangivelse av diskursens texter handlar om att relativisera det till synes
givna (jfr avsnitt 6.2.8). Tolkningsdimensionerna har varit viktiga redskap för att
kunna resonera kring vad kärnavfallsdiskursen i Malå inte innehåller men som
kunde vara där, det vill säga alternativ till det redan sagda. I min analys har kärn-
kraften, Tjernobylolyckan och malåkontexten utgjort några relevanta dimensioner.
Diskussionerna om att vi lever i ett risk- eller medie-, informations- och opinions-
samhälle har jag också betecknat som centrala tolkningsdimensioner. Detsamma
gäller debatten om samtiden som post- eller senmodern. Perspektivet att se kärn-
avfallshanteringen som ett uttryck för människans relation till naturen har funnits
med sedan början av avhandlingsskrivandet och jag har också funnit det relevant
att göra en genusvetenskapligt influerad läsning av talet om kärnfrågan, inte minst
eftersom berättelsen det könade framstår som särledes entonig.

Att ”gå på djupet” kring vad som inte uttalas i diskursen är inte meningen här.
Snarare vill jag göra läsaren uppmärksam på diskursens begränsningsmekanismer
och sätta igång vidare reflektioner kring vad som kunde ha varit möjligt att yttra.
När det gäller analysen av det frånvarande i kärnavfallsdiskursen kan man göra
två olika typer av läsningar. Dels handlar det om att reflektera kring rimliga alter-
nativ till det redan sagda inom diskursen. Dels kan man reflektera kring vad som
kunde vara möjligt men som med den givna diskursiva formationen hamnade utan-
för. Det handlar då om utsagor som utesluts på grund av att de bryter med 
diskursens övergripande samtalsordning. 

Samernas perspektiv på kärnfrågan är ett exempel på det förra som beaktas i
begränsad utsträckning i opinionsbildningen (jfr avsnitt 16.5). Malå har en stor
andel samisk befolkning och en aktiv rennäring vilken drabbades påtagligt av
Tjernobylolyckan.118 Samebyns ordförande beskriver den som en väldig psykologisk
katastrof. ”Första året blev renar slängda på bränngropen /…/ nästan allihop låg
ju över (gränsvärdet min anm.) så de blev skickade iväg på soptippen” (Intervju
Samebyns ordförande 980930).) Efter nödslakten har renskötarna erfarit ett 
oerhört köpmotstånd mot renkött, även från områden som inte har drabbats av
radioaktivt nedfall. På höstvintern när renarna börjar äta mossa och lav är de fort-
farande tvungna att utfodra dem för att inte cesiumhalten ska bli för hög före
slakt, berättar ordföranden (Intervju Samebyns ordförande 980930). Kanske kan
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den beskrivna erfarenheten sägas vara ett konkret exempel på vad Ulrich Beck
(1987) åsyftade när han karakteriserade Tjernobylolyckan som en antropologisk
chock. I Vettenrantas (1998:151-167) receptionsstudie av nyheter om olyckan
fångas på ett liknande sätt vad den kom att betyda för en norsk same. Dennes hela
livsföring och existens som renskötare påverkades i grunden. 

I den formella processen i Malå, som förstudien, granskningen och vid intervjuer
med representanter för kommunen etcetera, sägs överlag mycket lite om relationen
mellan kärnfrågan och den samiska befolkningen (jfr Bilaga 6). I mediematerialet
är perspektivet heller inte framlyft. I de få fall nyhetstexterna vinklar kärnfrågan
som en samefråga tenderar gestaltandet att förstärka stereotypa representationer av
hur relationer mellan samer och andra ser ut. Konfliktperspektivet underförstås
och medietexterna exotiserar den samiske medborgaren, bland annat genom en
schablonmässig bildanvändning. Samtidigt ignoreras de platsknutna, malåspecifi-
ka, i många avseenden betydligt mer komplexa innebörderna av sameperspektivet.
I mina intervjuer med opinionsbildare i Malå är samtalen om samerna relativt
fragmentariska.

De lokala samiska föreningarna som arbetar för ursprungsbefolkningens sak var
inte entydigt emot en förstudie eller en platsundersökning. De tog aldrig offentlig
ställning i kärnfrågan. ”Det fanns /…/ krafter inom sameföreningen som verkade
för ett ja till slutförvar /…/ och även personer inom samebyn som propagerade för
ja till slutförvaring” beskriver Samebyns talesman (Intervju Samebyns ordförande
980930). I NV (970429) deklareras på förstasidan att ett ”Djupförvar i Malå ger
hundratal jobb”. I den efterföljande artikeln, som skrivs med anledning av att den
fristående granskningsgruppens rapport färdigställts, intervjuas samepartiets
representant av lokalreportern. Vederbörande deklarerar öppet att från samebyns
sida motsätter man sig bestämt att ett eventuellt djupförvar anläggs vid byn
Kokträsk: ”Det är mitt uppe i vårt sommarbetesland. Däremot kan vi tänka oss
området vid Holmsjö som lämpligt för oss samer” (NV 970429). Att den inställning
som artikuleras från samiskt håll hade mer karaktären av ”både-och” än 
”antingen-eller” förbigås i merparten av talet om kärnfrågan. Den mer generella
problematiken kring minoritetsbefolkningens relation till den svenska nationen
(jfr Lundmark 1999) vilken också kunde ha aktualiseras i malåfallet, är helt från-
varande. 

Risker för arbetare att utsättas för strålning vid upprättande av ett förvar 
diskuterades heller inte. Det kan också förvåna med tanke på att arbetstillfällen i
samband med upprättandet av ett djupförvar formerar en serie i diskursen och 
diskuteras av parter på såväl ja- som nejsidan (jfr kapitel 18). Strålningsrisker görs
däremot till problem i kärnavfallsdiskursen när medborgaren i gemen kan komma
att drabbas (NV 970826). Omsorgen omfattar alltså inte självklart dem som tjä-
nar sitt levebröd på avfallshanteringen. Är det för att risken då anses 
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självpåtagen? Eller begränsas solidariteten för att det förefaller ovisst om de nya
jobben tillfaller de egna leden, det vill säga malåborna själva (jfr avsnitt 16.2)? 

Både samefrågan och arbetarnas situation i samband med kärnavfallshanteringen
utgör exempel på ämnen som kunde vara möjliga att yttra inom diskursen, det vill
säga utan att brotten blivit fundamentala. De behandlas sporadiskt eller 
då närliggande frågeställningar dryftas. Diskursens möjlighetsvillkor borde därför
också ”tillåta” ett sådant tal.

Ett synsätt som dock ser ut att falla utanför kärnavfallsdiskursen i Malå gäller
människans påverkan på naturen. Relationen till naturen tas upp ytterst sällan och
när så sker konceptualiseras vad Sörlin (1991) kallar naturkontraktet i enstaka
påståenden som att Europas sista vildmark måste räddas. En insändarrubik lyder
till exempel ”Rädda vår sista ’vildmark’” (NV 940527). Inte ens organisationer
med ett uttalat intresse för miljön problematiserar förhållandet människa/natur
särskilt mycket, om alls, i sin meningsproduktion kring kärnfrågan. Att 
presentera perspektiv som problematiserar människans utnyttjande av naturresurser
(jfr Simmons 1994; Sessions 1995; Plumwood 1998/1993) och de kulturella 
föreställningar som legitimerar denna överordning (jfr Merchant 1994/1980,
Cronon 1992, von Wright 1989) förefaller vara ett stort brott mot diskursens ord-
ning. I detta avseende skiljer sig malåfallet från förstudien i Nyköping. I en studie av
informationsaktiviteterna där framgår nämligen inte bara att påverkan på kom-
munens miljö och naturarv diskuterades, utan också att ”de grupper som använ-
de naturvärden som motargument mot en lokalisering fick gehör” (Johansson,
Lidskog och Sundqvist 2002:81). Det är alltså ingen så kallad naturlig ordning att
lämna frågan därhän, lika lite som det är självklart att man måste vara motstån-
dare till kärnavfallsförvar i hemkommunen, för att kalla sig miljövän (jfr Anshelm
2000; jfr avsnitt 5.4). Tidsperspektivet i kärnfrågan, det vill säga att 
förvaringen bör vara tillförlitlig i 100 000 år, är en annan frågeställning som det
är talas väldigt tyst om trots att den på många sätt kan ses som väldigt utmanan-
de. Dess betydelse är inget som opinionsbildarnas budskapsproduktion kring
kärnavfallshanteringen om fattar. Naturrelationen och tidsvinkeln på kärnfrågan
löses inte så att säga inomdiskursivt.
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1188..  UUppppddeellnniinngg  oocchh  fföörrkkaassttaannddee

Uppdelning och förkastande är precis som förbudet en princip för yttre kontroll
av diskursen. Ett illustrativt exempel på denna begränsningsprincip som Foucault
själv diskuterar är den i vårt samhälle ständigt aktuella uppdelningen mellan 
förnuft och vansinne, där det senare överordnas det förra. Foucault
(1993/1971:9f) pekar på det obekväma faktum att uppdelningen kvarstår i dagens
samhälle trots att vi förfäktar att vi har kommit så pass långt att vi känner igen
den vansinniges tal i vårt eget. Uppdelningen och förkastandet verkar lika fullt 
– om än annorlunda – jämfört med tidigare i historien. Det räcker nämligen med
en förnuftets vaksamma tystnad och lyssnande, som på ett ytligt plan kan verka
utjämnande, för att uppdelningen ska kvarstå (Foucault 1993/1971:10). 

Det angelägna att belysa i analysen av kärnavfallsdiskursen är dels vilka typer
av uppdelningar som ständigt görs i talet om kärnfrågan, dels vad som återkom-
mande förkastas. Det är vidare intressant att reflektera kring vilka följder detta
kan få, det vill säga de sociala konsekvenserna av meningsskapandet (jfr avsnitt
6.2.1). Enligt det Foucault (1993/1971:36) kallar omkastningsprincipen hör det
till diskursanalysen att diskutera de negativa aspekter en uppdelning och 
gallring har. I materialbearbetningen har jag därför i varje enskilt ögonblick noterat
de uppdelningar som görs i texterna. I förekommande fall har jag också kodat vad
som förkastas (företrädesvis i kategori N i kodnyckeln, se Bilaga 1; för exempel
på motsvarande kodning av intervjutext se Bilaga 5). På detta sätt har det blivit
möjligt att studera vilken typ av uppdelningar som återkommer och rent av domi-
nerar i opinionsbildningen. De dikotomier som “regerar” framträder, liksom de 
normer och avvikelser som (re)produceras i utsagorna om kärnavfallshanteringen.

Att dela upp och förkasta tolkar jag vidare som en variant på det dikotoma 
tankesätt som så starkt präglar västerländsk kultur (Hirdman 1990:77; Andersson
1996:5). I kärnavfallsdiskursen görs vissa uppdelningar frekvent. I många fall 
dessutom på ett sätt som upprättar en hierarki mellan ”polerna”, där ena sidan
underordnas eller till och med förkastas. 

Uppdelningar och förkastanden av typen kunskap kontra känsla, förnuft kontra
vansinne och rationalitet kontra irrationalitet verkar i diskursen, för att nämna
några exempel. Förstudien eller kärnavfallshanteringsfrågan avskiljs vidare
genomgående från det partipolitiska arbetet. Kommunalrådet beslutar sig från
början att inte arbeta aktivt med frågan utan utser i stället andra ansvariga
(Intervju Kommunalråd 941020). Lokalpolitikerna i fullmäktige väljer att inte
uttala sig i frågan eller förmedla någon åsikt förrän utredningarna är klara
(Intervju Medlem i styrgruppen 980929). De förtroendevalda vill heller inte 
engagera sig i intressegrupperna eftersom de inte vill ”blanda ihop korten”
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(Intervju Malåpolitiker vänsterpartist 941020). Att ha en folkomröstning och att
inte hantera frågan inom ramen för den representativa demokratin är kanske det
yttersta uttrycket för uppdelningen mellan kärnfrågan och partikontexten. Detta
särskiljande har dels gjorts tidigare i historien (jfr avsnitt 5.3) och dels i andra för-
studiekommuner som har hanterat kärnfrågan (Johansson, Lidskog och Sundqvist
2002).

I diskursen görs en tydlig uppdelning mellan engagerade och passiva (jfr 14.1).
Icke-engagemang förkastas. Att uppvisa ett lågt intresse för kärnfrågan definieras
som icke accepterat, det väcker känslor och stör många av de aktiva. Det skapar
debatt och många försök görs för att råda bot på ett så kallat för lågt intresse. Två
händelser där denna mekanism gestaltas tydligt rör avhopp, dels att
Opinionsgruppen väljer att inte delta i den fristående granskningsgruppens arbete,
dels att några ledamöter beslutar att hoppa av arbetet i kommunens näringslivs-
utskott efter att det blivit nej i folkomröstningen (jfr avsnitt14.3). 

Opinionsbildare som är mot en förstudie och ett förvar påpekar ofta det illegitima
i att sammankoppla kärnfrågan med sysselsättningsfrågan. Avfall och arbete får
under inga förhållanden sammanblandas (Intervju Malåpolitiker vänsterpartist
941020). ”Att dessutom diskutera sysselsättning och förvaring av utbränt kärn-
bränsle i samma debatt är för mig omöjligt /…/Det är viktigt att hålla isär dessa
frågor” deklarerar exempelvis vänsterpartisten och malåpolitikern Lennart
Gustavsson i en artikel i lokaltidningen (NV 930914). Förespråkare gör å sin sida
en annan skarp åtskillnad och då gäller det relationen mellan förstudie/plats-
undersökning och ett förvar. Att delta i en utredning har inget som helst att göra
med frågan om huruvida Malå ska ha ett kärnavfallslager i kommunen (jfr avsnitt
15.2). Ett ja i folkomröstningen betyder ett ja till information (jfr avsnitt 10.2).
Men nejsidan hävdar motsatsen, det vill säga att ett ja är liktydigt med en positiv
inställning till kärnavfallsförvaring (jfr kapitel 13). Kampen om innebörden i folk-
omröstningen hör till en av de mest prestigefyllda i diskursen. Det märks bland
annat i hur angelägna debattörerna är att ha rätten på sin sida kombinerat med
ett ointresse för att lyssna in meningsmotståndarens syn på saken. Det gör att skil-
jelinjerna mellan opinionsbildarna aldrig ”kommer upp till ytan” eller behandlas.
I stället klyvs debatten (jfr Lindquist 1997).

Den förstudieutredning kring turism som har baserats på ett mindre antal inter-
vjuer får göras om med mer konventionella statistiska metoder då den av majori-
teten opinionsbildare döms ut som ovetenskaplig (jfr avsnitt 11.1). Därav betrak-
tas den också som icke-informativ. Opinionsbildarnas budskapsproduktion bör
vara vetenskapligt underbyggd för att inte avvisas. ”Information, inte propagan-
da” är det som efterlyses enligt rubriken på en debattartikel författad av projekt-
ledningen för den fristående granskningen (NV 960528). Åtskilliga gånger görs en
uppdelning mellan legitima ståndpunkter i kärnfrågan och så kallad 
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skräckpropaganda. I en av ja-gruppens broschyrer beskrivs exempelvis att det kan
bli nedskärningar på skolmaten. Argumentet ogillas skarpt och kan sägas illustrera
en av de illegitima utsagorna i diskursen (NV 970908; NV 970920). Greenpeace
aktioner och Skelleftehamngruppens ageranden i kärnfrågan betecknas å sin sida
ofta som skräckpropaganda av opinionsbildarna i Malå.

Kärnavfallsdiskursen återskapar också sammantaget en dikotomi som skiljer på
känsla och förnuft och där det senare har övertaget. Oberoende premieras gene-
rellt sett och partiskhet förkastas i samma utsträckning (jfr kapitel 12, 13 och 14).
Känsligheten i kärnfrågan hör till det svårbemästrade som opinionsbildarna i stor
utsträckning upplever sig tvingade att förhålla sig till, det problematiska som helst
inte borde finnas (jfr avsnitt 16.1). 

Två andra uppenbara serier som har att göra med uppdelnings- och förkast-
ningsmekanismer är dels nyttjandet av barn, dels storumanfallet. Både SKB och
Greenpeace gör bort sig grundligt i Malå när de i sitt opinionsbildningsarbete vänder
sig till barn med godis respektive t-shirts (jfr 13.3.1). Över hela linjen karakteriseras
handlingarna som utnyttjande av barn. Kärnfrågan ses som vuxenfråga i meningen
att oskyldiga barn inte ska behöva utsättas för eventuell skräckpropaganda.
Förstudien i Storuman definieras vidare som helt annorlunda jämfört med den i
Malå (jfr avsnitt 16.5). Samhällena och hanteringen av kärnfrågan framträder
snarare som artskilda. I Malå gör man inte som i Storuman, för man upplever situ-
ationen där som mycket mer konfliktorienterad och känslofylld. Dylika inslag i
meningsskapandet avvisas i regel i malåfallet.
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1199..  VViilljjaa  ttiillll  ssaannnniinngg

Den tredje proceduren för yttre kontroll av diskursen – viljan till sanning – rör
något mycket fundamentalt i vår sedan upplysningstiden modernt formade kultur
(Toulmin 1992; Thörn 1992). Det handlar om uppdelningen mellan det så kallat
sanna och falska (Foucault 1993/1971:12). Att diskurser är förhållandevis regel-
bundna och att sanning skapas diskursivt håller många diskursanalytiker, liksom
jag, med Foucault om. Men däremot inte, idén om att en enda kunskapsregim
skulle dominera varje historisk epok (Jørgensen och Phillips 1999:22). Många
forskare inom fältet betonar i stället mångfald, kamp och konflikt mellan olika
diskurser som centrala för att hegemonin över sanningsproduktionen ska erövras
(Jørgensen och Phillips 1999:22). I malåfallet pågår samma kamp inom kärn-
avfallsdiskursen, det vill säga de diskursiva processer som skapar sanningseffekter
och som får till resultat att så kallade sanna och falska bilder av verkligheten 
produceras (Jørgensen och Phillips 1999:24; jfr avsnitt 6.2.5). Hur viljan till 
sanning, detta särskiljande, gestaltar sig i opinionsbildningen är angeläget att veta
mer om eftersom, som Foucault själv formulerar det: 

Självfallet är uppdelningen mellan det sanna och det falska varken godtycklig,
modifierbar, institutionell eller våldsam om man placerar den på satsnivån inom
en diskurs. Men om man väljer en annan skala och frågar sig vilken denna vilja
till sanning som ständigt finns i våra diskurser och som följt oss genom 
århundraden av vår historia är och har varit – eller om man frågar sig vilken typ
av uppdelning som generellt sett styr vår vilja till kunskap – då kanske något
som liknar ett utestängningssystem (dvs ett historiskt, modifierbart och institu-
tionellt tvingande system) börjar framträda (Foucault 1993/19971:11).

Kärnavfallsdiskursen innehåller mängder av enskilda sanningssträvande uttryck.
På en satsnivå, det vill säga vart och ett av yttrandena, förefaller dock tämligen
oförargliga och oproblematiska. Begäret efter sanning har nämligen svårt att
framträda för vår blick. För den uppenbaras endast ”en sanning som tycks vara
rikedom, fruktbarhet och kraft – mjuk och försåtligt universell” (Foucault
1993/1971:15). Tillika fungerar viljan till sanning som ett kontrollsystem för
meningsskapandet. Men vi förblir samtidigt enligt Foucault (1993/1971:15) i
huvudsak okunniga om dess makt och ”det oerhörda maskineri, avsett att ute-
stänga” som sanningsåtrån för med sig. Svårigheterna till trots har jag i kodning-
en av mediematerialet och i analysen av intervjuerna med opinionsbildare studerat
hur en vilja till sanning artikuleras, hur den så att säga växer eller ”berättas fram”.
Jag har undersökt vad som definieras som falskt i flödet av uttalandena om kärn-
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frågan eftersom det falska skapas i relief till det så kallat sanna (jfr Scheman
1997). 

Liksom övriga utestängningsmekanismer vilar principen om viljan till sanning
på institutionellt stöd samt distribution (Foucault 1993/1971:13). I kärnavfalls-
diskursen kan olika institutionella verksamheter som bidrar till sanningsproduk-
tionen identifieras. Det handlar dels om det vetenskapliga, det handlar dels om det
journalistiska och dels om myndighetsutövning. Samtliga verksamheter förvaltar
ett neutralitetsideal och värdesätter på olika sätt oberoende. 

I dagens samhälle är kanske vetenskapen det mest tydliga exemplet på en 
sanningsproducerande instans med stort inflytande (Beck 1992b; Giddens 1996).
Kärnavfallsdiskursen i Malå är inget undantag. Också där spelar vetenskapen 
rollen som sanningssägaren med stort S. På ett övergripande plan gestaltas san-
ningssökandet i diskursen genom alla olika utredningar och undersökningar  som
planeras, initieras och genomförs kring kärnfrågan under den undersökta femårs-
perioden. Det institutionella stödet under processens gång kommer från företag,
myndigheter, kommunen och inte minst från universitetsvärlden. Oftast har studi-
erna letts av forskare eller andra typer av experter med sakkunskap inom kärn-
avfallsområdet (jfr 12.1). De motiveras genomgående av en vilja att veta och en
ambition av att utröna alla tänkbara effekter på samhället och miljön som en
eventuell etablering av ett kärnavfallsförvar på orten skulle föra med sig. Om man
dessutom genomför kompletterande utredningar för att räta ut uppkomna fråge-
tecken antas man komma nära det mest sanna, om inte annat det mest korrekta
och ”riktiga”. All informationspraktik kan ses som sanningssökande. Desamma
gäller expertisanvändningen. I dessa avseenden samarbetar de olika institutioner-
na, inte minst vetenskapens representanter och myndighetsutövarna, i egenskap av
garanter för de opartiska ”balanserade” synsätten på kärnfrågan. I slutskedet av
malåprocessen konstaterar tjänstemän och andra i positiva ordalag att kommunen
blivit genomlyst på ett ovanligt gediget sätt just tack vare kärnfrågan (Intervju
Kommunal samordnare 981008). Begäret efter mer information och ytterligare
kunskap löper som en röd tråd genom textmaterialet. Men det uttryckta behovet
av att veta mer om kärnavfallshanteringen förefaller inte minska med tiden. 

Medierna är också att betrakta som en sanningsproducerande institution vilken
har spelat en avgörande roll i budskapsproduktionen i Malå (jfr Ekström och
Nohrstedt 1996). Det journalistiska uppdraget kan på många punkter sägas
överensstämma med forskarens. Båda strävar efter att vara oberoende för att
deras seende ska vara mer klarsynt än andras. Både journalisten och forskaren
ägnar sig också idealt sett åt kritisk granskning. Själva motorn i arbetet är en vilja
till sanning, det vill säga att upptäcka och förmedla hur det verkligen är. Den
massmediala institutionen liksom den vetenskapliga, om än kanske mindre uttalat
i det senare fallet, är dessutom uppbyggd kring idén att fungera som allmänhetens
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tjänare. Journalisterna har bland annat till uppgift att informera medborgarna i
viktiga samhällsfrågor, att tala om hur saker förhåller sig, kort uttryckt att berätta
sanningen för dem (Weibull 1991:176-184). De nyhetsreportrar som jag intervjuat
beskriver sin professionella gärning i liknande ordalag (jfr kapitel 12). Ett uttryck
för sökandet efter sanning som journalisternas tal också implicerar är balanssträvan.
Om det uppstår symmetri mellan ja och nej-sidans opinionsbildning i kärnavfalls-
debatten antas sanningen så att säga få rum någonstans ”mitt emellan” de 
stridande perspektiven (jfr 12.2).

Den politiska institutionens bidrag till sanningsproduktionen i diskursen kan
sägas bestå av viljan att hantera kärnfrågan på ett så kallat rätt och riktigt sätt (jfr
avsnitt 15.2). I malåfallet har det konkret inneburit att dess representanter lagt sig
vinn om att ta beslut i så kallad demokratisk ordning.  Det har också fört med sig
att de folkvalda inte velat lägga sig i opinionsbildningen och att man utlyst folk-
omröstning i frågan. En korrekt politisk beslutsprocess antas här förutsätta sam-
råd med såväl expertis som medborgare. Genom denna konsultation antas förut-
sättningarna goda för en ”sant” demokratisk hantering av frågan.

Den vanliga människan görs jämte vetenskapsmannen till en sanningssägare i
kärnavfallsdiskursen bland annat i och med att hennes röst är direkt avgörande.
Hennes blick på kärnfrågan antas vara sann, dels för att hon till skillnad från 
professionella anses ”oförstörd” av makt, dels för att hon definieras som ett oskrivet
blad, en tabula rasa. Det gör att hennes bild av kärnfrågan blir relativt rättvis.
Kanske till och med representativ för det sanna?

Studieresorna till CLAB i Oskarshamn är ett illustrativt exempel på en enskild
sanningsproducerande aktivitet som i första hand berör medborgaren, det vill säga
den enkla människan utan en massa förkunskaper i kärnfrågan. På resorna får
malåborna med egna ögon se kärnavfallet där det ligger i vattenbassänger i stället
för att höra experter omtala fenomenet. Händelsen ser ut att ha en stark 
sanningseffekt. Många berättelser vittnar nämligen om att det hjälpt till att veta
”hur det verkligen är” inför det egna ställningstagandet i kärnfrågan
(Enkätresultat odaterad). Den direkta upplevelsen, det egna synintrycket, beskrivs
genomgående som betydelsefullt (jfr 10.1). I en intervju med Opinionsgruppens
representanter tar jag upp frågan vad de tror händer när man reser till
Oskarshamn. Vice ordföranden har själv deltagit på en av resorna och represen-
tanterna resonerar på följande sätt kring betydelsen:
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Ordförande: Det har en psykologisk effekt som är väldigt betydelsefull och som
man inte får bortse ifrån. Det är så att säga att få den där psykologiska känslan
av ofarligheten i bränslet. Alltså när man får gå fram till bassängen och se bränslet
där det ligger /…/  Och tänk att här står jag så nära bränslet. Och det gör mig
ingenting. Då tror jag att många har vänt.
Vice ordförande: Ja, man blir ju påverkad. Jag har själv varit ner så jag vet och
de (SKB-personalen med flera min anm.) är väldigt tillmötesgående och ordnar...
(Intervju OPG-medlemmar 970916).

Under en av intervjuerna med SKB-personalen ställer informanterna frågan om jag
varit och sett anläggningarna, vilket bland annat indikerar deras centrala roll i
meningsskapandet kring kärnfrågan. Eftersom jag inte hade gjort det vid tid-
punkten responderar en av dem att ”men då får vi se till att du kommer ner och
ser på verkligheten också” (Intervju SKB-medarbetare 971210). Den direkta upp-
levelsen av CLAB-besöket var emellertid inte så entydig som beskrivits ovan. Min
erfarenhet av att höra alla försäkringar från guidernas sida om hur ofarligt det var,
i kombination med att genomgå flertalet kontroller och att bära mätinstrument
för att veta helt säkert att det var helt ofarligt, fick till slut även en motsatt effekt
(se också Sjölander 2001a). Händelsen skapade sannerligen ambivalens.
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20. Inre procedurer

Begränsning av diskurser verkar inte bara från utsidan utan kontroll sker också
från insidan. Det är ”diskurserna själva som utövar kontroll över sig själva” för
att behärska sin ”händelse- och slumpdimension” (Foucault 1993/1971:16) De
inre procedurerna för kontroll av diskursens innehåll och form som Foucault 
nämner är klassifikation, organisation och distribution. Dessa ombesörjs i sin tur
genom kommentarens roll, författarfunktionen samt disciplinens (här tolkat som
diskursens) organisation.

20.1 Kommentarens roll 

Kommentaren har framför allt till uppgift att recitera diskursen på dess egna 
villkor, det vill säga att återaktualisera det redan sagda. Rollen handlar också om
att läsa upp det som i tysthet ändå artikuleras, det vill säga det underförstådda.
Det nya som kommentaren bidrar med är att händelsen har uppkommit. Det är
blott och bart det välbekanta som ”läses upp” (Foucault 1993/1971:16-19). 

Beskrivningen av kommentarens roll är hos Foucault sammankopplad med
diskussionen om olika diskurser. Han skriver dels om nya grundläggande, skapande
diskurser med ursprungstexter, dels om diskurser som är sagda, förblir sagda och
återstår att säga, så kallade repeterande, förklarande och kommenterande diskurs-
er (Foucault 1993/1971:16ff). Eftersom denna analys kretsar kring en enda
diskurs har jag valt att skriva in kommentarens roll som en del av kärnavfalls-
diskursen, med andra ord att omformulera Foucaults tankegångar något. Det är
alltså här inte frågan om någon enkel recitation av Foucaults perspektiv från min
sida sett, trots att Diskursens ordning kan ses som ursprungstexten, den skapande,
i relation till föreliggande analys av kärnavfallsdiskursen.

Kommentarens roll i en diskurs kan synas sekundär och oviktig. Att blott recitera
och återupprepa saker som har redan yttrats förefaller harmlöst. Men tanken är
bedräglig, för kommentaren verkar i diskursen genom att förstärka vissa perspektiv
och ståndpunkter medan andra faller i glömska. Kommentatorn verkar samtidigt
i det fördolda, det vill säga förefaller osynlig (jfr Haraway 1997).

De olika opinionsbildarna intar i vissa skeenden av diskussionen kommentatorns
roll. I analysen har det varit intressant att försöka fånga hur och att resonera kring
vilken betydelse rollintagandet kan tänkas ha. I kodningen av texterna har jag därför
noterat de fall där en utsaga, ett yttrande kan tolkas som kommentar (jfr avsnitt
7.4.1 och Bilaga 5). På motsvarande sätt har jag också noterat när författar-
funktionen utövas eller när utsagor kan tolkas vara del i formandet av diskursens
organisation.
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På ett övergripande plan kan ett sorts reciterande praktik kännas igen i kärn-
avfallsdiskursen. I flödet av utsagor finns vissa formuleringar som ideligen
återkommer. Processbeskrivningen i det nuvarande svenska kärnavfallsprogrammet
är ett bra exempel på detta. Kontinuerligt repeteras bland annat att SKB ska göra
förstudier i fem till tio kommuner i Sverige och att en förstudie följs av en plats-
undersökning (NV 940111; NV 941015; NV 950520; NV 970321; NV 970910;
NV 970911; NV 970915; NV 970922; NN 930219; NN 930630; NN 950518;
NN 961018). SKB:s medarbetare, tjänstemän, lokala politiker och inte minst jour-
nalisterna är i regel budbärarna. Ofta kombineras processbeskrivningen med det
”malåspecifika” tillägget, nämligen att en folkomröstning ska hållas. I momentet
då detta uttalas sker en strukturering av diskussionen. Diskursen ordnas. Om
utsagan dessutom upprepas ofta kan den till slut få en begränsande effekt.
Kärnfrågans gång framträder som given, det vill säga processen naturliggörs
(Thompson 1990). 

Nyhetsjournalistens arbete kan på ett generellt plan begreppsliggöras i enlighet
med vad som definieras som kommentarens roll i en diskurs, bland annat på grund
av det starka källberoendet (jfr avsnitt 12.2), men också eftersom en väsentlig del
av journalistrollen består i att vara så kallad neutral rapportör med uppgift att
spegla och vara språkrör för andra (Weibull 1991:101-126). Nyhetsproduktion
bygger i stor utsträckning på ett återupprepande av det redan sagda. ”Välkända”
källor intervjuas i artiklar och inslag vilket gör att deras ståndpunkter återkom-
mande repeteras. Journalistikforskare menar att ”`Nyheten´ fungerar, paradoxalt
nog, bara om den inte rör något helt nytt. Den måste i vart fall referera till något
som är bekant för oss…” (Ekecrantz och Olsson 1994:33). Själva karaktären på
kärnfrågan, det starka expertberoendet, har dessutom förstärkt journalistikens
kommentatorsroll i diskursen (Intervju NN-reportrar 990802; jfr kapitel 11). 

Även det oartikulerade tas det hänsyn till i den journalistiska textframställan
eftersom nyhetsreportrar kan tjänstgöra som ställföreträdande motpart i brist på
intervjuobjekt, i enlighet med motbildsjournalistiskens idé. Den journalistiska
arbetslogiken postulerar nämligen att det i regel finns en motbild mot den aktuella
källans perspektiv (Asp 1998:46). I malåfallet har lokalreportrarna arbetat utifrån
föreställningen om att det finns motbilder. De har däremot inte alltid ansett det
möjligt att så att säga verka i dess ställe (jfr avsnitt 12.1).

Det är inte svårt att föreställa sig att olika myndighetspersoners och tjänstemäns
medverkan kan förstås som kommentarer. Deras uppdrag, enligt de egna och
omgivningens förväntningar, är nämligen att vara neutrala och opartiska (Intervju
Nationelle samordnaren 981109; Granskningsgruppens sakkunnige ordförande
981109; Kommunale samordnaren 981008). Det betyder dock inte att man är
passiv. Tjänstemän deltar i diskussionen men då utan egna åsikter. Deras utsagor
bör därför i saklighetens namn vara föga mer än uppläsningar av det redan sagda,
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till exempel i form av redogörelser för andra parters uppfattningar i kärnfrågan. 
Ett konkret exempel på hur tjänstemannauppdraget har uttolkats i kärnavfalls-

diskursen är när den Nationelle samordnaren redogör för arbetet med att klargöra
om utländskt avfall kan komma att förvaras i Sverige. I detta fall gäller det i relation
till EU:

Ett väldigt konkret exempel där jag själv gjorde en liten insats var – frågan kom
upp i de lokala diskussionerna om det här med Malå som avfallsstation för hela
Europa – och då ville de ju veta vilka bestämmelser gäller egentligen. De ville ha
en diskussionskväll om det och ha så att säga en auktoritativ uttolkning. Då
gjorde jag så att jag tyckte att det var rimligt att jag skulle försöka ta reda på
det ordentligt, så jag försökte att gräva upp det tillsammans med en av de ledande
tjänstemännen på SKI. Så att han och jag gjorde /…/ ett underlag till en muntlig
presentation kring detta. Som vi naturligtvis hade stött med en ganska ordentlig
genomgång och sedan så vidarebearbetade vi det så att det kunde komma in i
med ett kapitel i KASAM:s senaste kunskapslägesrapport. Och det är just det
här med att tala om vad gäller ifråga om, gentemot EU. 

Och sen är det ju också exempel på att, det går inte att ge fullkomligt absoluta
svar för att källmaterialet är inte alldeles entydigt. Men sen får man försöka
resonera med sunt förnuft också. Och dra fram vad som har sagts i auktoritativa
sammanhang. Det gäller ju helt enkelt att gräva fram /…/ politiska uttalanden
som har gjorts och plocka fram dem. Och på det sättet försöka tillgodose 
allmänhetens berättigade anspråk på att få veta hur står det egentligen till och
gå så långt man tycker man har belägg för (Intervju Nationelle samordnaren
981109).

Nationelle samordnaren svarar på ett lokalt uppstått behov, det vill säga att veta
hur det egentligen ligger till gällande en av kärnfrågans ”stötestenar”. Genom att
samarbeta med annan expertis erbjuder samordnaren en auktoritativ uttolkning
kring en fråga som det råder oklarheter kring och som opinionsbildarna träter om
(jfr avsnitt 16.5). Meningen med den muntliga och tryckta informationen som tas
fram är att tillgodose medborgarnas behov. I klargörandeprocessen gräver
samordnaren fram relevanta politiska uttalanden, det vill säga det som andra
redan yttrat. Samordnaren nämner svårigheterna med myndighetsuppdraget, det
vill säga att kunna leverera de efterfrågade entydiga svaren när situationen är
komplex och källmaterialet mångtydigt. Det sunda förnuftet måste då tillgripas
som lösning på dilemmat. Händelsen illustrerar också den formuleringsmakt som
kommentatorn ges i diskursen, nämligen att försörja övriga med auktoriserade
tolkningar och att från sin neutrala position få (re)presentera legitima synsätt. 
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När lokalpolitikerna å sin sida talar om att kärnfrågan inte är en partipolitisk
fråga ikläder de sig kommentatorskostymen, framför allt i relation till veten-
skapen. De beslut som de folkvalda ämnar fatta i kärnfrågan vill de basera på
information från expertis (jfr kapitel 18). Aktiva i Opinionsgruppen och Ja-gruppen
gör detsamma i alla utsagor som de yttrar om att vetenskapen på olika sätt ska
fälla avgörandet. Båda grupperna efterfrågar mer information och mer vetande i
kärnfrågan. Ett konkret exempel på hur SKB:s talesmän utövar kommentators-
funktion i kärnavfallsdiskursen är när de bedyrar göra som kommunpolitikerna
eller folket säger, det vill säga följa utslaget i folkomröstningen och att lämna Malå
vid ett nej (jfr avsnitt 15.1). Medborgaren utan en uttalad ståndpunkt –  i den
utsträckning hon överhuvudtaget yttrar sig i kärnfrågan – innehar i malåfallet
rollen som kommentator. Hon tillfrågas nämligen av andra om sin åsikt och svarar
upp på deras behov av att veta. Framförallt frågan om hon är för eller emot, om
hon ska rösta ja eller nej. Responsen blir därför kortfattad. Någon möjlighet eller
makt att själv författa sin syn på kärnfrågan gestaltas egentligen aldrig.

20.2 Författarfunktionen 

Författarfunktionen är en annan typ av gallringsmekanism inom diskursen
(Foucault 1993/1971:19-21). I essän Vad är en författare? skriver Foucault
(1991/1969:345f) att en forskare genom att studera författarfunktionen i en diskurs
kan uttolka de diskursiva rörelserna på ett något enklare sätt än om hon studerar
teman och begrepp. Författaren bidrar till diskursens inre ordning genom att:

författaren garanterar enheten hos de texter på vilka man sätter hans namn, att
han avslöjar eller åtminstone sitter inne med den dolda mening som genomst-
römmar dem och att han länkar sina texter till sitt privatliv, sina upplevelser och
till den historia som sett dem födas. Författaren är den som ger fiktionens oroande
språk dess enheter, dess sammanhållande knutar, dess inordning i verkligheten
(Foucault 1993/1971:20).

Kopplingen till en författare kan sägas utgöra en diskursiv egenskap. Hur förfat-
tarfunktionen gestaltas i kärnavfallsdiskursen är därför viktigt att utforska närmare.
Foucault menar dock att alla diskurser inte nödvändigtvis inrymmer författar-
principen. ”Överallt runt omkring oss cirkulerar en mängd diskurser som inte får
vare sig sin mening eller sin effektivitet av att tillskrivas en författare” (Foucault
1993/1971:19). Däribland kan inte kärnavfallsdiskursen inräknas enligt mitt synsätt.

Liksom kommentaren utövas författarfunktionen av de olika opinionsbildare
som ägnar sig åt budskapsproduktion i kärnfrågan. Såväl enskilda malåbor som
professionella informatörer, kommunala tjänstemän/ kvinnor, rikspolitiker och
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lokalreportrar med flera kan därför tänkas vara möjliga författare i diskursen. I
förståelsen av både författarfunktionen och kommentarens roll är det centralt att
tänka bort(om) de enskilda individer vi vanligtvis kallar författare respektive kom-
mentator. Precis som makt är författarskap inget som kan ägas eller innehas (jfr
6.2.7). Poängen med foucaultperspektivet är nämligen att författarfunktionen bör
tolkas som en diskursiv – inte en individuell – egenskap. Den är socialt kon-
struerad (Bourdieu 1992). Författarfunktionen relaterar till olika juridiska och
institutionella system och formas i en mängd specifika och komplexa operationer
som varierar ”efter tidsålder och typ av diskurs” (Foucault 1991/1969:338).
Därför är det inte alltid givet att den vi kallar författare innehar författarfunktionen
även om så ofta kan vara fallet. Det har varit en empirisk fråga att utröna hur
författarfunktionen i kärnavfallsdiskursen ser ut. Om den symboliska betydelsen
av författarnärvaron skriver Foucault också att:

det faktum att man kan säga att detta skrevs av den eller den ger också vid handen
att den diskursen inte är likgiltig, vardagligt tal som bara kommer, utan det
handlar om ett tal som måste tas emot på ett särskilt sätt och som i en given kultur
måste ges en särskild status (Foucault 1991/1969:335).

Kärnavfallsdiskursen kan inte heller den sägas vara likgiltig, utan i den opinions-
bildning som studerats framgår tydligt dess höga angelägenhetsgrad i samhället.
Hur kommer det sig annars att relativt stora finansiella, personella och organ-
isatoriska resurser görs tillgängliga och att representanter ur samhällets övre skikt,
det vill säga styrande politiker, tjänstemän, VD:ar, forskare etcetera engagerar sig
i kärnfrågan? Det anses betydelsefullt om malåbon tar del av det informations-
material som produceras i kärnavfallsfrågan eller inte. Det så kallat låga engage-
manget från medborgarnas sida kritiseras eftersom de inte uppfattar ”nöd-
vändigheten” (jfr avsnitt 14.1). Många opinionsbildare poängterar också att
avfallsfrågan inte är ”vilken som helst” utan tvärtom väldigt speciell (jfr avsnitt
16.1). Till den senare skaran måste även undertecknad räknas eftersom jag betecknar
kärnfrågan som kritisk för att inte säga unik (jfr kapitel 2).

Vissa mönster i kampen om problemformuleringsprivilegiet i kärnfrågan
utkristalliserar sig i men också förflyttningar och förändringar gällande hur för-
fattarfunktionen i diskursen utövas. De opinionsbildare som intar den är till att
börja med i regel understödda av en institution eller organisation. Vidare visar
analysen att förmågan att utöva författarfunktionen varierar mellan aktörerna,
bland annat beroende på den mediala uppträdarkompetensen, den vetenskapliga
uppbackningen och den folkliga förankringen.

I Malås fall är SKB inledningsvis relativt ensam om att utöva en författarfunktion.
Företaget saluför kärnavfallsprogrammet och informerar andra om sitt 
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KBS 3-koncept, som industrin har arbetat med i årtionden. SKB utgör vid start-
punkten själva experten på kärnfrågan. Detta förstärks i den journalistiska nyhets-
produktionen eftersom SKB utgör källan med stort k. Förutom att SKB:s djupför-
varskoncept röner vetenskapligt stöd stärker deras mediekompetens författar-
funktionen. Medarbetarna är tränade att hantera medierna då de flesta har gått på
medieträningskurs. Informationschefen ger förklaringen:

Det är nödvändigt för att vi skall minska nervositet och verkligen ska få fram
det vi vill säga /…/  Det är ingenting som vi upplever som att det är någonting
manipulativt utan det är helt enkelt att vi skall kunna få fram dom saker som vi
tycker är viktiga att få fram.  Det som är våra ståndpunkter och budskap
(Intervju SKB:s informationschef 971210).

En annan företeelse som kan tolkas som uttryck för SKB:s författarfunktion är att
företagets representanter har kontinuerlig mediebevakning och därför kan välja
att i vissa skeden gå in och bemöta kritik som uttalas mot dem. Samtidigt kan de
repetera sin syn på kärnfrågan. Ett par gånger avvisar SKB kritiken i mer skarpa
ordalag eftersom den bedöms som orättfärdig. En av cheferna reagerar exempelvis
på en insändarskribents ”dramatiska” historieskrivning genom att författa ett svar
i vilket vederbörande poängterar att:

Vi inbillar oss på intet sätt att det vi åstadkommit är felfritt eller fullständigt.
Det finns säkert felaktigheter och framför allt finns det utrymme för andra 
perspektiv än vårt. Vi är öppna för diskussion och kritik men då får kritiken
vara riktig i sak (NV 960627).

Med tiden förändras förhållandena i kärnavfallsdiskursen. Fler aktörer är med om
att definiera kärnfrågan och intar själva författarfunktioner i diskursen. SKB:s 
perspektiv upptar en mindre del av det totala talutrymmet men finns på olika sätt
ändå alltid ”där” (Jfr Hedberg och Sundqvist 1998:105; Sundqvist 1997:157f;
Eriksson 2003; SOU 1998:62). Intervjuanalysen med opinionsbildarna vittnar om
att särskilt fyra aktörer har, eller orättmätigt tar sig, rätten att definiera kärnfrågan
(jfr Bilaga 6). Det handlar om SKB, expertisen, Greenpeace samt medierna.
Analysen av medietexterna visar sammantaget att även det lokalt och regionalt
formulerade motståndet måste sägas inneha en författarfunktion i kärnavfalls-
diskursen. Motstånd är det enskilt mest frekventa temat i medieinnehållet (35%).
Merparten av den tredjedel texter om kärnfrågan som har publicerats på insändar-
och debattsidorna i Norra Västerbotten är dessutom författade som försök till
motmakt av så kallade motståndare (jfr avsnitt 9.3 Tabell 1, 2 och 3).
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Lokalpolitikerna utövar i sin tur författarfunktionen endast undantagsvis i och med
sitt ”frivilliga” överlämnande av kärnfrågan till expertisen och malåborna. Undan-
tagen sker när de låter sig intervjuas av journalister eller vid beslutstillfällen, som när
förstudie- respektive folkomröstningsbeslutet ska tas och i valkampanjens slutskede.
Då väljer flera ledande kommunpolitiker att offentligt deklarera sina ståndpunkter
(NV 970919).

Författarfunktionen i diskursen uppbärs också till stor del av expertisen, det vill
säga alla konsulterade experter företrädesvis från universitet och högskolor som
deltar i meningsskapandet (jfr kapitel 11). De förväntas i allt väsentligt leverera
svaren på kärnfrågan. De antas vidare besitta en obefläckad neutral position som
oberoende part vilket ger deras utsagor legitimitet. Av samma anledning betraktas
tjänstemäns uttalanden som myndiga. Expertröster närvarar på båda sidor i
opinionsbildningen, och att de överlag förblir oemotsagda visar på expertisens
tolkningsföreträde i malåfallet. Studier av svenska folkets förtroende för olika
aktörer och deras information på energi- och kärnkraftsområdet pekar dessutom
på att forskarna är den grupp som åtnjuter mest förtroende. Journalisterna är å
sin sida de minst betrodda (Holmberg 1991:81; 1996:126f; 1998:147; Hedberg
1998:106f). 

SKB:s huvudmotståndare när det gäller den publika, offentliga arenan på riks-
planet utgörs framför allt av Greenpeace. Också i Malå utövar organisationen –
ofta kallad miljöorganisation – en författarfunktion, inte minst tack vare sin relativt
höga mediekompetens jämfört med övriga aktörer, inklusive resursstarka SKB (jfr
13.3.1). Greenpeace behärskar symbolspråket bäst av alla och de baserar dessutom
sitt publika arbete i kärnfrågan på en experts utlåtanden, det vill säga Philip
Richardssons (1996) forskarrapport. Det indikerar att Greenpeace även behärskar
det vetenskapliga samtalets former. Det ökar trovärdigheten. Organisationens
företrädare skiljer medvetet på en publik process och en formell/vetenskaplig
sådan vilket i sig stärker deras författarfunktion. Förmåga att välja budskap efter
utgångsläge är nämligen central sett ur opinionsbildningshänseende (Palm 1994).
Liksom i SKB:s fall skapas deras talutrymme i diskursen delvis tack vare att de har
tidigare erfarenheter av liknande situationer, företrädesvis folkomröstningen i
Storuman. Organisationerna har därför ett försprång relativ övriga aktörer som
”går till val” för första gången.

Andra motståndarorganisationer som kan sägas utöva författarfunktion i
diskursen är förstudiekritiker med hemvist i Skelleftehamn och den lokala
Opinionsgruppen i Malå. Den förstnämnda gruppens författarfunktion kan sägas
bero på att deras argumentation systematiskt kopplade samman kärnfrågan med
den för många i regionen mer påtagliga erfarenheten av kolonialiseringen av
Norrland. De relativt sett skarpa ordalagen gav dessutom skelleftehamnsgruppen
ett medialt genomslag. Samma anledningar kan också enligt min tolkning begränsa
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deras inflytande på debatten – om än inte deras mediala exponering – eftersom
den aggressiva tonen bryter samtalsordningen (jfr avsnitt 13.2.2). Misstron,
särskilt mot de folkvalda, är ett tema som ger Opinionsgruppen relativt stort
talutrymme i diskursen. En annan orsak är att OPG redan från början kan
företräda den ”andra”, det vill säga motståndarsidan, och kontinuerligt under
processens gång kommentera händelser. Regelmässigt frågar journalisterna
medlemmarna om deras synpunkter på kärnfrågan. Men den så kallade vanligheten
– den folkliga förankringen –  är det främsta skälet till varför OPG kan sägas
utöva författarfunktion i diskursen. Man var ”en uppstickare ur demokratisk 
synpunkt” som en av de lokala politikerna formulerar det (Intervju Malåpolitiker
vänsterpartist 980924). Få av de aktiva hade någon tidigare föreningstillhörighet
eller ledande position i samhället. Opinionsgruppen representerade därför till
skillnad från Ja-gruppen icke-etablissemanget. Deras nisch uppfattades vara ”vi är
de enkla vanliga människorna” (Intervju Malåpolitiker vänsterpartist 980924).
Det skapade trovärdighet.

Mediernas författarfunktion i kärnavfallsdiskursen kan också relateras till en
folklig förankring. Journalisterna intar funktionen tydligt när det handlar om att
gestalta medborgarnas syn på kärnfrågan eller som ofta i detta fall – folkets motstånd
(jfr kapitel 13). De opinionsmätningar som medierna själva gör kan utläsas som
det ultimata verktyget för ett journalistiskt aktörskap. Då manifesteras att de är
allmänhetens tjänare, vilket också representerar en näst intill ”oantastlig” synvinkel
på kärnfrågan, inte minst enligt den professionella koden. Det är också den enda
gången nyhetsreportrarna kan agera oberoende av sina källor eftersom man själv
är informationsproducent. En annan väsentlig aspekt av journalistikens författar-
funktion i kärnavfallsdiskursen är förstås tillgången till den massmediala arenan
och att medierna av andra opinionsbildare tillskrivs mycket makt (jfr avsnitt
13.2).

När Ja-gruppen väl bildas kan den ”obesatta” förespråkarpositionen tillsättas.
Lokalpolitiskt sett anses debatten förenklas, kanske till och med balanseras, eftersom
det existerar en organisation att vända sig till på båda sidor. Det skapas ett
utrymme medialt för gruppens perspektiv och aktiviteter, inte minst tack vare att
medlemmarna själva väljer att bokstavligt talat ge ansikte åt ja-sidan. I en annons-
kampanj publicerar de porträtt på sig själva med tillhörande budskap om att de
tänker rösta för en platsundersökning (NV 970913; NV 970917). En del av gruppens
författarskap när det gäller kärnfrågan kan tolkas bero på att alla de medborgare
i Malå som är positivt inställda får någon att identifiera sig med. Att medlemmarna
dessutom ”talar ut” och är explicita när det gäller behoven av arbeten kan också
tänkas stärka deras position i malåkontexten (jfr avsnitt 16.1). Etablisse-
mangskopplingen kan vidare bidra till Ja-gruppens författarfunktion eftersom de
har de styrande på sin sida. Men samma företeelse kan lika gärna försvaga den på
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grund av klyftan mellan väljare och valda (jfr avsnitt 14.3). Sammantaget begränsas
dock Ja-gruppens författarfunktion på grund av den korta period de verkade. Så
är fallet åtminstone att döma av övriga opinionsbildares tal, där det flera gånger
kommenteras att gruppen bildades (för) sent (jfr Bilaga 6).

20.3 Diskursens organisation

Disciplinernas, eller som i detta fall diskursens organisation, fungerar också som
en inre gränssättande princip för betydelseproduktionen. Foucault har för egen del
haft den akademiska disciplinen för ögonen. De begränsande mekanismer inom en
given diskurs han pekar ut rör dels objektdomänens definition, dels den samling
metoder som tillåts och dels det ”korpus av påståenden som hålls för sanna”
(Foucault 1993/1971:22). Trots att kärnavfallsdiskursen inte har form av en
vetenskaplig disciplin är det möjligt att tillämpa tankegångarna, eftersom
diskursen i mångt och mycket kommit att konstituera ett specifikt kunskapsfält.
Den har en objektsdomän, det vill säga kärnavfallshanteringen. I samhällets
organisation för att lösa problemet, alltså i sökandet efter en lämplig plats, tillämpas
vidare en samling metoder som förstudier, fristående granskning, platsundersökning
etcetera. I remissrundan för SKB:s förstudierapporter från Malå framgår tydligt
att inte vilka tillvägagångssätt som helst accepteras, utan metoderna bör vara
vetenskapliga (SKB 1996; jfr kapitel 18). I kärnavfallsdiskursen skapas också en
korpus av ”sanna” påståenden, som i princip alla opinionsbildare kan sägas skriva
under på. Ett av dem är att det långlivade radioaktiva avfallet är mycket farligt.
Ett annat är att avfallet bör tas omhand på bästa möjliga sätt. Att kärnavfalls-
industrin ansvarar för att finna en säker plats, att myndigheterna har en
granskande roll liksom att kommunen är platsen som utforskas hör till diskursens
övergripande organisation, vilket har betydelse för dess kunskapsproduktion.

Organisationen kan vidare säga vara inriktad på att hantera information
företrädesvis framtagen av expertis, gärna också förmedlad av den. Enligt
diskursens inre logik bör man inhämta information innan man tar ställning för att
inte beslut ska tas på ”för lösa grunder”(Intervju Ungdomsrådets ordförande
941020). Ungdomsrådets ordförande, som själv sitter med i referensgruppen för
förstudien, hävdar i en intervju i processens början att:

Det viktiga är ju att sprida den information som kommer fram, framför allt nu
när rapporter har börjat komma. Så att de (medborgarna min anm.) först får
börja bilda sig en riktig uppfattning, speciellt om det blir ett val. Många har bildat
sig en stensäker uppfattning redan men det är ju din samhälliga plikt att ta reda
på allt (Intervju Ungdomsrådets ordförande 941020).
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Den medborgerliga plikt som artikuleras ovan att informera sig i kärnfrågan 
som förutsättning för att kunna fatta ”kloka” beslut – liknar Höjer och Åses
(1999/1996:40) beskrivning av vad som förväntas av medborgaren som politisk
aktör. Hon förutsätts bland annat inta ett allmännyttans perspektiv och låta det
privata jaget stå tillbaka. 

Kärnavfallsdiskursens organisation har vidare en form ämnad att tillmötesgå
medborgarnas alla funderingar kring kärnfrågan och den är uppbyggd kring en
deltagarprincip. Är man emot bör man helst presentera alternativ för att bli fullt
ut accepterad (NV 970805; Intervju Malåpolitiker vänsterpartist 980924).
Debatten kring kärnfrågan ska också enligt budskapsproducenternas etikettering
vara så kallat balanserad, seriös, sansad och saklig (NV 970809; NV 970822). Allt
för polemiska yttranden avvisas och stridssugna debattörer med uttalad ambition att
påverka betecknas som oönskade i båda ”lägren”. Det rimmar med samförstånds-
andan i Malå som anses vara central för samhällets reproduktion. 

Till diskursens organisation hör också att den talande helst bör härstamma från
lokalsamhället och inte komma utifrån och så att säga lägga sig i (jfr avsnitt 16.4).
Malås självstyre yttras i insändarrubriker som ”Vi Malåbor har förmågan att
klara oss på egen hand” författad av en av Opinionsgruppens medlemmar (NV
960624). Motsvarigheten på Ja-sidan är att gruppen strax före folkomröstningen
i medvetet organiserar en debatt för malåbor, av malåbor. På så sätt hoppas de få
debattera själva utan inblandning från utomstående (Intervju Ja-gruppmedlem
970916).
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19. För malåbor av malåbor.

Forskning kring lokaliseringskonflikter (Lidskog och Elander 1990; Lidskog
1994; Lidskog och Litmanen 1997) understryker att olika lokala aktörers sätt att
definiera konflikten – här kärnfrågan – har stor betydelse för vilka som sedan
kommer att betraktas som berörda, vilka argument som räknas som legitima och
vilka resurser som kommer att värdesättas. Ett slående drag i diskursens organi-
sation i Malå är dess monokommunala men också nationella karaktär. På det viset
kan man beteckna diskursen som isolationistisk. Kärnfrågans organisation
hanteras i huvudsak inom kommunen. Grannkommuner och regionala aktörer får
därför en perifer roll generellt sett. De kommer in ”i efterhand” när uppkomna
problem behöver behandlas (jfr avsnitt 13.2.1). I talet om kärnfrågan öppnas
ytterst sällan för globala perspektiv, som att avfall hanteras även i alla länder. Om
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det görs internationella utblickar formuleras de i regel som hotbilder (jfr avsnitt
16.5). Inga paralleller dras exempelvis till transportkontroversen i Gorleben,
Tyskland, trots att konflikten kring avfallet var högaktuell under den studerade
perioden. Det hålls med andra ord för sant att avfallet är en nationsfråga, vilket
inte bara är signifikativt för Malås fall, utan även för den officiella nationella håll-
ningen (jfr avsnitt 20.1). 

Diskursens hierarki består vidare av att politikerna kommer före medborgarna,
bland annat när det gäller att få information (jfr avsnitt 11.1). Till diskursens
organisation hör också att jag har kunnat urskilja en sorts övervaknings- eller
domarfunktion. Enligt Foucault (1991/1968:341) finns nämligen ofta inte bara
en, utan flera subjektspositioner som individer kan inta inom en diskurs. Framför
allt ledarskribenterna på Norra Västerbotten, men även SKB:s företrädare, den
nationelle samordnaren samt den sakkunnige ordföranden i den fristående
granskningen, intar vid ett flertal tillfällen en mer övervakande position. Med ett
slags örnperspektiv på kärnfrågan korrigerar och evaluerar de den meningspro-
duktion som pågår i diskursen. De drar upp ett slags spelplan för övriga opinions-
bildare genom att värdera vad som är legitimt att tycka i kärnfrågan respektive
icke legitimt. Ett konkret exempel är då ledarskribenten inför förstudiebeslutet i
Malå avfärdar norrlandsargumentet och samtidigt påtalar att frågan bör återföras
till riksplanet (NV 931124). Det stämmer överens med Ekecrantz och Olssons
(1994:52) karakterisering av en ledartext, det vill säga att den ingår i en politisk
offentlighet, gärna refererar framåt och till en nationell kontext.
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DDEELL  IIVV  KKÄÄRRNNPPRROOBBLLEEMM

I denna avslutande del ämnar jag samla ihop analysen av kärnavfallsdiskursen i
Malå och lyfta fram vad den sammantagna granskningen av diskursens yttre och
inre kontrollmekanismer ger vid handen. Möjlighetsvillkoren för kärnavfalls-
diskursens utformning diskuteras också, förutom att jag reflekterar över vilka
samtida kärnproblem som analysen vittnar om. Innebörden av att applicera det
foucaultianska forskningsprogrammet på studiet av kärnfrågan är ämnet för ett
kapitel som följs av en avslutande epilog. 

2211..  VVeettaannddeevviilljjaa  oocchh  ffoollkkvviilljjaa

Foucault sammanfattar diskursanalysen i tre postulat (Foucault 1993/1971:36).
För det första bör viljan till sanning ifrågasättas. För det andra bör diskursen återfå
sin händelsekaraktär och för det tredje bör det betecknades makt upphävas.
Tillämpat på malåfallet kan man sammanfattningsvis konstatera att två typer av
sanningsviljor verkar i diskursen. Den ena kallar jag vetandeviljan, den andra
folkviljan. Båda vilar på ett starkt institutionellt stöd och har en bred organ-
isatorisk uppbackning (jfr kapitel 20). På många sätt influerar dessa varianter av
sanningssträvanden diskursens övergripande ordning. De övriga kontrollmekanis-
merna som förbudet, uppdelning och förkastande, kommentarens roll, författar-
funktionen och diskursens organisation kan vidare sägas understödja dessa viljor
till sanning. Vetandeviljan och folkviljan har gemensamma nämnare, men har
också skilda karaktärer. Den förres sanningssägare är experten, vars utsagor har
stöd i en vetenskaplig praktik. Den senares motsvarighet är den vanliga ”enkla”
människan med stark förankring i de så kallade djupa folklagren. Det som förenar
de två subjektspositionerna i diskursen är bland annat förväntan om att de ska
kunna ge svar på kärnfrågan. Gemensamt influerar de två sanningsbegären hela
den yttre och inre kontrollen av diskursen, det vill säga innehållet och formen på
meningsskapandet kring kärnavfallshanteringen.

Medieringen mellan sanningsviljorna kan vidare enligt min tolkning i stor
utsträckning sägas ske i just massmedierna. Den journalistiska praktikens dubbla
uppdrag att dels tillfredsställa vetandebegär, som att förmedla så kallade fakta och
objektiv information till sin publik, och att dels tillmötesgå folkviljan, genom att
försvara den ”lilla” människans gentemot makthavare och att på andra sätt föra
fram hennes perspektiv i offentlighetens ljus, gör att medierna blir en arena där
sanningsviljorna kan samexistera. Samspelet dem emellan är dock inte friktions-
fritt. Begären är i vissa avseenden motstridiga då de kan sägas konkurrera om en
åtråvärd hegemonisk ”sanningsplats”.
Viljan att veta om kärnavfallshanteringen är den som framför allt framträder i
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opinionsbildningen i Malå. Alla försök att med hjälp av information och expertis
ta fram och belägga olika typer av kärnfrågebevis kan ses som uttryck för den.
Behovet handlar om att skapa visshet och att stilla den osäkerhet som kringgärdar
hanteringen. De vetenskapliga kunskaper som produceras är vidare ämnade att i
upplysningens former överföras från expertis till lekmän. Malåborna anses behöva
dem för att kunna bilda sig så kallade förnuftiga uppfattningar (jfr avsnitt 20.3).

Medieinstitutionerna är centrala i sammanhanget och samverkar med de veten-
skapliga för att viljan till vetande ska mötas. Samspelet möjliggörs av att institu-
tionerna är uppbyggda i enlighet med samma moderna upplysningsfilosofiska
ideal där rationalitet, förnuft och objektivitet premieras (Toulmin 1992;
Thörn1992). Ur förmedlingssynpunkt blir massmedierna oundgängliga för att viljan
till vetande ska tillgodoses. Dels har de en informationsförsörjande funktion och
dels har de kontaktytor med det stora flertalet medborgare. Dessutom begripliggör
eller populariserar journalisterna de svårförstådda budskapen så att också allmän-
heten förstår. Journalistiken intar här i huvudsak kommentatorsrollen.
Reportrarna framför regelmässigt utan egna kommentarer vad andra privilegierade
subjekt, det vill säga expertisen, yttrar ”i sak” angående förstudien, granskningen
och så vidare. Författarfunktionen när det gäller vetandeviljan uppbärs främst av
vetenskapens representanter, det vill säga den oberoende expertis som tillmäts
allra högsta legitimitet (Brante och Norman 1995; jfr avsnitt 20.2). Men även
andra aktörer med kunskapsresurser, som SKB och myndigheterna på kärnavfalls-
området, har hög trovärdighet i diskursen när det gäller förmågan att presentera
vetande. Är den dessutom kombinerad, som i SKB:s och Greenpeace fall, med ett
handlag för att hantera information och uppträda medialt stärks författarfunktionen. 

Eftersom oberoende premieras för att utsagor ska kallas sanna blir även alter-
nativa experter, jämte ”opartiska” aktörer som tjänstemän och journalister, hörda
i malåfallet, om ej alltid betrodda. För en opinionsbildare med anspråk på att veta
skapar institutionell tillhörighet och formell titulering ett större talutrymme.
Medial uppträdarkompetens visar sig också betydelsefullt för talföra vetenskapare.

Andra mekanismer som ordnar opinionsbildningen i kärnavfallsdiskursen och
som jag identifierar som understödjande av vetandeviljan är bland annat uppdel-
ningen mellan förnuft och känsla och särskiljandet av kärnfrågan från partipolitiken
respektive sysselsättningsbehovet. Kärnkraften och Tjernobylolyckan kan vidare
tolkas som vetandeviljans ”tabun” i malåkontexten. Det meningsskapande om
kärnavfallet som kopplar dessa företeelser till avfallshanteringen hålls nämligen i
regel åtskilt från expertisens bord och de övriga ”professionella” opinionsbildarna,
inklusive Opinionsgruppens medlemmar. 

Saklighetsnormen och balansimperativet i kärnavfallsdiskursen kan vidare
utläsas som diskursiva ritualer vilka gallrar bland de talande subjekten, särskilt
dem med vetandeambitioner (jfr avsnitt 13.2). Den som uppfattas som aggressiv
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misstänkliggörs. Den som aktivt söker påverka andra uppfattas pådyvla andra
sina åsikter och anklagas regelmässigt för att sprida skräckpropaganda. Till viljan
att veta hör att hysa respekt för vetenskapen som sådan. Den diskursiva 
hierarkiska ordningen att information bör föregå beslut samt att folket kommer
efter beslutsfattarna när det gäller vem som får informationen först, kan också
tolkas som ett uttryck för vetandeviljans organisation.

Folkviljan kan tolkas som det andra sanningsbegär som strukturerar
meningsskapandet kring kärnfrågan. Malåbon utgör dess centrum. Den obesudlade
medborgaren utan maktposition i samhället representerar i egenskap av sin enkelhet
en sanningssägare. Hon anses nämligen inte kunna ha någon dold agenda, så
kallade onda uppsåt (jfr Kroon 2001:250ff). Den vanliga människan ses inte som
förstörd av makt. Tack vare sin oskuld, med andra ord sin relativa okunskap i
kärnfrågan, upplevs hon tala ”sant”. Lennart från Varberg är ett illustrativt exempel
på att vanligheten skapar rum i opinionsbildningen (jfr kapitel 13.3.2). Den 
folkliga förankringen stärker en aktörs författarskapsmöjligheter i diskursen,
vilket Opinionsgruppen är ett exempel på. Motståndet och alla misstroende-
uttryck, till exempel demonstrationer och namninsamlingar för att avbryta
processen, hänger också samman med folkviljan. På vissa sätt kan den tolkas som
ett alternativ till vetandeviljan, ett svar på dess otillräcklighet och tillkorta-
kommande, som när inte ens Vetenskapsmannen kunnat avge entydiga svar i
kärnfrågan (jfr Anshelm 2000). I andra avseenden kan de sägas komplettera
varandra, till exempel när det gäller informationshantering.

Alla olika försök att vända sig till malåbon för att tillgodose hennes behov från
institutionellt håll och från de olika opinionsbildarnas sida, tolkar jag som uttryck för
kärnavfallsdiskursens folkvilja. Offentliga paneldebatter, kartläggningar av infor-
mationsbehov och hushållsutskick till medborgarna är samtliga sådana varianter. 

Det pågår en kamp i kärnavfallsdiskursen om att erhålla malåbornas gillande.
Att företräda folket skapar nämligen legitimitet och trovärdighet i budskaps-
produktionen. Politiker, medlemmar ur intressegrupper och journalister vill 
representera eller göra sig till tolk för de vanliga människorna. De opinionsbildare
som säger sig företräda majoriteten syns också vaktas noga av andra. SKB:s 
flexibilitet och anpassning till de lokala behoven för att få acceptans för sitt
lokaliseringsprojekt hör också hit. Det tydligaste uttrycket för folksträvan från
lokalpolitikernas sida är att folkomröstningsinstrumentet används, det vill säga att
beslut fattas genom att direkt fråga folket om deras inställning. Att göra så uppfattas
vara det mest demokratiska, det mest rätta. Till folkviljans tabuerade områden hör
ifrågasättandet av denna medborgerliga rättighet, att få folkomrösta. 

Begäret att tillfredställa malåborna uttrycks bland annat inom journalistiken
genom att reportrarna ser sig som allmänhetens tjänare. Medierna gör också den
”lilla”  människan till sanningssägare när man via opinionsmätningar frågar om
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hennes åsikt i kärnfrågan. Behovet av att veta hur stämningsläget ser ut i diskursen
är dock kanske inte så mycket allmänhetens eget, utan snarare de andra opinions-
bildarnas, eftersom de är beroende av medborgarens gunst för sin egen verksamhet.
Därför strävar de aktivt efter att vinna hennes samtycke. Den tillskrivna medie-
makten i diskursen, tredje-personseffekten, hänger vidare samman med tron på att
publiken ska fälla avgörandet.

Folkviljebegäret kopplar jag också till den monokommunala strukturen på
kärnfrågan. Det ter sig näst intill förbjudet på lokalplanet att definiera kärnfrågan
i Malå vidare än så. I enlighet med autonomiserien hanteras den helst fristående
utan inblandning från grannar, det vill säga blott av de egna invånarna. Då kan
också samförståndsandan efterlevas som här, liksom deltagarnormen, läses som en
del av båda sanningsbegärens organisation. Enligt Marklunds (1988) teckning av
Malås 1900-talshistoria, det vill säga arbetarrörelsens intåg i bygden, har 
människorna genom gemensamma aktiviteter under lång tid inte bara hjälpts åt
med (folk)bildningen för att öka makten och inflytandet över de egna liven. Det
politiska klimatet har också präglats av samarbetsandan och trots att arbetar-
rörelsen har varit stark har strider, strejker och massdemonstrationer inte varit
vanliga (Marklund 1988:58). Den lokaljournalistiska genren har som förvaltare
av den så kallade malåandan en förstärkningseffekt, då konflikthantering faller
utanför dess format. Splittring upplevs hotfull. Frustrerande.

Nästa fråga är vad dessa två verkande sanningsviljor för med sig. Vilka kan de
sociala konsekvenserna av denna diskursens ordning tänkas vara (jfr avsnitt 6.2.1)? I
mångt och mycket kan kärnavfallsdiskursen enligt min studie sammanfattas som
en frustrationsgenererande praktik. En väsenlig förklaring till varför så är fallet
kan vara just att sanningsbegären i stora stycken inte tillfredställs. Varken
vetandeviljan eller folkviljan tillmötesgås i Malå.

Vetenskapen producerar inte bara vis(s)het i kärnfrågan utan också ovisshet (jfr
Friedman, Dunwoody och Rogers 1999). Det kan upplevas problematiskt eftersom
informationsintag, vetskap i kärnfrågan, enligt diskursens utformning är menat
ska föregå ställningstaganden. Osäkerhet kvarstår trots att utredningarna
färdigställs och nya kommit till. Kunskapsbehovet mättas inte utan växer snarare
med tiden. Nya frågeställningar att belysa uppkommer ständigt, vilket i och för sig
kan sägas minska upplevelsen av att leva i periferin eftersom samhället står i 
centrum, förviktigas. I malåfallet får opinionsbildarna dock inte veta var alla
aktörer som frånvarar, men som eftersöks, står. Det gället till exempel ansvariga
riksdagspolitiker. Att svar bokstavligt talat lämnas direkt, då rikstelevisionen i
programmet Svar direkt hör av sig till miljöministern, genererar frustration hos
alla som har varit aktiva i meningsskapandet kring avfallshanteringen. I enlighet
med både vetande- och folkviljans ordning definieras avfallshantering i stora 
stycken som informationshantering. Svårigheterna uppstår när det gäller att
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avgöra vad som är information respektive icke. Där råder inte konsensus hos
budskapsproducenterna i kärnfrågan. ”Problemet blir att alla inte uppfattar 
neutralitet på samma sätt” enligt den Nationelle samordnarens utsaga, när veder-
börande och den Sakkunnige ordföranden i granskningsgruppen har arbetat med
att ta fram kommunens så kallade neutrala informationsmaterial ”utan vinklingar”
inför folkomröstningen (Intervju Nationelle Samordnaren 981109).

Oenigheten bland opinionsbildarna gör att folk vänder sig till oberoende part
som de upplever sig kunna lita till, som myndigheterna på kärnavfallsområdet. En
av de informatörer som arbetar åt SKI och SSI formulerar dilemmat med att folk
vill ha garantier som inte kan ges så här:

Det är klart att dom är oroliga och dessutom vill människor ha garantier och
vill att vi skall säga om det är säkert eller inte. Det kan vi inte göra innan det
finns någonting som vi kan ta ställning till (SKB:s ansökan min anm.) och det är
det svåraste i det här att vi inte kan säga någonting än. Och det är det som folk
vill egentligen veta... Det är ett dilemma. (Intervju Informatör SKI och SSI
971209).

Att malåbon inte deltar i stormöten om kärnfrågan och lyssnar till det som sägs
vid de paneldebatter som arrangeras skapar frustration hos de aktiva.
Anpassningssträvan bär inte frukt. Likaså betecknas det som störande för expertisen
att bli misstänkliggjord den gång det sker, legitimitetsbristen förefaller
svårhanterlig (jfr Ek-Nilsson 1999). Att journalisternas uppdragsgivare, den vanlige
läsaren och tittaren, är frånvarande vid dessa tillfällen – helt enkelt befinner sig
någon annanstans – är ett lika närvarande inslag i medierna. Inte minst får det till
konsekvens att bevakningen minskar i omfattning, vilket ytterligare späder på
mediekritiken från de engagerades sida. 

En paradox i diskursen är att den vanliga medborgaren, hon utan ett publikt
engagemang i kärnfrågan, sammantaget spelar en mycket undanskymd roll på
kärnavfallsscenen. Detta trots det myckna talet om hennes oundgänglighet.
Gräsroten förefaller osynlig. Bortsett från det utrymme som insändarsidorna i 
tidningen bereder henne, begränsas den mediala medverkan till att svara på
enkäter om för eller emot. I övrigt till att komma och lyssna på möten. Ta till sig. Att
många människor till exempel associerar kärnavfallet med Tjernobyl eller tänker på
kärnkraften begränsar denna sanningssägarens representation, eftersom den typen
av utsagor hör till det tystade tabubelagda i diskursen (jfr kapitel 5). Sundqvists
(2002) analys av kärnfrågans hantering i samtliga förstudiekommuner i Sverige pekar
på samma företeelse, nämligen att det medborgerliga inslaget i stor utsträckning
begränsas till en fråga om att säga ja eller nej till SKB:s föreslagna planer:

The opinions of democracy in the nuclear waste siting process are strongly 
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connected to acceptability, to either accepting or rejecting the proposed plans of
SKB. There is a similarity between the perspectives of saying yes or no. Both
attitudes indicate that the content of the proposition are not proper subjects of
discussion in a broad public debate. Therefore, none of them is about substantial
democracy, but show a technocratic attitude to the final disposal of nuclear
waste (Sundqvist 2002:214).

Att hålla folkomröstning, men att sedan frångå dess resultat gestaltar ett brott mot
diskursens folkvilja. Det skapar säkerligen frustration hos många motståndare
som dessutom i sitt meningsskapande ofta dryftade en misstro mot politiska 
institutioner. Detta kan antas förstärka den klyfta mellan väljare och valda som
artikulerats i talet om kärnavfallet. Det är också relevant i sammanhanget att resa
frågan om huruvida folket självt alls vill ha beslutsmakt i kärnfrågan. Många
åberopar ju expertisen som svarsställare. De vill låta de oberoende fälla avgörandet
(jfr Lundman 1996). 

Att centrum och periferi i kärnavfallsdiskursen (jfr kapitel 16) överlag ser ut att
befästas i och med kärnfrågans hantering, kan i sig tolkas som frustrations-
genererande. Jag tänker bland annat på att norrlandsförtrycket återupplevs, den
kvinnliga underordningen reproduceras och minoritetsbefolkningens marginaliserade
position förstärks i opinionsbildningen. Frågan är också vad som händer i ett
samhälle av Malås karaktär när processen efter flera års tid och stort engagemang
från relativt många aktörer plötsligt avbryts – helt i enlighet med folkviljans utslag. 

En effekt som många opinionsbildare dock uppfattade som positiv var att
samhällsengagemanget ökade, bland annat i lokalpolitiken, eftersom malåbornas
medvetenhet om sin utsatta position som glesbygdskommun i de norra landsändarna
hade klarlagts under processens gång.
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2222..  DDiisskkuurrsseennss  mmööjjlliigghheettssvviillllkkoorr

Frågan om diskursens möjlighetsvillkor återstår tillsammans med reflektionen
över vilka samtida kärnproblem som analysen av kärnavfallshanteringen i Malå
kan sägas aktualisera. Enligt Foucault (1993/1971:38) är det centralt i analys-
arbetet att också utröna de förhållanden som formar händelsernas slumpmässiga
serier. Han kallar det att röra sig mot de yttre villkoren för diskursens existens. Jag
i min tur tolkar samma analysmoment som ett sätt att återge diskursen dess
händelsekaraktär och att upphäva det betecknades makt (jfr kapitel 21). Vilka
förhållanden är det som gör denna diskursens utformning möjlig? Vilka så kallade
existensvillkor kan kärnavfallsdiskursen i Malå sägas bero av? 

Till att börja med vill jag kommentera hur malåfallet kan förstås relativt andra
liknande fall i Sverige och utomlands. För trots att lokalsamhällets utseende och
villkor tydligt formar meningsskapandet i kärnfrågan (Lidskog och Litmanen
1997), finns det enligt min tolkning stora likheter med, dels hur kärnavfalls-
hantering har gått till i andra förstudiekommuner, dels hur det nationella planet
hanterar frågan, dels hur avfallshantering och lokaliseringsprocesser ser ut i andra
länder. Som konkret exempel på det första kan den studie av den demokratiska
processen under Nyköpings förstudie som Johansson, Lidskog och Sundqvist
(2002) genomfört nämnas. I den framkommer, precis som i malåfallet, att kritik
av ett lågt engagemang från den centrala nivån har formulerats, att de lokala
medierna har uppmärksammat frågan relativt sparsamt, att kärnfrågan har
definierats som icke-politisk inom kommunen, att informationshantering har varit
ett centralt inslag, att lokala motståndsgrupper som Rädda Fjellveden har hoppat
av processen samt att tron på vetenskapen är stark. 

Vad gäller likheter med hur frågan hanteras i stort nationellt sett kan nämnas att
aktörerna som verkar ute på lokaliseringsorterna är i princip desamma som de
som har att hantera frågan centralt, det vill säga SKB, SKI, SSI, Nationelle
samordnaren för att inte nämna Greenpeace, Jordens Vänner och Avfallskedjan.
Det gör att kärnfrågorna begreppliggörs och diskuteras på ett liknande sätt på
lokal- och riksplanet.

I det tredje fallet, vad gäller situationen i andra länder, kan man bland annat 
konstatera om man studerar den europeiska debatten om kärnfrågan 
(jfr COWAM 2003) att samma typer av frågeställningar står på dagordningen i 
princip i alla länder. De rör acceptans, information, medborgardialog, genom-
skinlighet, delaktighet, förtroende och tillitsbrist. Samtliga teman aktualiserade
också i malådialogen.

Låt mig kort påminna om hur jag karakteriserar ett kärnproblem (jfr kapitel 1).
Ett sådant kan till att börja med tolkas ha en strukturell karaktär. De frågeställningar
som reses är generella, trots mångfalden i de konkreta uttrycken. De återupprepas
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på vitt skilda fält. Kärnproblemen formar därför i stor utsträckning livsvillkoren
för den (sen-)moderna människan. På olika sätt tvingas hon konfronteras med
dem, bland annat eftersom de tangerar intressemotsättningar. Maktrelationer
människa – (djur) – natur är ett exempel. Interaktion mellan medborgargrupper,
exempelvis mellan ursprungsbefolkningar och andra, stadsbor och invånare på
landsbygd eller män och kvinnor är ett annat. Omprövningar av och en bristande
tillit till den representativa demokratins styrelseskick med dess traditionella
rollfördelning mellan politiker, experter, medier, myndigheter och medborgare är
ytterligare ett. När kärnfrågan i Malå hanteras aktualiseras samtliga dessa enligt
min tolkning av opinionsbildningens innehåll och form.

Sanningsviljornas konstitution i kärnavfallsdiskursen i Malå kan förstås som ett
konkret uttryck för innebörden av att leva i ett så kallat medie-, opinions- och
informationssamhälle. Där definieras just information som en nyckelresurs för att
hantera svåra frågor. Avfallshantering visar sig i stor utsträckning handla om just
informationshantering och i allt väsentligt om att mäta opinioner. Medierna
tillmäts stor vikt och journalisterna blir betydelsefulla, både som förmedlare och
som producenter av information inte minst angående folkets åsikter. Fenomenet i
sig är dock inte nytt, inte något ”brott” historiskt, snarare kan det att tolkas som
en tyngdpunktsförskjutning där information förviktigats. Upplysning via 
information, bildning och kunskap har alltjämt utgjort en central komponent i det
moderna medborgarskapet (Giddens 1996). Det annorlunda idag är kanske att det
inte längre råder bred konsensus om vad som är att betrakta som legitim 
information. 

Det kan i sin tur sägas hänga samman med det Anshelm (2000:14) hävdar i sin
analys av den svenska kärnkraftsdiskursen, nämligen att: 

det för Sverige utmärkande starka politiska samförståndet kring satsningen på
både industriell utveckling och social trygghet efterhand luckrats upp och ersatts
med ett mer heterogent ideologiskt mönster, där radikalt olika tolkningar av vad
som är framsteg och vad som är ett gott samhälle ställs emot varandra 
(Anshelm 2000:14).

I kärnavfallsdiskursen känns denna mångfald igen gällande uttolkningarna av vad
som betraktas som vederhäftig information respektive inte.

Kärnavfallsdiskursens utseende – inte minst dess vilja att veta – möjliggörs också
tack vare ett utbrett expertberoende i samhället (jfr Sundqvist 1995). Kärnfrågans
”natur” har vidare stora likheter med Hedréns (1994) diskursanalys av vad som
konstituerar miljöpolitikens så kallade svenska natur. Miljöpolitiken präglas enligt
hans studie av ett högt expertberoende, en språkanvändning fylld av tekniskt 
vokabulär och en syn på naturen som objekt. Hedrén konkluderar att någon hörbar
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opinion inte förmår föra fram de naturfilosofiska och därmed sammanhängande
värdefrågorna i ljuset (Hedrén 1994:278). Det känns också igen i Malås fall. Att
experten befinner sig i ett spänningsfält mellan vetenskap/teknologi och politik
samt att expertisen i samtiden ses som problemlösare, ett ”samhällets svar på frågan
om förhållandet mellan snabb teknologisk utveckling och demokrati”, är också
uppenbart i kärnavfallsdiskursen (Brante och Norman 1995:29). Kanske kan
gräsrotsromantiken, förhärligandet av att inte veta, utläsas om en motmakt till det
höga expertberoendet när det gäller avfallshanteringen?

Det frekventa informations- och expertisanvändandet i kärnavfallsdiskursen
kan läsas som gestaltningar av en förnuftstroende och säkerhetsinriktad kultur
som Malå samhälle i högsta grad kan sägas vara del av (von Wright 1989;
Toulmin 1992; Beck 1995 ). Kärnfrågan hanteras nämligen i allt väsentligt av dess
modernt formade institutioner, som vetenskapen, medierna och myndigheterna,
med sikte på att skapa klarhet gällande avfallshanteringen och om möjligt att
eliminera all tänkbar osäkerhet.

I diskursen gestaltas emellertid också många av de problem som kan sägas höra
till det sen- eller postmoderna samhället. Jag tänker bland annat på legitimitets-
och tillitsfrågorna som följer i modernitetens spår (Giddens 1996; Aronsson och
Karlsson 2001). Den artikulerade misstron i diskursen, som en del av dess folkvilja,
kan exempelvis tolkas som uttryck för den representativa demokratins kris.
Förtroendet för politiska företrädare förefaller också lågt och dessutom 
minskande vilket är ett mer vittomfattande fenomen i samtiden (Wynne 1987). I
Becks (1992a; 1992b) risksamhällesteori tas stora delar av de nämnda problem-
komplexen upp, som expertstyrningen och legitimitetsbristen för demokratiska
beslutsprocesser. I Malå förefaller det förstnämnda, expertberoendet, dock inte
ifrågasatt på det sätt som Beck beskriver. Däremot kan diskursen sägas vittna om
det senare, nämligen acceptansbehovet gällande beslutsprocessen av hur kärn-
frågan hanteras i samhället. Genom analysen av opinionsbildningen i Malå illustreras
också konkret hur massmedierna får ökad betydelse i och med framväxten av
risksamhället, vilket Beck själv varit sparsam med att utreda.

Diskursens innehåll och form präglas vidare starkt av de villkor som 
kommunens perifera geografiska läge för med sig, det vill säga Norrlands avfolk-
nings- och sysselsättningsproblem. Det svenska samhällets starka tradition av
kommunalt självbestämmande utgör också en förutsättning för den mono-
kommunala strukturen i diskursen. Den journalistiska professionens tradition av
att uppmärksamma konflikter och den lokaljournalistiska genrens svårigheter att
bemästra desamma hör till diskursens möjlighetsvillkor. Ursprungsbefolkningens
underordning i det svenska samhället liksom en patriarkal könsmaktordning kan
också tolkas som delar av diskursens existensvillkor (Lundmark 1999; Rönnblom
2002). Att relationen mellan människan och naturen inte belyses som en kärnfråga
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vittnar vidare om ett antropocentriskt synsätt, där människan ses som överordnad
och där naturen blott blir ett objekt för hennes bruk (Merchant 1998/1993).

En konsekvens av opinionsbildningen i Malå är att de existensvillkor som
diskursens utformning beror av också reproduceras i talet om kärnfrågan. I den
mån meningsskapandet aktualiserar kärnproblem kan artikulationerna dessutom
tolkas som svar på dem. Betydelserna av detta varierar naturligtvis mellan olika
individer beroende på livsvillkor. Tolkningarna ovan representerar mitt aspekt-
seende på kärnfrågan och de samtida kärnproblem som jag menar aktualiseras
och som den (sen-)moderna människan har att ta ställning till. 

Avslutningsvis vill jag återgå till frågan om kärnavfallsdiskursens övergripande
ordning, dess tudelade struktur med två framträdande sanningsviljor som 
strukturerar talet om kärnfrågan. Diskursen tydliga ”antingen eller”-logik begränsar
samtalsordningen till att blott handla om Vetenskapsmannens svar eller den enkla
människan respons på kärnfrågan. Frågan är vad dessa polariserade förståelse-
former betyder sett ur medborgarnas perspektiv. Är det så att problematiska frågor
antas lösas folkviljevägen när vetandeviljan kommit på skam, eftersom uppdraget
att leverera entydiga svar på frågor inte har kunnat fullbordas? Och är det dessutom
rent av så att vetandeviljan och folkviljan i kombination svarar för samhällets
övergripande sätt att hantera även andra typer av kritiska frågor? Vilka blir
följderna? Det är nästa utmanande fråga.
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2233..  KKäärrnnpprroobblleemm  ii  rreettrroossppeekktt

En central del i avhandlingsarbetet har bestått i att utprova hur Foucaults diskurs-
analytiska forskningsansats kan tillämpas på denna typ av nyhets- och opinions-
bildningsstudie. Därför ämnar jag här reflektera över innebörden av att applicera
det foucaultianska forskningsprogrammet och diskutera några förtjänster synsättet
bidrar med samt vilka begränsningar jag har kunnat identifiera under resans gång.

En av de viktigaste fördelarna är att den teoretiska förståelsen har kunnat
sammanflätas med metodval och den empiriska analysen av opinionsbildningen.
Det har varit möjligt tack vare de relativt handfasta riktlinjer som Foucault 
identifierat som centrala i ett diskursanalytiskt verk. Text- och innehållsanalysen
som används ofta inom medie- och kommunikationsvetenskapen har dessutom i
och med den foucaultianska diskursförståelsen kunnat nyttjas i en delvis ny 
kontext. Ramverket för vad som studeras, hur och varför motiveras på ett annor-
lunda sätt jämfört med tidigare innehållsanalytisk forskning. I den meningen
menar jag att innehållsanalysen också vitaliserats, eftersom anledningarna till att
studera och klassificera de manifesta inslagen i texter formuleras på nytt och delvis
annorlunda jämfört med tidigare (jfr avsnitt 6.2.6). Det som inte uttalas behöver
samtidigt inte lämnas därhän i analysarbetet. Många gånger tillämpas metoden
helt skild från de teoretiska perspektiv som i övrigt anläggs på forskningsuppgiften.

Istället för att återupprepa skälen till varför jag valt att närma mig kärnproblemen
och att studera kärnfrågan ur ett diskursanalytiskt och foucauliantskt perspektiv,
vilka presenterats på annan plats (jfr avsnitt 6.2), vill jag kort ta upp några centrala
lärdomar kring begreppsförståelsen som den foucaultianska analysen bidrar med.
Det gäller framför allt författarfunktionen och kommentarens roll. Foucault tvingar
oss nämligen att lösgöra föreställningen om författaren och kommentatorn från de
enskilda aktörerna, med andra ord från de individer som i konkreta situationer
alltid uppbär funktionerna. Därmed blir det också möjligt att behålla en rörelse
och nyfikenhet i analysarbetet när man som jag studerar en lång process. Det är
inte vid någon enskild tidpunkt givet vem som intar författarfunktionen eller 
kommentatorsrollen. Den kan helt enkelt inte ägas. Poängen är att den kan flytta
sig och de talande aktörerna kan dessutom kombinera olika subjektspositioner i
diskursen. En annan intressant iakttagelse gällande just dessa begrepp är att
föreställningen om delaktighet och representation problematiseras. Vi lär oss att
väsentligt tal utövas också i återupprepandet av det redan sagda, med andra ord
via kommentatorns roll som trots sin aktivitet i diskursen förblir osynlig. Att inta
kommentatorsrollen kan vidare sägas vara ett lika aktivt val som att författa ett
budskap och därmed stå som avsändare. När det gäller analysen av det journalistiska
berättandet tror jag att just detta begreppspar tillsammans med händelse/serie-
konceptet kan vara intressant att utforska närmare. 
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Detta leder mig till att ta upp en av svårigheterna med foucaulttillämpningen,
nämligen att tvingas bryta med kausalitetstänkandet när det gäller tillämpningen.
Det har varit problematiskt och kanske är det heller inte fullt ut meningen att det
måste ske? Begreppsmässigt finns det dock mycket mer arbete att utföra än vad
jag gjort i denna studie. Skillnaden mellan de så kallade yttre och inre 
kontrollmekanismerna som Foucault tar upp förfaller inte så givna. Distinktionen
mellan de yttre och de inre försvinner när begreppen tillämpas i konkret analys.
Förutom att den begreppsarsenal som Foucault presenterar på många sätt har
fördelar har den också, särskilt relativt begreppens innebörder, tydliga nackdelar.
Att tala om vilja till sanning leder exempelvis lätt tanken till ett subjekt med en
uttalad intension, vilket direkt motsäger den avsedda innebörden. Jag har genom
hela arbetet funnit språket som något av en tvångströja i dessa avseenden. Det är
utomordentligt svårt att bruka det, att berätta i syfte att bryta upp det betecknandes
makt, genom att samtidigt måsta använda det som instrument. Det är också en
krävande författarkonst som jag ser det att kunna tala utifrån en diskursanalytisk
position, utan för att själv för den skull förlora sig i relativiserande rundskrivningar.

En viktig fråga att ställa sig som har att göra mer med min uttolkning av
diskursbegreppet, snarare än Foucault egen syn, gäller frågan om vad som hade
hänt om jag hade analyserat meningsskapandet i kärnfrågan som flera diskurser
och inte som en enda. Hade det haft implikationer exempelvis på förståelsen av
vad motstånd är? Krävs det inte mer kan man undra, det vill säga ett genomgripande
alternativt synsätt, för att det ska vara relevant att tala om motstånd? Hade mitt
tal om diskursen sett annorlunda ut om opinionsbildningen i Malå ansetts repre-
sentera flera olika diskursen? Den frågeställningen vill jag dock överlämna till
läsaren.

I mitt tal om kärnfrågan avslutningsvis, återskapas trots motmaktförsöket även
kärnavfallsdiskursens samtalsordning. Valet att koncentrera analysen på det
dominerande innehållet kanoniserar diskursens ordning och förstärker därmed
också marginaliseringen av exempelvis den vanliga medborgaren. Hon som
annars paradoxalt nog förblir osynlig i diskursen. Min normalitet, det vill säga att
postulera att kärnfrågan är kritisk och därför angelägen att studera, kan också
läsas som en kritik av ointresset i diskursen, det vill säga att deltagarnormen inte
efterlevs.
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2244..  EEppiilloogg

Analysen av kärnavfallsdiskursen i Malå kan härmed, åtminstone för tillfället,
betraktas som avslutad. De sociala konsekvenserna av diskursens ordning har
dock ingen motsvarande slutpunkt. Kärnfrågan väntar fortfarande på sin lösning
– i Sverige och i andra länder. Meningsskapandet kring den fortsätter. Nu pågår
den som mest i de två kommuner som accepterat att delta i en platsundersökning,
det vill säga Östhammar och Oskarshamn. 

Det återstår att utforska om och hur sanningsviljorna kan tänkas verka på dessa
platser. Förhoppningsvis finns det en mångfald uttryck som motverkar att 
opinionsbildningen klyvs i två enkla halvor. ”Antingen eller”-logiken för oss 
nämligen inte långt när det gäller att hanteringen av samtidens kärnproblem.
Snarare har jag genom analysen av fallet i Malå blivit övertygad om motsatsen.
Det finns med andra ord fortsatt anledning till tvivel också när det gäller att förstå
samhällets sätt att hantera kärnfrågan, liksom andra typer av kritiska frågor. 
I detta samtidsdokument har jag gjort ett seriöst försök. 
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SSuummmmaarryy

Introduction

This thesis is characterised as a contemporary essay. At the centre lies one of the
critical questions faced by (late-)modern society, namely that of taking care of the
long-lived radioactive waste from nuclear power production. The problems of
nuclear waste management embrace a complex web of issues that speak of many
important things about society today, in terms of both its capacities and its short-
comings. For example, within the nuclear waste discourse, the relationship of the
individual to nature is expressed. It also brings to the fore questions that touch on
fundamental issues of democracy, legitimacy and participation: so-called core
issues.

Malå in Focus

During the 1990s, Malå in Västerbotten was a community where nuclear questions
were debated because the municipality played a prominent role as a candidate site
for the geological disposal of Sweden’s long-lived nuclear waste. The process went
on for more than five years, culminating in a local referendum on whether the
nuclear fuel management company, Svensk kärnbränslehantering AB (SKB),
should be allowed to continue with more detailed investigations within the
boundaries of the municipality. The referendum was held on 21 September 1997.
The outcome was that 54 percent of the inhabitants voted against and 44 percent
in favour of continuation. SKB discontinued its investigations in Malå and has
since continued its work elsewhere, because public acceptance is seen as essential
in their search for a host community for the waste disposal.

Aim 

The principal aim of the thesis is to examine the nuclear waste discourse in Malå,
from a critical discourse analytical perspective. This is carried out through a study
of opinion formation in the municipality during the period October 1992 to
October 1997. Two main types of empirical material have been collected: interviews
with opinion leaders (politicians, activists, journalists, information professionals,
etc.), conducted during the study period; and contemporaneous mass media content
(the local newspaper and regional television news). 

An important part of the work is to test the extent to which the discourse 
analytical research approach developed by Michel Foucault in The Order of
Discourse can be considered applicable to this type of news- and opinion formation
study.
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Part one: Centre

The thesis is composed of four parts. In the first, Centre, the motives for studying
the sense-making process relating to the nuclear question are established. The aims
of the thesis and the subjects it addresses, as well as the focal point of the study
itself – the Malå case – are introduced. The genealogy of the nuclear question is
presented in Chapter 5. Nuclear power’s past, and the history of waste management,
have an effect on their contemporary articulation in various ways. Among other
things, the manifest links to the building of the nation state, the political sensitivity
of the nuclear question, the impact of the Chernobyl accident and how nuclear
waste management has developed in Sweden over the years are discussed. In the
context of opinion formation concerning such issues, the role of mass media
emerges as a pivotal consideration. An understanding of these ties to the past is
relevant to bring to bear in interpreting the nuclear waste discourse in Malå. In
the genealogical reading of the nuclear question, I have made use of the work of
other researchers and interlaced their various interpretations in developing my
account of the issues addressed in the research. In other words, I explain why I
characterise the nuclear question as critical and why I view the management of
nuclear waste as an indicator of wider general concerns of the present time.

Part two: Frames

The second part, Frames, is intended to provide a precise framing of the focal
point of the thesis. In Chapter 6, I situate the study within a broader field of
research. Earlier research into the nuclear question within media and communication
studies and neighbouring disciplines is briefly touched upon. In the survey I have
focused on points of contact with my research but have also highlighted certain
relevant dividing lines. Since the critical discourse analytical perspective has served
as a collecting force within the thesis work, I have described my own discourse
analytical position in more detailed terms. The meaning of the discourse concept,
as well as other central issues within the field, such as the importance of 
interpretation, are taken up in discussion. My choice to work on the basis of
Foucault is explained, as are the difficulties that this brings. In Chapter 7, the
methodological approach is brought into focus. The methods for empirical material
collection that have been applied, the processing of that material and the different
stages in the concrete analysis work are presented in some detail. Related issues,
such as the definition of the study object, research perspective, method discussion,
etc. are also mentioned. Particular attention is devoted to how I integrate the
Foucaultian discourse understanding with the media and interview texts that 
constitute the empirical material.
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Part three: The Nuclear Waste Discourse – Dominance

and Reading

Part three of the thesis, The Nuclear Waste Discourse – Dominance and Reading,
is concerned with the nuclear waste discourse in Malå. Its chief content, that
which makes a strong impression on sense making in relation to the nuclear question,
provides the main focus. My interpretation of the controls on the discourse is 
similarly important. The implementation of Foucault’s discourse analytical out-
look is developed further as I define central concepts interwoven with presentation
of the outcome of its application: the presentation of the research results. Since the
Foucaultian point of view has represented a governing principle in the analysis, I
have also let it influence the way in which the discourse is formulated. 

The external and internal controls associated with the constitution of the 
discourse are presented in Chapter 8; these, in turn, have given structure to the
presentation of the analysis. In Chapters 9 to 19, I discuss, in sequence, the external
bounding processes, that is to say prohibition, partitioning and rejection as well
as the desire for truth, and how they operate in the nuclear waste discourse in
Malå. The analysis of the ‘forbidden’ in the discourse, that which is absent, the
unmentionable, is based on a survey of what is present, that is to say the themes
that dominate opinion formation in relation to the nuclear question. Every such
theme makes up an individual chapter of the thesis. Important themes in the opinion
forming process include information and expertise, opposition and legitimacy. In
Malå, the centre/periphery relationship was strongly apparent, as were the themes
of mistrust, partitioning and rejection. Of particular importance in undertaking a
critical review of what dominates the discourse has been to highlight what is 
marginalised, or absent. The Samish citizens views on the nuclear question provide
one example. 

In Chapter 20, I examine in a corresponding way the internal control mechanisms
within the nuclear waste discourse, that is the role of commentary, the author
function and the organisation of the discourse. The interviews with opinion-leaders
show that four actors had a prominent role as authors, namely the nuclear industry,
the experts, Greenpeace and the mass media. The content analysis of the media
texts also reveals that the local opinion groups played a significant part in this
respect. The voices of resistance groups are present in the media coverage of the
nuclear question, such as the local press and the regional television news. One
third of the published texts on the nuclear question are letters to the editor and
debate articles, many of them formulated by opponents to the disposal plans.
Representatives from authorities and civil servants were most likely to take the
commentary role in the discourse, along with journalists. They have the ‘neutral’,
un-biased position in common, which enables them to speak and yet only to repeat
what others have said, which very much constitutes the role of commentary.
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Part four: Core Issues

The final part, Core Issues, draws together the analysis of the nuclear waste 
discourse in Malå and opens up further questions. I highlight what is revealed by
the evaluation of the discourse’s external and internal control mechanisms, taken
together, in Chapter 21. Two main types of desire for truth can be identified in the
nuclear waste discourse, which form its main order. The stronger concerns the will
to know, which places the expert with a scientific background as the principal
truth-teller. Another is the ordinary citizen who also is perceived as capable of 
formulating truths about the nuclear issue, for example when taking part in the
local referendum. Ordinary people’s desire therefore influences the content and
form of the opinion formation. It is also concluded that the mass media institutions
play a significant role in this context, not least as mediators. The role of the 
journalist is namely both to inform and to guard the public’s interest. Overall,
however, an end result of handling the nuclear question seems to be the creation
of a large amount of frustration. That is why the discourse in Malå can be 
conceptualised as a frustration-generating practice.

The possibility conditions for the formation of this nuclear waste discourse are
addressed in Chapter 22, where I also reflect on contemporary ‘core issues’, such
as the crisis of democracy and the role of media and opinions in today’s society,
to which the analysis bears witness. The implication of applying the Foucaultian
research programme to the study of the nuclear question is the subject of Chapter
23. The closing chapter is an epilogue.
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BBiillddfföörrtteecckknniinngg

1. Brännpunkt Malå.
2. Att, men också hur, kärnfrågan blev en informationsfråga i Malå gestal tas i 3

dessa bilder på Greenpeaces informationskontor, Positiva Ja-gruppens, SKB:s, 
respektive Opinionsgruppen mot kärnavfall i Malå.

3. Ja-gruppens slogan.
4. Paneldebatt i Malå.
5. Tidningsredaktionen mitt i byn.
6. Nordnytt på plats i Malå
7. Flygblad från NEJ-gruppen.
8. Opinionsyttring bildsätts –filmning av Ja-gruppens högtalarbil.
9. Malåopinionen illustrerad.
10. Greenpeaces opinionsmätning.
11. Opinionsgruppens bil – lokalsamhällets motsvarighet till Greenpeace 

älgskylt.
12. Opinionsgruppen återanvänder information. På vänstra bilden visas en del 

av den egenproducerade information som OPG tagit fram. På den högra 
illustreras att OPG tillhandahåller såväl SKB:s förstudierapporter (lutade 
mot väggen) som SKI:s rapporter respektive Greenpeace expertgranskning av
KBS 3-metoden (liggande på bänken).

13. Folkligt motstånd.
14. Transport på väg.
15. Greenpeace på plats i Malå.
16. Klyftan mellan folk och valda.
17. Malås stolthet.
18. Avfallshantering mitt i byn
19. Hotet kommer från Öst.
20. För malåbor av malåbor.

Diagram 1 Kärnfrågans medieexponering 

TABELL 1
Kärnfrågans behandling i Norra Västerbotten

TABELL 2
Kärnfrågans behandling i Nordnytt

TABELL 3
Dominerande medieinnehåll, 1108 kodade texter
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KKÄÄLLLL--  OOCCHH  LLIITTTTEERRAATTUURRFFÖÖRRTTEECCKKNNIINNGG

IInntteerrvvjjuummaatteerriiaall

Inspelade band samt transkriptioner från intervjuerna finns i författarens ägo.

Greenpeace
Intervju med kampanjansvarig Dima Litvinov, Malå, 970917.

Ja-gruppen
Intervju med medlem Eivor Jonsson, Malå, 970916.
Intervju med medlem Eivor Jonsson, Adak, 981001. 

Jordens Vänner
Intervju med ordföranden Klaus Pontvik, Stockholm (ingen bandupptagning), 
971107.

Malåpolitiker
Moderaterna
Intervju med medlem ur styrgruppen för förstudien och projektledningen för 
den fristående granskningen Arne Hellsten moderaterna, Malå, 980929.
Socialdemokraterna
Intervju med kommunalråd Rolf Andersson socialdemokraterna, Malå, 941020.
Intervju med kommunalråd Rolf Andersson socialdemokraterna, Malå, 981001.
Vänsterpartiet
Intervju med Lennart Gustavsson vänsterpartist, Malå, 941020.
Intervju med Lennart Gustavsson vänsterpartist, Umeå, 980924.
Intervju med Eva Olofsson vänsterpartist, Malå, 981001.

Medierna
Nordnytt
Intervju med Skellefteåredaktionens reportrar Helena Wink och Barbro Nilsson,
Skellefteå, 990802.
Norra Västerbotten
Intervju med lokalreporter Sören Nilsson, Malå, 941020.
Intervju med lokalreportrar Åke Lundgren och Sören Nilsson, Malå, 970917.
Intervju med lokalreporter Sören Nilsson, Malå, 980930.
Intervju med lokalreporter Åke Lundgren, Malå, 981001.

Opinionsgruppen
Intervju med ordförande Bertil Morén, Malå, 941020.
Intervju med vice ordförande Hans Forslund och ordförande Martin Bildström,
Malå, 970916.
Intervju med ordförande Martin Bildström, Malå, 981002.

Samerna
Intervju med ordförande i Malå sameby Jörgen Stenberg, Malå, 980930.
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Svensk kärnbränslehantering (SKB)
Intervju med platschef Torbjörn Hugo-Persson på Malå informationskontor,
Malå, 941020.
Telefonsamtal med platschef Torbjörn Hugo-Persson, 960327.
Intervju med chef för avfallsenheten Claes Thegerström, ansvarig för samhäll-
skontakter Gunnar Bäckström och informationschef Jan Lindkvist, Stockholm,
971210.
Intervju med platschef i Malå Torbjörn Hugo-Persson, Oskarshamn, 981204.

Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Intervju med ställföreträdande informationschef Susanne Carlberg och infor-
matör Susanne Thorén vid SKI och SSI, Stockholm, 971209.

Tjänstemän
Granskningsgruppens sakkunnige ordförande
Intervju med sakkunnige ordföranden för fristående granskningen Valfrid
Paulsson, Stockholm, 981109.
Malå kommun: Kommunal samordnare
Intervju med kommunal samordnare Carl-Olof Sjölund, Malå, 941020.
Telefonsamtal med Carl-Olof Sjölund, 960322.
Telefonsamtal med Carl-Olof Sjölund, 960902.
Samtal med Carl-Olof Sjölund på kommunkontoret, Malå, 970917.
Intervju med kommunal samordnare Carl-Olof Sjölund, Malå, 981008.
Nationell samordnare på kärnavfallsområdet
Intervju med nationelle samordnaren på kärnavfallsområdet Olof Söderberg,
Stockholm, 981109.
Turistchef och referensgruppsmedlem
Intervju medreferensgruppsmedlem turistchef Östen Renström, Malå, 941020.

Ungdomsrådet
Intervju med ordföranden i ungdomsrådet och medlem i referensgruppen Oskar
Sjölund, Malå, 941020.

MMaassssmmeeddiieemmaatteerriiaall

Norra Västerbotten
NV 930318. Annons: Rapporter att läsa /SKB.
NV 930728. Debatt: Kärnavfallets slutförvar och blåögda maktmänniskor. /Eva Goës.
NV 930819. Insändare: Malåbo, vad tycker du? /Eva Olofsson (v).
NV 930828. Strand i kamp mot atomsopor.
NV 930830. Eva Goës tar strid för Malå. Protesterar mot en förstudie av kärnavfall.
NV 930831. Greenpeace ”Företaget äventyrar framtiden”.
NV 930909. Malåborna kritiska mot kärnbränslebeslutet ”Varför tar ni inte reda på vad 

folk tycker?”
NV 930911. Annons: Kärnbränsleavfall – Opinionsgruppen bjuder in till information 

föreläsning: Tomas Kåberger /Opinionsgruppen mot atomsopor i Malå.
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NV 930913. Debatt: Nej till atomsopor i Västerbotten. /Tore Gabrielsson, distriktsordf 
för centern i Västerbotten.

NV 930914. Expert höjer ett varnande finger.
NV 930914. Nej till kärnkraftsavfall.
NV 930916. Ja-lista om förstudien i Malå.
NV 930929. Förstasidesartikel: NV-enkät om lagringen av kärnavfall. Malåborna sa nej.
NV 930929. NV-enkät om kärnavfallsfrågan i Malå. Folkomröstning behövs.
NV 931014. Debatt: Föraktfull inställning till Norrland. /Ingrid Björne lärare, Robert 

Knutsson bibliotekarie, Sune Marklund rönnskärsarbetare, Lars Hilke pos-
tiljon, Bengt Josefsson ingenjörer mot kärnvapen, Olov Wikström vår
danställd, Katrin Christensen arbetsterateut, Göran Ahlström distriktsveterinär.

NV 931015. Storuman tecknade historiskt avtal med SKB.
NV 931020. Annons: Malåbor – Informationsmöte SKB och Malå kommun inbjuder

/SKB och Malå kommun.
NV 931022. Experter på atomsopor samlade i Malå.
NV 931022. Förstudie eller inte? SKB-information i Malå.
NV 931102. Nu bildas nätverk mot atomsopor.
NV 931109. Insändare: Ja till förstudie – övergrepp på folkets vilja /Hans Forsgren, 

Malå.
NV 931120. Annons: Stoppa SKB:s förstudier – Demonstration /Opinionsgruppen mot 

atomsopor i Malå.
NV 931123. Protesternas hjälpte inte. Ordförandens röst välkomnar SKB.
NV 931123. 300 demonstrerade.
NV 931124. Ledare: Beslutsvånda i Malå.
NV 931222. Strålande tider i Malå.
NV 940111. ”Hemligt” möte om atomsopor.
NV 940111. Kärnavfall dumpas tidigast 2008. Långt kvar till målet.
NV 940112. Förfrågan: Ska atomsopor få köras genom Skellefteå?
NV 941112. Annons: Strålning ur kvinnligt perspektiv /KIM (Kvinnor i Malå)
NV 940119. Debatt: Säkerheten avgör avfallshanteringen. /Sten Bjurström, VD Svensk 

Kärnbränslehantering AB.
NV 940120. ”Släpp ingen över bron”. Häftiga reaktioner mot atomsopor.
NV 940127. Malå bjuder in till diskussion om förstudien.
NV 940202. De passade på vid kafferasten. Malåpolitiker fick höra folkets hårda ord om

atomsopor.
NV 940209. Säger nej till förstudie.
NV 940221. Debatt: Regeringen stöder SKB:s program /Sten Bjurström VD Svensk kärn

bränslehantering AB.
NV 940402. Annons: Kärnavfall transporteras idag /SKB.
NV 940525. Förstudien ligger fast.
NV 940527. Insändare: Rädda vår sista ”vildmark” /Stina Lundbäck.
NV 940603. Annons: Kommunfullmäktige, motion 6/94 om att ompröva beslut om 

förstudie i Malå /Malå kommun.
NV 940606. Lugn invigning av SKB:s kontor i Malå.
NV 940821. Annons: Offentligt seminarium om frågor rörande den kommunala vetorät

ten, Expertpanel Olof Söderberg , Staffan Westerlund professor i miljörätt, 
ordföranden: Åke Lundgren /Styrgruppen för förstudien i Malå kommun.
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NV 941013. Annons: Studiecirkeln – ett bra sätt få kunskap /SKB och studieförbund i 
Malå.

NV 941013. Ett massivt nej till transport av atomsopor.
NV 941015. SKB är nu halvvägs i studien om atomsopor.
NV 941022. Förvaringsdebatt i Malå.
NV 941221. Förstasidesartikel: Malå lämpligt för atomsopor.
NV 941221. Första delrapporten om slutförvaring i Malå: Tre områden lämpliga.
NV 941221. Inte bara elände i inlandet ”Rena Gnosjöandan i Malå”.
NV 941229. Lokala folkmängdsiffror: 4042 personer i Malå minskat med 11 stycken.
NV 950102. Han vet hur psalmerna går. Prästen årets revykomet.
NV 950125. Annons: Berggrunden och kärnavfallet, kvällsmöte, första utredningarna 

från SKB:s förstudie är nu klara /Styrgruppen.
NV 950126. Har Malåborna tappat intresset för SKB:s ”avfallsverksamhet”?
NV 950127. Rapporten om djupförvar av utbränt kärnbränsle presenterades. Förstudien 

översiktlig.
NV 950426. Malå i japanskt TV-program.
NV 950505. Malåsamer attackerar SKB. ”De tolkar förstudien som fan tolkar bibeln”.
NV 950506. Rapport från SKB. Inget hinder frakta kärnavfall till Malå.
NV 950512. Opinionsgruppen nobbar granskningsgrupp. ”SKB:s rapporter är partsin-

lagor”.
NV 950516. Skilda uppfattningar om granskningsgruppen i Malå. Styrgruppens ord

förande upprörd.
NV 950517. Annons: Vad gör vi med vårt svenska kärnavfall? /SKB.
NV 950520. SKB-sammanfattning om förstudien presenterades.
NV 950620. Kärnavfall i egna kommunen alltmer OK.
NV 950708. ”Självklart ska kärnavfallet förvaras i Sverige”.
NV 950810. Greenpeace skuggar Sigyn.
NV 950814. ”Ska Norrland bli en framtida soptipp?” Sigyn möttes av protestrop.
NV 950825. Annons: Torget Malå Greenpeace informerar om riskerna mot atomsopor

/Opinionsgruppen mot kärnavfall i Malå.
NV 950918. ”Påverkar inte undersökning i Malå”.
NV 951103. Debatt: Nej till skendemokrati! /Opinionsgruppen mot kärnavfall i Malå, 

Martin Bildström ordförande.
NV 951108. Debatt: Nidbild av SKB. /Claes Thegerström enhetschef Djupförvar Svensk 

kärnbränslehantering AB.
NV 951108. Debatt: Förstudien i Malå håller måttet. /Bengt Leijon tekn dr, Einar Holm 

professor, Carl Fredriksson professor, Per Lindemal tekn lic, Carl-Lennart 
Axelsson civ ing, Hardy Lindroos fil dr, Erik Setzman civ ing.

NV 951113. Debatt: Så bör valsedlarna formuleras i Malå. /Martin Bildström ord
förande.

NV 951121. Debatt: Hur sakligt är SKB? /Opinionsgruppen mot kärnavfall i Malå, 
Martin Bildström ordf.

NV 951229. Insändare: En påminnelse till er politiker /Hans Forsgren, Malå.
NV 960217. Insändare: Förstudien måste vara klar innan folkomröstningen /Malåbo.
NV 960314. Insändare: Malå - Europas atomsopstation? /Kurt A Gustafsson.
NV 960326. Malågrupp mot kärnavfall överlämnade namnlista ”Vi kräver ärliga röstsedlar”.
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NV 960328. Insändare: Lagen förbjuder utländskt avfall! /Claes Thegerström chef 
djupförvar Svensk kärnbränslehantering AB.

NV 960411. SKB-pengar till geoutbildning?
NV 960430. Demonstranter krävde besked om folkomröstningen.
NV 960513. Debatt: Malåpolitiker gör som strutsen. /För Opinionsgruppen mot kärnav

fall i Malå, Eva-Marie Biström.
NV 960518. ”Medlar” om slutförvaringen.
NV 960523. Insändare: Tänk om kärnavfallsmotståndare i Malå! /Förväntansfull 

Malåbo.
NV 960528. Debatt: Information, inte propaganda. /Arne Hellsten projektledningen.
NV 960610. Tusen personer besökte sommarmarknaden i Malå. De satsade på glass - 

trots nordanvinden.
NV 960624 Insändare: Vi Malåbor har förmågan att klara oss på egen hand. /För 

Opinionsgruppen mot kärnavfall i Malå Eva-Marie Biström.
NV 960627. Undersökning om slutförvar i Malå ”Ingen bryr sig om vad byborna vill 

veta”.
NV 960627. Insändare: Besluta om datum för folkomröstningen i Malå! / För 

Opinionsgruppen mot kärnavfall i Malå, Ingrid Bildström.
NV 960627. Insändare: Vi är öppna för kritik men då får kritiken vara riktig /Bengt 

Leijon projektledare för SKB:s förstudie i Malå.
NV 960629. Kritiserar SKB:s information ”Viktiga uppgifter saknas i foldern”.
NV 961011. Folkomröstningen gäller ja eller nej.
NV 961012. SKB sponsrar miljörörelsen.
NV 961022. ”Gör förstudier i alla kommuner”.
NV 961025. Visst lever opinionsgruppen.
NV 961025. Ungdomar får tycka till om kärnavfall.
NV 961029. Nya fakta om kärnbränsleförvaringen i Malå ”Berggrunden är instabil”.
NV 961219. Detta ska Malåborna rösta om.
NV 961220. Regeringen skärper kraven på SKB.
NV 970121. Malåpolitiker går emot regeringen. Folkomröstning i höst.
NV 970125. ”Beslutet om folkomröstning juridiskt korrekt.” Politikerna inga lagbrytare.
NV 970125. Kommunalpolitiskt rävspel bakom beslutet?
NV 970129. Malåhearing om kärnavfall.
NV 970217. Förstasidesartikel: Kommuner kräver vetorätt.
NV 970217. Utredningen om eventuellt slutförvar av kärnbränsle. Kommuner kräver 

veto.
NV 970218. Inga pengar till Opinionsgruppen.
NV 970218. Nu planeras ytterligare en folkomröstning i Malå. Ja eller nej till slutförvar.
NV 970221. Varför ingen debatt? Många frågetecken kring kärnavfallsfrågan i Malå.
NV 970226. Centerårsmöte drog upp riktlinjer.
NV 970313. Kovändning i Malå. Nu säger de nej till en andra folkomröstning.
NV 970314. Förstasidesartikel: Kritik mot kovändning.
NV 970320. Mp bildar ny avdelning i Malå.
NV 970321. Vad röster Malåborna egentligen om? Tre politiker - tre besked.
NV 970403. Debatt: Malå bör inte avgöra metod. /Martin Bildström ordförande i 

Opinions-gruppen mot kärnavfall i Malå.
NV 970404. ”Viktigt att vi får sprida opartisk information”.
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NV 970410. Opinionsgrupp får inte begärt bidrag ”Ett beklagligt beslut”.
NV 970410. SKB lämnar Malå om folket röstar nej.
NV 970411. Ett nej ska bli ett nej.
NV 970423. Atomsopor turistmål?
NV 970425. Pajala bjuder in SKB.
NV 970429. Djupförvar i Malå ger hundratal jobb.
NV 970430. Insändare: SKB:s mutresor /Åse Ehnberg.
NV 970515. Trovärdigheten ifrågasatt.
NV 970526. Annons: Informationsmöte SKI och SSI har som myndigheter viktiga roller i

processen med omhändertagandet av radioaktivt avfall. Representanter för 
SKI och SSI informerar /Arbetsgruppen för granskning av SKB:s förstudie.

NV 970527. Malå blir plats för unikt möte om kärnavfall.
NV 970528. Greenpeace etablerar sig i Malå till omröstningen.
NV 970805 Insändare: Vad vill Lundbäck?/ Bengt Leijon Ansvarig för SKB:s förstudie i 

Malå.
NV 970809. Insändare: Även nej-sidan måste vara saklig/ Stefan Eriksson ordf Ja-gruppen.
NV 970813. Samerna och Greenpeace arrangerar musikfest.
NV 970814. Miljöorganisationer uteslöts. Samrådsorgan om kärnavfall tappar kraft.
NV 970821. Insändare: Bort från Norrland SKB! /Gunnar Lundbäck.
NV 970822. Greenpeace polisanmält. Malå översvämmas av klistermärken.
NV 970822. Insändare: Sluta tjata Ja-gruppen! /Lena Nyström Nej-sägare.
NV 970823. Nej-sidan leder i Malå.
NV 970823. Debatt: ”Rovdrift på Norrlands tillgångar” /Dick-Erik Wiegerth, Marianne 

Österstrand, Benny Christenson, Ewa Mangård Enhetsgruppen för Social 
Rättvisa.

NV 970826. Insändare: Svar till SKB /Hans Forsgren.
NV 970827. Många vill starta eget, men... Undersökning bland Malåungdomar.
NV 970908. Insändare: Låt experter avgöra /Tror på expertis.
NV 970908. Insändare: Svar från Greenpeace /Dima Litvinov, Greenpeace.
NV 970910. Kustläget ger pluspoäng. Forsmark faller SKB i smaken.
NV 970911. Dramatisk afton i Malå. Rösträkning inför publik.
NV 970913. Insändare: Ja till undersökning /Henning Jonsson, Adak.
NV 970913. Insändare: SKB har delat ut mjukisdjur /Eva Olofsson (v).
NV 970913. Annons: Jag röstar Ja till en platsundersökning. /Ja-gruppen.
NV 970914. Efter nej till en andra folkomröstning i Malå. Hellsten kritisk mot 

Andersson ”kovändning”.
NV 970915. Här lagras atomsopor i dag. NV på plats i Oskarshamn.
NV 970915. ”Vi känner oss inte mutade”. Malåbor i Oskarshamn.
NV 970915. NV:s chefredaktör introducerar artikelserie om folkomröstningen i Malå.
NV 970915. ”Sparka ut SKB ur Malå” Ett hundratal nejsägare demonstrerade i samhället.
NV 970915. Malåsame jagar säker plats.
NV 970915. Det här händer efter ett ja.
NV 970916. De lovar stoppa avfallet.
NV 970916. Malåbor får inte poströsta.
NV 970916. ”Jordens vänner är Malås vänner”.
NV 970917. ”Vi insåg inte poströsternas omfattning” Kommunalrådet förklarar sig.
NV 970917. Lennart körde 130 mil för att delta i debatten.
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NV 970917. Annons: Rösta ja. Det gör jag den 21/9 för en platsundersökning och för att
Malå måste leva!! / Ja-gruppen.

NV 970919. ”En partsinlaga för ja-sidan”. Häftig kritik mot granskningsgruppens infor-
mationsblad.

NV 970919. Kronofogden tog valskylt.
NV 970919. Debatt: Frakta inte avfall till Västerbotten! /Tore Gabrielsson (c).
NV 970919. Debatt: SKB kan ge draghjälp åt Malåföretag /Rolf Andersson (s), Bert 

Eklund (kd), George Andersson (fp), Arne Hellsten (m).
NV 970919. Annons: Slutaccord. Utfrågning inför folkomröstningen /Projektledningen.
NV 970919. Ring Norran 0910 - 578 02.
NV 970920. Förstasidesartikel: Rungande nej i Malå?
NV 970920. Förstasidesartikel: 30 000 nej till avfall.
NV 970920. Nej-sidan hoppar av slutdebatt.
NV 970920. ”Avsätt alla radioaktiva politiker”.
NV 970920. 30 000 i protest mot atomsopor.
NV 970920. Annons: Regeringskansliet bekräftade. Vi kan säga nej till en placering 

(faxet) /Ja-gruppen.
NV 970920. Insändare: Självklart ja! /Roger Nilsson (v), Deltagare i arbetsgruppen och 

fortsättningsvis inte stödmedlem i Green Peace eftersom dessa saboterar ett 
omhändertagande av svenskt kärnavfall.

NV 970920. Insändare: Synd om Ja-gruppen /Åse Ehnberg Medlem i opinionsgruppen 
mot kärnavfall i Malå.

NV 970922. SKB lämnar Malå.
NV 970923. SKB hoppas på nya kommuner.
NV 970924. Efter förlusten i Malå. SKB byter taktik.
NV 970925. ”Inte meningsfullt arbeta i näringslivet” Ulf hoppar av.
NV 970929. I folkomröstningen spår. Ytterligare två avhopp i Malå.
NV 970930. Malå kommun vill ena ja- och nej-grupperna – ”Nu ska vi gå vidare”.
NV 970930. Kovändning i Malå. Nu säger de nej till en andra folkomröstning.

Sveriges Television
Nordnytt 930219 reportage kl 19.00. (Sammanfattning: SKB på besök i Storuman för att 

informera om vad en förstudie innebär.)
Nordnytt 930630 reportage kl 19.15. (Sammanfattning: Storuman är första kommun i 

Sverige att säga ja till en förstudie.)
Nordnytt 931021 reportage kl 19.15. (Sammanfattning: Malåpolitiker informeras om 

förvaring av utbränt kärnbränsle av SKB. SSI och SKI medverkar också.)
Nordnytt 931123 telegram kl 17.05. (Kommunfullmäktige i Malå har med ordförandes 

utslagsröst sagt ja till en förstudie.)
Nordnytt 940111 reportage kl 19.15. (Sammanfattning: Protester mot transporter genom

Skellefteå.)
Nordnytt 940203 reportage kl 19.10. (Sammanfattning: Kommunalrådet i Malå kräver 

att miljöministern och regeringen redogör för sin syn på kärnavfalls-
hanteringen.)

Nordnytt 940524 telegram kl 19.15. (Gemensam aktionsgrupp mot kärnavfall bildas i 
Västerbotten.)



Nordnytt 950126 reportage kl 19.10. (Sammanfattning: Malåborna är negativa till att bli
Sveriges tipp för utbränt kärnbränsle, första delrapporten klar.)

Nordnytt 950126 reportage kl 19.10. (Sammanfattning: Det finns ett lågmält men kompakt
motstånd hos malåborna mot kärnavfallet, samtidigt har få visat 
intresse för information i frågan.)

Nordnytt 950405 telegram kl 22.00. (SKB står för alla kostnader i samband med folk
omröstningen i Storuman, även nejsidans.)

Nordnytt 950518 artikel kl 19.10. (Sammanfattning: Regeringen ställer tydligare krav på 
SKB:s förstudiearbete.)

Nordnytt 950523 reportage kl 19.10. (Sammanfattning: Rapport från brittisk forskare 
visar att KBS-3-metoden inte är så säker som SKB framhåller.)

Nordnytt 950623x telegram. (SKB planerar göra förstudier i Östhammar, Oskarshamn 
och Nyköping. Kanske även i Varberg.)

Nordnytt 950814 telegram kl 22.00. (Greenpeace genomför en olaglig vägskyltskampanj 
mot slutförvar av kärnbränsle i Storuman.)

Nordnytt 950913 reportage kl 19.10. (Sammanfattning: Storumanborna är mätta på 
information inför folkomröstningen och har redan bestämt sig för vad 
de skall rösta på.)

Nordnytt 950918 reportage kl 19.00 (Sammanfattning: Reaktionerna efter Storumans nej
är blandade.)

Nordnytt 960125 reportage kl 19.00. (Sammanfattning: Berggrunden i Västerbotten och 
Norrbotten är inte så stadig som man tidigare trott och därför 
olämplig att stoppa utbränt kärnbränsle i, hävdar forskare.)

Nordnytt 960325 telegram kl 19.10. (En tredjedel av Malåborna kräver att kommunen 
fastställer datum för folkomröstningen.)

Nordnytt 961018 reportage kl 19.00. (Sammanfattning: Uppföljning i Storuman ett år 
efter, effekterna på kommunen.)

Nordnytt 970121 telegram kl 17.05. (Sammanfattning: Politikerna i Malå går emot 
regeringens önskan när det gäller folkomröstningen, kommer hållas i 
höst.)

Nordnytt 970220 telegram kl 07.57. (83% av Gällivareborna vill ha folkomröstning när 
det gäller slutförvaring av kärnbränsle i kommunen. I Malå pratar 
man om att ha två folkomröstningar i frågan. Beslut tas om cirka en 
månad.)

Nordnytt 970410 telegram kl 22.00. (Folkomröstningen i Malå är direkt avgörande för 
SKB. Om nej avslutar SKB sina undersökningar i kommunen. Om ja 
fortsätter man studera berggrunden samt utreder möjligheter att hitta 
kunnig arbetskraft bland lokalbefolkningen.)

Nordnytt 970415 telegram kl 22.00. (Över hälften av Malåborna är negativa till slutför
varing av kärnbränsle i kommunen visar TV 4 Botnias opinionsunder
sökning.)

Nordnytt 970423 reportage kl 19.10. (Sammanfattning: För eller emot ett slutförvar av 
kärnavfall i Malå. Nu startar en valkampanj som kan bli rafflande. Ja 
och nejsidan presenteras.)
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Nordnytt 970428 reportage kl 22.00. (Sammanfattning: Undersökningen av Malå som 
slutförvaringsplats för kärnavfall fortsätter. Nu är det ungdomar, kvinnor
och bya-befolkning som skall få säga sitt, med eller utan förvar. SKB 
betalar studien.)

Nordnytt 970814 reportage kl 22.00. (Sammanfattning: Nu kommer 
Greenpeaceaktivister till Malå.)

Nordnytt 970815 reportage kl 19.20. (Sammanfattning: Malåsamerna laddar upp inför 
folkomröstningen, om en månad skall folkomröstningen vara, nej-
sidans kampanj.)

Nordnytt 970822 reportage kl 19.00. (Sammanfattning: Greenpeace polisanmält. Malå 
översvämmas av klistermärken.)

Nordnytt 970924 telegram kl 22.00. (SKB byter taktik, nu föreslås att länsstyrelserna 
skall plocka ut orter som är lämpliga.)

Nordnytt 970929 telegram kl 17.05. (Ledamöter i näringslivsutskotten i Malå hoppar av.)

Svar Direkt. Direktsänt debattprogram 970916.
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BBIILLAAGGAA  11

KKooddnniinnggsssscchheemmaa  ––  mmeeddiieemmaatteerriiaalleett

Använd för kodning av mediematerial från regionala teveprogrammet Nordnytt (januari 1993-
oktober 1997) och lokaltidningen Norra Västerbotten (augusti 1993-oktober 1997 + ett
begränsat antal texter publicerade före augusti 1993)

Kategori Variabel

A. Nummer på videobandet
Egen numrering.

När (tidpunkt)? 

B. Datum: 

År, Månad, Dag

C. Sändningstid
Anteckna sändningstid som står på listan.

C. Tid
Skriv in inslagets längd.

Var?

D. Tidning / Program                          
1 NV - Norra Västerbotten
2 (VF- Västerbottens Folkblad)
3 (R–Rapport)
4 NN- Nordnytt

E. Rubrik / Titel 
Skriv hela texten som den står dels från artiklar dels från 
programutskrifterna, journalisternas egna.

G. Första sidan / Löpet
Är artikeln med på första sidan alternativt löpet?

1. Ja

H. Angiven källa (Eget material eller annans)
1. Telegram (+ort) Angiven källa från TT, FLT, AP eller annan 

nyhetsbyrå
2 Malå (NV)
3 NV
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I. Texttyp
1 Notis- / Liten artikel från Malå
2 Artikel- En artikel är text/ inslag framarbetad av journalist utan 

refererade, tydliga  intervjuer
3 Intervju- Artikel som innehåller en eller flera intervjuer
4 Reportage - journalisten har besökt platsen för händelsen, finns 

med miljöbeskrivning i text, man förstår att journalisten varit där,
ibland finns bilder 

5 Insändare- text som finns på insändarsidan + dagens applåd
6 Debatt - På debattsidan (ledarsidan) /öppet brev
7 Krönika - Kallad krönika i sig självt (även kåseri)
8 Ledare- På ledarsidan
9 Förstasidesartikel, Påa
10 Faktaruta /Förfrågan typ ”Vi fem”: Enkät

Vilka talar (aktörer/källor)?

J. Intervju-namn (även journalist om aktiv)
Namn, titel, +/-
De som har talstreck (säger något även om det är refererat från 
informationsmöte el dylikt inte journalistisk intervju. Finns även 
kategori källor med andra aktörer som gör något men inte kodats
som att någon viktig person varit med på möte men inte uttalat 
sig eller refereras i texten. För att kodas måste de agera i texten, 
vara aktö rer inte bara finnas med. Många källor är sekundära det 
vill säga det är refererade källor, t ex Opinionsgruppens skriftliga 
remissvar till SKB FUD, centerstämmans uttalanden 

K. Insändare/ Författare/ Reporter
Skriv in namn

L. Experter
Skriv in vad eller vem som refereras som ”expert” (ofta kan det 
vara samma som källan/intervjupersonen). Skriv även in uttryck 
som oberoende forskare, internationell expertis osv

Om Vad ?

M. Sammanfattning
Skriv EN mening vad texten/inslaget handlar om.

N. Vad handlar artikeln/inslaget om?
Skriv in vad artikeln eller inslaget handlar om. Mer fylligt än 
sammanfattningen. Skriv in det jag uppfattar som väsentligt, 
sedan får kodningen till (O) ske förutom i de fall där bara M och 
O kodas initialt, dvs för kärnvapen och kärnkraft, avvecklingsar
tiklar samt Tjernobyltexterna.

O. Innehållskategori sekundärt mediematerial
14 Kärnkraft = Kärnkraftsfrågor som drift, underhåll och 

avveckling, kärnkraftsomröstningen 1980
15 Tjernobyl = Effekter av Tjernobylolyckan 1986, om de drabbade 

i världen och lokalt
20 Kärnvapen, smuggling av radioaktivt gods
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21 Kärnavfall från andra länder, EG/EU-hot
30 Hotet från Öst och Asien
31 Greenpeaceaktioner i andra frågor

P. Dominerande innehåll
Vilket är det dominerande innehållet? Skriv i en mening det 
dominerande innehållet som mer svarar på frågan:Vilken är tesen?
Vilket är konsekvenserna eller resultatet? Vad upprepas? 

Q. Kärnavfallsbenämning
Hur benämns kärnavfallet?
Skriv in hur avfallet betecknas. Genomfört på ett urval. 

R. Associationer
Skriv fritt vad jag noterat.

S. Dominerande Argument (notera om givet, 

annars+?)
1 Positiva/För
2 Negativa/Emot

T. Bildtyp
1 Transport
2 Mötesbilder

2.1 Kommunfullmäktige /Politiska möten
2.2 Informationsmöten
2.3 Valvaka Storuman
2.4 Valvaka Malå

3 Intervjuperson
3.1 Kontor
3.2 Ute
3.3 Individ/porträtt
3.4 Grupp

4 Teknikbilder a la SKB
4.1 Oskarshamnsbassängen
4.2 Testförvarsanläggning

4.2.1 Transportbehållare
4.2.2 Kärnkraftverk ute
4.2.3 Kärnkraftverk inne

5 Animationer/ Teckning/ Figur = Illustrationer av texten, 
ickeautentiska bilder, ej spelfilm

5.1 Slutförvarsanläggning
5.2 Inkapslingen
5.3 Karta

6 Storuman kommunhus
7 Samhälle

7.1 Malå
7.2 Storuman
7.3 Övrigt

8 SKB-bilder (skyltar, kontor)
9 Demonstration / Protestaktion
10 Miljö / Natur / Landskap = Miljöbilder, landskap och interiörer 

till orter
11 Övrigt synligt bildbudskap
12 Porträtt på debattartikelförfattare
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BBIILLAAGGAA  22

Ämnesbestämning uppdelad per medium

TABELL:

Norra Västerbotten (998 kodade)
Information 204
Ja 64
Politik 27
Expertis 52
Opinion 9 (+innan mot eller info)
Motstånd 348
Brist/frånvaro 12
Misstro 136 (kan ofta vara mot, 

alla kritiserar alla)
Legitimitet 53
Centrum-Periferi 18
Del i samhället 19
Malå i världen 12
Känslig fråga 34
Kön 3 (+från info KIM)
Autonomi 4

Nordnytt (110 kodade)
Information 6
Politik 3
Expertis 26
Opinion 6
Motstånd 30
Brist/frånvaro 2
Misstro 12
Legitimitet 13
Centrum-Periferi 7
Del i samhället 1
Etnicitet 1
Känslig fråga 3
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BBIILLAAGGAA  33

Händelse/serie-kedja 

Dominerande händelser/serier i kronologisk
och delvis tematisk ordning.

Kärnavfallsdiskursen i Malå

Kärnavfallsfrågan blir Malås (okt 92 - aug
93)
Brevet
Laisvall
Malåmöte1 och 2
Informerandets centrala plats
SKB författarfunktion

Förstudiebeslutet (sept 93-dec93)
Kritiker GP, FMKK + Norrland
Förstudie-ja = förvar eller info?
Vetot
Uppdelning avfall och arbete
Opinionsmätning och motstånd
Experter bjuds in
Vänsternej

Kärnavfallsfrågan blir Andras (jan/feb 94)
Transporter
Grannkommunkritik

Förstudien kommer igång i Malå (1994)
Infomöten: SKB Styrgruppen Centern
Vänstern
Protesterna fortsätter (mycket Storuman)
SKB kontor öppnas 9406
Malå kommunalråd kritiserar miljöminister

Kärnavfallsfrågan påverkar val i Malå (sept
94)

Det utreds och informeras i Malå (94 till slu-
tet)
Opinionsgruppen informationsdagar
Förstudien halvvägs
Kvinnor i Malå informerar
Första delrapporten klar 9412
Storumans slutrapport klar

Fristående granskning 
OPG nobbar och beslut om organisation
(9505)

SKB i medvind (9506)
Östhammar säger ja till förstudie 
SKB SIFO visar acceptans

Avfallskedjans miljöläger i Malå (9507)

Sigyn kommer till Skellefteå (9508)
Greenpeace till Malå
Same jobbar åt SKB- positiv

Kärnavfallsval i Storuman (9509)

Kärnavfallsdebatten i Malåtappning (9511-
9612)
Opiniongruppen motiverar sitt avhopp 
Opiniongruppen kritiserar fristående gransk-
ningsgruppen
Opiniongruppen kritiseras 
Opiniongruppen kräver datum för folkom-
röstningen
Centern och Vänstern säger nej

Tandläkarinsändare (9601)

Striptease om EU/utländskt avfall (9603)

Ny turismrapport presenteras (9603)
SKB:s förstudie är klar (9603)
Kommunen vill informera kommunanställda
på arbetstid (9604)
SKB-pengar till geoutbildning (9604)

Malåintresset svalnar (9604)

Första granskningsrapporten klar (9604)

Nationell samordnare utsedd (9605)

Malå del i större sammanhang (t ex 9605)

Kärnavfallsfrågan del i samhället (9606)

Lågt intresse i Malå enligt uppsats (9606)

Alternativ skall in i debatt - SKB håller med
om (9606)

(Konstant) kritik/oro på centrala nivån
Miljödepartementet kritiserar SKB
SKI kritiserar SKB (9412)
RRV kritiserar SKI (9505)
SKI tvingas spara
SKB får kritik av SKI (9605)
SKI ställer nya krav på SKB (9606)
Regeringen skärper krav på SKB (9612)
Mindre pengar till myndigheter (9609)

Opinionsgruppen vädjar till de unga 
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Malå får pengar till information och gransk-
ning (9609)

Rikspolitiker debatterar kärnavfallsfrågan
(9610)

Motstånd i underläge med medvind
OPG tysta för att man inte har pengar (9610)
Nu skall känslorna in i debatten (9610)
Experter talar mot förvar (9610)
Oskhamngalleritema (9612)

SKB visar kopparkapsel (9612)

Malåpolitiker går emot regeringen (9701)
Malåhearing arrangerad av länsstyrelsen
Förstudiekommuner kräver veto och planer
på en andra folkomröstning formuleras 
Partipolitik även i Malå – kovändning (9703)

Tyst i Malå enligt journalist (9702)

Miljöpartiet bildas i Malå (9703)

Skärpt säkerhet kring strålskydd (9704)

SKB lämnar vid nej
Opinionsgruppen får bara 150 000 

Opinionsgruppen inviger infokontor
Ja-grupp bildas som motpart

Östhammar klar med förstudien (9704)
Pajala nämns som kandidat

Opinionsmätning Botnia – nej leder  
Striptease om mutresor/studiebesök 9704
EU-sem/unikt möte i Malå 9705

Fristående granskningsgrupp positiv till slut-
förvar
Ny utredning beställd (infraplan)

Experter mot SKB/förvar agerar (9705)

GP till Malå (9705)

Ja-gruppen öppnar informationskontor
(9706)

Samefrågan uppmärksammas och blir synlig
(9706)

Sigyn igen (9707)

NV-ledare korrigerar (9708)

GP och samernas musikfest (9708)
Klistermärkesfadäsen, skyltbortagning (9709)

Miljöorganisationer uteslöts nationellt

Nej leder fortfarande (9708)
Demonstration mot
Aktivister flaggar
Motstånd utanför Malå
Jordens vänner och Varbergmedborgare

För Malåbor av Malåbor
Familjeafton

Boliden för och manliga politiker för

Kvinnliga mot

Låt experter avgöra

Journalister utreder vad folkomröstningen
gäller (9708 även början av året)
NV i Oskarshamn
Malåvalskandal
Andra folkomröstning
Malåbor på studiebesök
Transporter
Splittring
Veto
Opinionsmätning

Tid i debatten (9709)

Infraplanutskick
Svar Direkt och regeringskanslimotiv
Slutaccord

V-partist för = ansvar

Vanlig gruvkarl ryter till

Utfallet (9709)
Nej jublar
Ja besviken
Försoning proklameras
SKB lämnar
Avhopp i näringslivsutskottet
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BBIILLAAGGAA  44

•Intervjuguide 
Informant: Medlem ur Positiva Ja-gruppen, Eivor Jonsson 981001
Plats: Adak
Intervjuare: Annika Sjölander

•Personfakta
Berätta först lite om dig själv...
Äger macken i Adak
Medlem i Ja-gruppen

•Egen medieanvändning och informationsvanor
Beskriv en ”vanlig dag”, från det att du vaknar tills det att du går och lägger dig. Vilka medier
använder du under dagens förlopp?

Morgontidning, Kvällspress?

Tidskrifter, Magasin?

TV-program?

Radio?

På vilket sätt höll/ håller du dig informerad om slutförvaret för kärnavfallet? Vilka källor tog
du del av? (Skriftliga, Muntliga, Sporadiskt, Regelbundet)

•Beskrivning av egen roll i processen
Beskriv först din organisations JA-GRUPPENS roll i frågan och sedan DITT eget engagemang
i/under...

-Beslutsberedning om förstudie : 
-Förstudien: 
-Fristående granskningen: 
-Folkomröstningen: 
-Utvärderingen:  

Vilken roll har din organisation haft i informationsspridningen/ opinionsbildningen i frågan?
Vad har man spridit för information och till vem? Genom vilka kanaler? Vilka var era huvud-
sakliga målgrupper?

-Massmedierna: presskonferenser, pressreleaser, insändare?
-Eget informationsmaterial: broschyrer, utställningar, möten?

Har din organisation utarbetat någon informationsstrategi? Arbetat med målgruppsanpassad
information? 

Har det funnits svårigheter att nå ut med information? Via massmedia? Andra problem? Vad
har varit mest effektivt för er egen del?



•Olika aktörer

Så här i efterhand hur ser du på ... roll i frågan? Deras agerande och opinionsbildande
arbete/information?  Hur upplevdes den? Hur har de påverkat? (Vad var bra och vad var
dåligt?) 

SKB
(infokontor, Oskarshamn, trycksaker)

SKI/SSI

Regering/ Riksdag
(miljöministrar Olof Johansson och Anna Lindh)

Greenpeace
(sista månaden)

Jordens Vänner
(sista veckan)

Kommunen 
(Samordnaren styrgruppen, referensgruppen, kommunalråd, kommunstyrelse)

Politiska partierna 
(varje enskilt, kommunfullmäktige)

Ja-gruppen

Opinionsgruppen

Grannkommuner
-politiker
-kritiker

Andra: Samerna, ungdomsråd, fackföreningar, företagare

Vilken roll spelade massmedierna i frågan om kärnavfallet i Malå? Kommentarer till mediebe-
vakningen? Betydelsefulla medier?

NV? Nordnytt? Andra på slutet?

Vilken/vilka aktörer har haft störst inflytande?

Kan du nämna vilka du tyckte var Ja-gruppens starkaste argument? 
Nej-gruppens starkaste?

Din egen röst - hur resonerade du? Vad var det viktigaste (miljö, säkerhet, urvalsprocessen...)
Har din ståndpunkt legat fast eller förändrats under tiden? 

•Allmänt om förstudien/folkomröstningen

Tycker du att det funnits tillräckligt med information i samband med folkomröstningen för
medborgarna för att kunna bilda sig en uppfattning? 

Har den varit begriplig? Trivial? Vilseledande?
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Vad har varit viktigast (infomöten, skriftlig info, paneler osv)? 

Hur upplever du att engagemanget /aktiviteten från Malåborna i frågan varit? Någon grupp
särskilt aktiv? 

Kunskapsnivån vid folkomröstningen hos Malåborna? Hög, låg tillräcklig?

Hur skulle du vilja beskriva diskussionerna / debattklimatet  om kärnavfallet i Malå (i offent-
ligheten respektive mellan människor? Karaktären (sakliga, urflippade, dialog, motsättningar,
misstro)

Och vad har de handlat om (arbetstillfällen, säkerhet, SKB:s agerande etcetera)?
Förändringarna under perioden?

Hur tycker du den lokala processen fungerat? Tillfredställande eller bristfälligt? Demokratiskt?
Vilka problem har funnits?
- Olika stegen (förstudie, granskning, folkomröstning, efterarbetet)
- Kommunal samordnare
- Ja- och nej-grupper

Partierna inför folkomröstningen - låg profil: Håller med? Varför?

Om du ser på utfallet, ganska knapp övervikt för nej 54-45%. Nöjd med resultatet? 

Vad hände sen? Vilka erfarenheter har gjorts efter valet? Fortsatta engagemang (icke avslutad
fråga)?Avhopp, framtidstro? Stärkt kommun?

Vilka effekter har allt detta haft på Malå? Har ett ökat politiskt engagemang skapats som en
följd av detta? Miljöpartiet?

Vilken är den viktigaste politiska frågan i Malå idag? 

Kommentarer till statsvetarrapporten respektive andra undersökningar?

Övriga kommentarer?
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BBIILLAAGGAA  55

Kodningsexempel – intervjumaterial

För att illustrera hur de transkriberade intervjuerna har bearbetats presenteras här ett konkret
kodningsexempel. De är hämtade från en uppföljande intervju med en medlem ur Ja-gruppen,
Eivor Jonsson (981001). Informanten har samtyckt till publicering av kodningsexemplet.
Samtliga intervjutexter har behandlats på ett likartat sätt. Efter det att hela intervjun skrivits ut
har passager och avsnitt tematiserats med hjälp av de diskursteoretiska huvudbegreppen. För
överblickens och jämförbarhetens skull har sedan intervjutexten sammanfattats på ett par
sidor, vilket motsvarar det presenterade textexemplet nedan. De mest relevanta utsagorna har
vidare sorterats in under ett par frågeområden/teman som Personlig bakgrund, Malå samhälle
och så vidare. Se rubriksättningen nedan, jämför också intervjuguiden (Bilaga 4). Eftersom inte
samtliga intervjuer har behandlat alla frågeområden lämnas vissa stycken tomma, som i detta
kodningsexempel medievanor etcetera. Informantens utsagor skrivs i gemen stil, mina kodning-
ar/kommentarer i VERSAL och intervjufrågorna i kursiv. En kort synopsis av varje intervju har
också gjorts, vilket motsvarar den inledande sammanfattningen.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis handlade mycket om Ja-gruppens arbete, Greenpeaces engagemang. Vissa
kommentarer om andra aktörer i processen.

Personlig bakgrund
Eivor sekreterare i gruppen nu

FLERA POLITISKA PARTIER VILLE HA MED EIVOR PÅ LISTAN TILL VALET MEN
ÄR INTE MED

EIVOR AVSTOD OCKSÅ ATT SJÄLV VARA MED I FRISTÅENDE GRANSKNINGEN 
Vad som har varit mest lyckat? Att jag vågade ta steget och att ställa mig i bräschen, träffade
jag mycket folk, sen den här massmediala uppmärksamheten, fått kontaktnät

Malå samhälle
SERIE LÅGT ENGAGEMANG många som aldrig skulle kunna tänka sig att gå in på SKBs
kontor, vill inte visa och då försökte vi tror jag medvetet även från Nej-sidan att vi kunde fak-
tiskt prata med varann DISKURSENS ORDNING DIALOG MELLAN JA OCH NEJ
ÖVERORDNAD IDE DRACK KAFFE I VARANDRAS INFOKONTOR 

Vi skilde på sak och person DISKURSENS ORDNING INTE SPLITTRA, MODERNA Höll
ända ut? Eeh, jag tycker det höll ända ut, andra har väl andra tolkningar 
Vad jag blev beklämd under den här perioden det var just den här dåliga tilltron till myndigheter
som folk visat, att myndighetsord kan man aldrig lita på för att dan efter så kan de göra om
det SERIE MISSTRO RISKSAMHÄLLE POSTMODERNA? UPPDELNING/FÖRKASTANDE

NÅTT ALLA malåbor? Nej 
Hade möjlighet ta ställning? Ja, ingen som helst brist på informationsmaterial. För många

tror jag det har varit en brist på intresse. Och informera i en sån här teknisk fråga det är ju
nästan omöjligt SERIE INFORMATION FANNS, KOMPLICERAD FRÅGA, LÅGT INTRESSE

Det som gick hem var att jag pratade mitt vardagsspråk i min framställning SERIE FOLK-
LIGT
EFFEKTER? Upplever absolut ingen splittring efter valet DISKURSENS ORDNING INTE
SPLITTRAS 

Miljöpartiet är definitivt SERIE MILJÖPARTIET BILDATS
Övrigt politiskt engagemang har ökat SERIE ÖKAT ENGAGEMANG EFTER

FOLKOMRÖSTNINGEN
FRAMTID? 2 på en skala från 1 till 5, jag som är en obotlig optimist, jag känner det här all-

varet med inlandets utveckling och Malås utveckling, ålderspyramider och så vidare, känner en
oro SERIE DYSTER FRAMTID FÖR INLANDET MALÅKONTEXT
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Processen
Vad som hänt sen sist? Vi (JA-GRUPPEN) drog oss tillbaka och slickade såren, sen möttes vi,
så kände vi att vi ville inte riktigt avsluta det här så Ja-gruppen finns fortfarande kvar.
HÄNDELSE JA-GRUPPEN FINNS KVAR MEN OMBILDAD EFTER FOLKOMRÖSTNINGEN

UPPDELNING/FÖRKASTANDE Största felet vi gjorde att vi inte utnyttjade de ungdomar
som fanns SERIE UNGDOMAR BETYDELSEFULLA 

På nått vis så kände vi hur det vände HÄNDELSE och hur vi hade behövt 135 stycken till så
hade vi klarat det där. 2-3 veckor före valet, hur det vände

OM VALVAKAN: typiskt jag har alltid fått dricka gravöl, sen börja jag tänka på dem som
satt på SKB, nu sitter de där och nu vet de att ja nu är vi arbetslös HÄNDELSE JA-GRUPP
IDENTIFIERAR SIG MED SKB, SYMPATI MED SKB-SERIE?

HÄNDELSE: MEDIERNA VILLE UPPREPA NÄR EIVOR TRÄFFAR MARTIN
BILDSTRÖM OPG-ORDFÖRANDE PÅ VALNATTEN, MARTIN SOM TACKAR FÖR GOD
KAMP, MÖTTE OCKSÅ UNGDOMAR SOM VAR FÖRTVIVLADE det jobbigaste jag har
varit med om HÄNDELSE JÄMFÖR ROLF ANDERSSON (KOMMUNALRÅD)
MALÅKONEXT 

HÄNDELSE: SVAR DIREKT Ungdomarna var ut med Anna Lindh faxet UPPDELNING
OCH FÖRKASTANDE Enda irritationsmomentet som vi upplevde var i samband med teveut-
frågningen. Storumanbor var det väl som laddade och där reagerade vi också lite grann mot
programledare som uppmanade publiken att vi skulle bua och såna här saker SERIE MEDIER-
NA REGISSERAR UPPMANAR TILL OPINIONSYTTRINGAR. Det var samma dag som
Dima och Valfrid Paulsson hade haft ett praktgräl i radion HÄNDELSE och vi förstod att det
skulle vara mest intressant från Sieverts (ÖHOLM) synvinkel, och så var det Göteborg för hela
slanten plus att de hade tagit dit nå pantertanter från nåt annat håll UPPDELNING OCH
FÖRKASTANDE MARKÖR Så debatten som skulle handla om omröstningen i Malå, det
minsta som sändes från det var från Malå. Vi hade inte en suck att komma in och det skapade
också irritation, en gemensam irritation från ja och nejgruppen HÄNDELSE MEDIEMAKT
UNDERORDNAR MALÅINTRESSET hon hade uppmanat att de skulle ta hit den här upp-
och-nedvända älgen, skyltarna var ju väldigt irritationsmoment överhuvudtaget SERIE ÄLGEN
UPPDELNING OCH FÖRKASTANDE Och det är klart vi hade ju klätt upp oss med men just
den här vägskylten den skulle de ju ha gett f-n i och så när den där tanten börja komma in då
vart det ju irritation SERIE UPPDELNING OCH FÖRKASTANDE UTOMSTÅENDE lite
grann stolthet, det här är faktiskt en fråga som vi klarar själva alltså, vi tycks ha ett kunnande
så att det behöver inte komma någon och tala om för oss vad vi ska tycka och tänka SERIE
MALÅAUTONOMI, CENTRUM-PERIFERI

Svårigheter? Att överhuvudtaget kunna samla folk, engagera och få intresse
Vi skulle gått ut mer och pratat med folk HÄNDELSE PÅVERKAR MER GENOM ATT

TALA MED FOLK MUNTLIG KOMMUNIKATION GREENPEACE ROLLMODELL

Medievanor: 

Information om kärnavfall:
Viktigaste? Rapporter från den fristående granskningsgruppen plus forskarrapporter via SKB
SERIE SKB INFORMATIONSKÄLLA MEN ÄVEN FRISTÅENDE GRANSKNINGSGRUPPEN

UPPDELNING OCH FÖRKASTANDE AV RAPPORTER SOM NEJ-GRUPPEN
HÄNVISADE TILL, GAMMALT MATERIAL (ATT GÖRA MED HENNINGINSÄNDARE)

Vi hade en familjeträff på torget, kom bra med folk och bra stämning och det var kul, ville
visa huvudbudskapet, inte dönickar tråkmånsar som bara tänk på arbetstillfällen och allting,
utan vi ville visa en annan sida att vi är ett glatt gäng HÄNDELSE FAMILJETRÄFF VISA
GLATT GÄNG SERIE POSITIVA

Tredje flygladet – Där fick vi ganska hård kritik att vi tänkte bara krasst ekonomiskt
HÄNDELSE LördagsNorran UPPDELNING OCH FÖRKASTANDE höll på att gå i taket,

alltså ett fult drag, en telefonenkät i Västerbotten inte många malåbor, halva första sidan täck-
tes av skelleftemaffian med de här jättestora namnunderskifterna. Vad hade det med det att
göra? Satte kaffet i halsen.
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Efteråt skickade jag en bitsk insändare till Dima (LITVINOV) och avkrävde Greenpeace ett
ansvar HÄNDELSE skicka till alla i hela Sveriges tidningshög och han fick svara och då fick
jag inte tillfället att replikera EIVOR BESKRIVER TURER SERIE GREENPEACE BETYDEL-
SEFULLA FÖRFATTARFUNKTION avkrävde organisationen ett ansvar för det de ställde till med 

SERIE STOR KOMPLICERAD FRÅGA
UPPDELNING OCH FÖRKASTANDE AV INLÄGG I TIDNINGEN OM STRÅLNING

VID TRANSPORT hjälp tänkte jag, var ju gräsligt 

AKTÖRER

Media
SERIE MEDIERNA BETYDELSEFULLA FÖRFATTARFUNKTION

Hur arbetade med? Skicka pressmeddelanden i samband med den här stora debatten, sen
insändare debattinlägg och så satt vi och svor över att vi aldrig fick in någon artikel där och
kände oss diskriminerade, men sen i slutskedet var det ju massmedia som sökte oss
HÄNDELSE japanskt teveteam SERIE MEDIA INTRESSERADE I SLUTET 

Upplevde en upphaussning när Greenpeace kom TV BRA DRAGHJÄLP FÖR JA SISTA
VECKAN 

LOKALPRESS DÅLIG Om man tänker på lokalpress hade vi en känsla att vi gick mot en
barriär SERIE NV-KRITIK FÖR NEJ OCH UTOMSOCKNES, MOT JA-vinklingen UPPDEL-
NING OCH FÖRKASTANDE framför allt mycket utomstående aktörer som fick betydligt mer
utrymme än vad vi som ja-grupp fick, inte riktigt opartiska som de ville göra gällande att de
var SERIE MODERNA OPARTISKA NEUTRALA Små bokstäver när ja-gruppen bildats
HÄNDELSE

HÄNDELSE VERKAR INTE HAFT MYCKET KONTAKT MED NORRANS LOKALRE-
PORTRAR UNDER TIDEN meddela ju alltid när vi hade nå jippon skicka alltid pressreleaser
till alla tidningar och lämna man in annonser försökte man ju prata med dem

HÄNDELSE de lokalreportrarna som finns på orten skulle inte behöva vara i arbete den här
tiden för det måste ha varit jättejobbigt för dem också JOBBIGT FÖR LOKALREDAKTÖRER
SERIE KORSTRYCK MEDIER

En av rubriksättarna på Norran var gift med skelleftehamnsmaffian MARKÖR SERIE
MISSTRO

Bra ledare SERIE LEDARSIDAN MER FÖR
HÄNDELSE  Bjöd in insändarredaktörern Birger Turesson, vi satt där alltid på styrelsemötena

och skällde och gnällde, vi gör en inbjudan till NV att komma upp och så att vi får veta ungefär
vilken policy de har. Tackade de vänligt men bestämt nej till HÄNDELSE ATT INSÄNDAR-
REDAKTÖRERN SKREV I TIDNINGEN SEN OCH FÖRKLARADE SIG? 

Journalisterna pålästa? De flesta jag upplevde, hon från Effekt hon var ju väldigt kunnig i
processen HÄNDELSE EFFEKT NOVEMBER 1997

UPPDELNING OCH FÖRKASTANDE Floskler om hur norrlänningen är och hur det ser ut
i Norrland MEDIEVINKLING NEDSÄTTANDE BILD AV MALÅ de hade filmat någon enslig
grusväg med ett enda hus. MOTMAKT CENTRUM-PERIFERI

Ja-gruppen
Positiva Jagruppen är fullständiga namnet, vi är positiva till allting som är vettigt och nyttigt

i samhället, vi vill försöka få fram den positiva andan, jätteviktigt i ett samhälle 
Vad gjorde ni bra? Vårt engagemang, utåtriktade, positiva, att det var en platsundersökning

och ingenting annat det gällde var någonting som vi framhöll alltid
Roll i informationsspridningen/opinionsbildningen? En viktig roll att på nåt vis få debatten

mer jordnära SERIE FOLKLIGT DISKURSENS ORDNING det var väldigt mycket forskarrap-
porter som kom och presenterades och som nej-gruppen bemötte, väldigt mycket tekniska rap-
porter som egentligen bara de allra mest intresserade gick och lyssnade på. Utan de flesta tog
väl del av det där då via massmedia och nejgruppens skrivelser SERIE MASSMEDIERNA VIK-
TIGA och där kände vi att vi måste få debatten mer dit den hör hemma UPPDELNING OCH
FÖRKASTANDE, VILJAN TILL SANNING och det var väl här de kom de två debatterna
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som egentligen aldrig möttes SERIE DEBATTEN DELAD 
Kamp om vad man röstade om? Ja det blev ju det är det ett djupförvar eller en platsunder-

sökning? SERIE VAD MAN RÖSTADE OM Väldigt många för säkerhets skull röstar nej för
man vet inte, ger de lillfingret så tar de alltihop SERIE MISSTRO SÄKRA FÖRE DET
OSÄKRA 

ATT SÄGA ATT MAN SKALL VINNA INGÅR I SPELET ENLIGT EIVOR
Ja-gruppen för kärnkraftanvändning? Det var ingenting som vi diskuterade inom jagruppen

UPPDELNING OCH FÖRKASTANDE DISKURSENS ORDNING KÄRNKRAFT, EJ AVFALL 
EIVOR HÅLLER MED OM SOU:NS BESKRIVNING AV JAGRUPPENS ARGUMENTA-

TION = SERIE ARBETSTILLFÄLLEN, KOMMUNEKONOMI, SLUTET OCKSÅ, DET VILL
SÄGA VIKTEN AV ATT SÖKA INFORMATION OCH KUNSKAP FÖR SÄKERHETEN =
GÖRA EN PLATSUNDERSÖKNING OCH DET NATIONELLA ANSVARET

Ulf Lena Stefan som i första hand skulle ha massmediala kontakten men till slut var det ju
bara mig de jaga pressen HÄNDELSE EIVOR MEDIEPERSON VISAR ATT MEDIERNA
ANVÄNDER SAMMA KÄLLA 

Stefan Eriksson ordf i Jagruppen
Utarbetad infostrategi? Bemöta insändare, debattinlägg, producera eget material, jobba med

flygblad och informationsskrifter MEDIE- OCH INFORMATIONSSAMHÄLLE HÄNDELSE
JA HAR STRATEGI SERIE ATT DE ÄR SAMHÄLLETS ”ETABLISSEMANG” 

Första utskick med en presentation av gruppen maj 1997 strax efter att gruppen bildats.
Fjärde utskicket lördagen innan folkomröstningen, andra direkt efter semestern, sen tredje efter
debatten HÄNDELSE malåbor FÖR malåbor 

Vi var eniga om att det var platsundersökningen SERIE PLATSUNDERSÖK Mycket känslor
med från nejsidan så vi började diskutera om vi kanske också måste känna lite grann
HÄNDELSE BROTT KÄNNA och det var en där jag började komma in med det här typiskt
kvinnliga HÄNDELSE KÖNAD jag kände då att jag ville också ta mitt ansvar för att lösa den
här problematiken och inte vältra över det till kommande generationer LÅNGT CITAT OM
ÄLSKAR SIN TVÄTTMASKIN OCH ANDRA EL-KRÄVANDE MASKINER  måste hjälpa
till att forskningen får gå vidare DISKURSENS ORDNING MODERNA VILJAN TILL SAN-
NING svårare för karlarna att gå ut ch säga det  SERIE KÖNAD Lyckad strategi? Ja massme-
dialt uppmärksammat HÄNDELSE MASSMEDIALT = LYCKAT DISKURSENS ORDNING
MEDIERNA VIKTIGA 

JA-GRUPPEN HAR HAFT SKOLINFORMATION inbjuden av skolan komma dit till vissa
klasser och informera OCH FACKFÖRENINGSMÖTE LO 

En info av kvinnor för kvinnor SERIE KÖNAD 
SKB var ute i sin buss och det var ju bara några stycken som gick dit SERIE LÅGT ENGA-

GEMANG så då kläckte jag iden om den här kapseln och så fick vi låna kapseln och så ställde
vi upp den här vid Konsum, SKB informerade och det var min ide I ADAK KAPSEL
UTANFÖR KONSUM EIVORS IDE HÄNDELSE 

Alla förvärvsarbetande I JA-GRUPPEN, sköta på fritiden på ideell basis SERIE IDEELLT
Hur disponerade gruppen pengarna? Trycksaker och annonskampanj valstugan, utskick,

familjeträffen SERIE INFORMATION VIKTIGT

Opinionsgruppen
Mycket känslor med från nejsidan UPPDELNING OCH FÖRKASTANDE
Starkaste argument? Djupförvarstekniken SERIE METOD Transportfrågorna Tidsperspektivet,
Osäkerhetsfaktorer HÄNDELSE RISKSAMHÄLLE OSÄKERHET TID STRÅLNING 

Grannkommunerna

Samerna

SKB
Har påverkat mest? SKB inta en särställning, SKB FÖRFATTARFUNKTION
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SKI/SSI 
Har haft väldigt väldigt oklara roller SERIE OKLARA ROLLER MYNDIGHETSKRITIK de
har egentligen inte vetat om de skulle våga vara med 

Riksdag och regering/miljöminister
Är väldigt besviken på, har svikit SKB, de lägger över allt på dem SERIE FRÅNVAROKRITIK

Greenpeace
KRÄVS ANSVAR FRÅN Definitivt stor genomslagskraft, dörrknackar, en utav de saker som
gjorde att vi förlorade och deras starka engagemang, oerhört skickliga och väldigt trevliga och
verbalt duktiga SERIE GREENPEACE MÄKTIGA FÖRFATTARFUNKTION PROFFS ute och
sökte upp äldre människor, gräva ned det under din stuga, lite såna där fin skrämselpropagan-
da MALÅKONTEXT SKRÄMSELPROPAGANDA UPPDELNING OCH FÖRKASTANDE

Jordens vänner

Kommunal nivå/ kommunen
någonting som var jättebra var fristående granskningsgruppen och den information som de
gick ut med då den utvidgning utav det material som HÄNDELSE FRISTÅENDE GRANSK-
NING BRA INFORMATION INKLUSIVE INFRAPLANS UTREDNING

Fristående granskningsgruppen som bestod utav både ja- och nej-sägare, som även om nej-
gruppen inte var med så hade de ändå kanalerna dit in HÄNDELSE ATT NEJ VAR MED I
GRANSKNINGEN ELLER HADE KANALER IN, UPPDELNING OCH FÖRKASTANDE AV
ICKELEGITIMITET 

Politiker/ partier

V-partiet

TOLKNINGSDIMENSIONERNA:

RISKSAMHÄLLE

MODERNA

MÄNNISKA/NATURRELATION

KÖN

FRÅNVARANDE 

ÖVRIGT
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BBIILLAAGGAA  66

Sammanställning av intervjupersoner och dominerande

teman

29 intervjuer med totalt 25 personer. Jag har genomfört 23 av dessa, övriga sex har
av praktiska skäl utförts av andra, men samma frågeguide har nyttjats. Inspelade
band samt transkriptioner från intervjuerna finns i författarens ägo. Dominerande
teman och analys per aktör från intervjutextutdragen presenteras samlat. Uppdelning
och förkastande förkortas U/F, diskursens ordning DO och  viljan till sanning, VTS.

• SKB 3 (+1) intervjuer 4 informanter

941020 Intervju med platschef Torbjörn Hugo-Persson på Malå informationskontor, 
Malå

960327 Telefonsamtal med platschef Torbjörn Hugo-Persson)
971210 Intervju med chef för avfallsenheten Claes Thegerström, ansvarig för samhälls

kontakter Gunnar Bäckström och informationschef Jan Lindkvist på SKB i 
Stockholm

981204 Intervju med platschef i Malå Torbjörn Hugo-Persson, Oskarshamn

Kodning:
SKB författarfunktion: Väljer ej opinionsunder-
sökningar, hyr in experter, mediekompetenta
(lärande organisation), bedömer andra
Opinionsgruppen, Greenpeace, Ja-gruppen (=
kom för sent och inte föra fram arbete som
argument)

Sakliga

Information: ”få ut basinfo så att folk har
någonting att stå på”, ”informera bort miss-
förstånd”

U/F och Tjernobyl

VTS: Oskarshamnsresorna, ”egen uppfattning”

DO: Politiker först sen folk
Vanligt folk, Muntlig kommunikation,
Närvaro-tid ger Ja (grannkommuner och
Malåmedborgare)

SERIE Icke engagemang, t ex studiecirklar

Vara från Malå viktigt
Malås negativa utveckling
CENTRUM PERIFERI
Norrland: handikapp att komma från 

Stockholm, rädda uppfattas som påflugna
Effekt att miljöpartiet bildas

Legitimitet: dels inte sponsra, acceptans A och O

Folkomröstning för tidigt

Skilt från Storuman 

”Svår fråga” – handlar om tillit inte informa-
tion, kommunikation snarare än innehållsre-
sultat

Mediemakt
Mediekritik: U/F Norran lördag före val, Anna
Lindh-fax, finns många intressanta ex

Rationalitet/förnuft = känsla-nej-inte veta
Nedsättande syn på negativa, motståndare 
Könad: Svårt nå kvinnor

Kritik av myndigheter: oförberedda och från-
varande
Rikspolitiker – Anna L??
Även kritik av lokalpolitiker att det är rädda
inte bli omvalda)

U/F Greenpeace, icke demokratiska,
Dörrknackning hade stor effekt
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•SKI och SSI 1 intervju 2 informanter

971209 Intervju med ställföreträdande informationschef Susanne Carlberg och infor
matör Susanne Thorén vid SKI och SSI, Stockholm

•Samerna 1 intervju 1 informant

980930 Intervju med ordförande i Malå sameby, Jörgen Stenberg Malå

•Ja-gruppen 2 intervjuer 1 informant

970916 Intervju med medlem Eivor Jonsson, Malå 
981001 Intervju med medlem Eivor Jonsson, Adak. 

Kodning: 
Legitimitetsbrist

U/F SKB = SKI/SSI
U/F politik och myndighetsuppdrag
Greenpeace är kritiska till myndigheter

Informationens roll: top-down, vill nå och
fostra ”smyga in i naturliga sammanhang”,
syns att de är ett steg efter

Vanligt folk= insändare

Kommunal samordnare central roll i lokal-
kontakt

Svår fråga: folk vill ha garantier som inte kan
ges

Experter författarfunktion

Kodning:
Marginaliserad position i Malå syns i turism-
sammanhang annars ej, inte med i näringslivs-
diskussioner på kommunal nivå, problem man
ska samråda kring

Tjernobyl, drabbade än, psykologisk katastrof
Samerna överlag splittrade

Misstro: Experter och politiker

Experter författarfunktion men behövs

Mediekompetent
Mediekritik

U/F Transportutredning

SKB författarfunktion: parallell till Boliden
Malå: Arbetstillfällen kommer med jobb är du
Jesus
Avhopp näringsliv upplevdes som påhopp som
renskötare

Samerna
Misstro

Kodning:
DO Centrum-Periferi/Autonomi: Bo kvar, får
icke splittras, hålla sams!
U/F Greenpeace författarfunktion:
Dörrknackning, klistermärken
U/F Storuman
Motmakt mot stereotyp porträttering av
Norrlandsrepresentationer
Känner för lokalreportrarna (svår fråga beva-
ka, borde inte behöva) och SKB-anställda
(som mister jobben vid nej)

U/F Skelleftehamnsborna därför hade man
debatt ”Av malåbor för malåbor”

U/F Opinionsgruppen Skrämselpropaganda –
känslor
Miljöpartiet bildas som effekt

Myndighetskritik
Serie: Chockad över den misstro folk visar mot
myndigheter!
Riksnivån – väldigt besviken

Brist på intresse – information fanns

U/F Norran lördag
Medierna författarfunktion: Regissera kon-
flikt 2 ex! Använder en källa = Eivor
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•Medierna 4 (+1) intervjuer 4 informanter

NV
941020 Intervju med lokalreporter Sören Nilsson, Malå
970917 Intervju med lokalreporter Sören Nilsson, Malå
980930 Intervju med lokalreporter Sören Nilsson, Malå
981001 intervju med lokalreporter Åke Lundgren, Malå

Nordnytt
990802 Intervju med Skellefteåredaktionens reportar Helena Wink och Barbro
Nilsson, Skellefteå 

•Opinionsgruppen 3 intervjuer 3 informanter

941020 Intervju med ordföranden opinionsgruppen Bertil Morén, Malå
970916 Intervju med vice ordförande Hans Forslund och ordförande Martin
Bildström, Malå
981002 Intervju med ordförande Martin Bildström, Malå

Mediekritik: har ansvar är inte objektiva

Information: Telefonrundringning för att tala
om att vi finns + annonskampanj
Ja-grupp ville sprida information, 3:e utskick-
et fick kritik förkastades av många
Viktigt söka information/kunskap, för säker-
heten
Borde utnyttjat ungdomar

Muntlig kommunikation – Enkelt vardags-
språk, ”vanligt folk” norm

SKB författarfunktion

Könad: känslor – kvinnor - ansvar

Kodning:
Svår het fråga!: Var ej i Oskarshamn, Sned
opinionsbildning
NV- om mediekritiken

Lokaljournalistikens villkor (hur arbetar,
interna diskussioner)
Bilder – källor behövs intervjupersoner
Journalistik – kommentarens roll
DO neutrala 

Opinionsjournalistik – insändare, försökte
göra egna opinionsundersökningar
Journalist är folkets tjänare

DO Motstånd – känsla

SKB författarfunktion
Experter författarfunktion
Greenpeace författarfunktion

Kodning:
U/F Infraplan
U/F Kommunen partisk – DO neutral, balan-
serad
U/F Skräckpropaganda men vetenskapligt
bevisat

Lågt engagemang!

Samerna legat lågt

U/F Arbetstillfällen – Ja-grupp 

VTS Metod: experter + alternativ,
Oskarshamn

Information: Allsidig info (ej SKB) + om
alternativ, Många informationsutskick,
Bussen
Opinion, informationens betydelse - frustra-
tion
Kärnkraft

Medierna författarfunktion: makt, medierna
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•Greenpeace 1 intervju 1 informant

970917 Intervju med kampanjansvarig Dima Litvinov, Malå 

•Jordens Vänner I intervju 1 informant

971107 Intervju med ordföranden Klaus Pontvik, Stockholm (ingen bandupptagning)

är de viktigaste
Experter författarfunktion: Vetenskapen, eng-
elsk forskare
SKB författarfunktion (mest resurser, seriöst
företag)

Myndighetskritik -passiva
Kritik av rikspolitiker Anna Lindh
Politikermisstro (besviken på lokalpolitiker

frustration) och kritik – beslutsprocessen och
frist granskningen, avhopp näringslivsutskott

Centrum-Periferi 
Autonomi-Skilt från = Storuman, Skellefteå,
GP
Unga viktiga

Känslig fråga

Kodning:
GP författarfunktion: skiljer publik och
vetenskaplig/formell process, mediekompeten-
ta/mediemakt = täckning, jobbar medvetet
(hur beskrivs!) lärt sig av Storuman, dörrk-
nackning= nå folk man inte gör annars, de
som inte bestämt sig, älgskylt, personlig kom-
munikation på folks nivå, fokus föra ut infor-
mation/kunskap till människor, valkampanj
Möter kritik att de inte är demokratiska

Brott Demokratiskt = folkomröstning??
Brott: kopplar ihop kärnkraft och avfall, 
DO globalt är skilt ifrån lokalt 
Kritik metod och process
Kommentar avhopp nationellt

SKB författarfunktion: huvudmotståndare

Experter författarfunktion

Medier författarfunktion

Centrum-Periferi
Malå – gruva – jobb
Skönt samerna med
Norrlandsstereotyp, norrlandskunskap

U/F Ja-grupp: nedskärning och dagisplats
U/F SKB demokratiska

Kodning:
Jobba med information/pressmeddelande,
broschyr/utskick, seminarium, söker nå ”lilla
människan”
Brott: Uranbrytning förs in! Kärnkraft finns
med, Naturen som väsen
U/F process och metod
U/F GP inte demokratiska (DO demokrati)
U/F att påverka för mycket i Malå (DO själv-
bestämmande och balans)

Svår fråga

Medier författarfunktion: Mediemakt fokuse-
rar mkt på/pressmeddelande+ mediekritik
Experter författarfunktion
SKB författarfunktion: misstro

Misstro politiker riksplan
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•Malå kommun: Kommunal samordnare 2 (+3) intervjuer

1 informant

941020 Intervju med kommunal samordnare Carl-Olof Sjölund, Malå
(960322 Telefonsamtal  med Carl-Olof Sjölund)
(960902 Telefonsamtal  med Carl-Olof Sjölund)
(970917 Samtal med Carl-Olof Sjölund på kommunkontoret, Malå)
981008 Intervju med kommunal samordnare Carl-Olof Sjölund, Malå

Kodning:
Samordnaren= Ja!: Ifrågasätter utfallet, t ex
Greenpeaces påverkan, Mycket av DO:
Moderna roll vetenskap (behövs kunskaper
för upplysning/info) och journalistik (sansade
kunskapsartiklar)

Granskningsgruppen (Infraplanutskick
tyckte det var ganska rationellt) och sakkun-
nig ordförande för= icke neutrala? JA men
90-95% mycket korrekt

Motståndare kallas attitydgrupper, är avvi-
kande även de sansade ickemilitanta, finns
samhällsekonomiska motiv men det är som
att svära i kyrkan, försöker ta till sig att det
finns andra uppfattningar Opinionsgruppen
har agerat mycket sansat och parlamentariskt
(DO representativ demokrati), negativ till
Greenpeace, Jordens vänner,
Opinionsgruppen, kan vara mot attitydbase-
rad kunskap

Informationens roll viktig- egentligen en
utbildningsfråga, information för att inte dia-
logen ska dö ut = aktivera, SSI/SKI ombedda
komma på infomöten, Kommunen försöker
hålla politiker och allmänhet informerade för
att ta ställning, noga med att inte tycka
någonting = neutral DO,
Informationsproblem, söker pengar till info-
kampanj arbetsplatser av fristående experter
Alla kan komma till tals i debatten
U/F Turistrapporten = ovetenskaplig= byggde
på intervjuer
Oskarshamn, studieresor, för många klarnade
det, man måste sätta sig in i saker och ting
U/F Mutresor

Experter författarfunktion: stort utrymme i 

medierna. Vara part ej desamma som att man
kan missänkliggöras

SKB författarfunktion: Mkt duktigt folk,
pedagoger har resurser, fullständiga och till-
rättalagda informationen, vetenskapliga, före-
dömliga

Greenpeace författarfunktion: starkt inflytan-
de på utfallet

Lågt intresse kritik mot folk värjer sig mot
information, intar känslomässig ställning,
svårt att få folk att ta till sig info, ökande
kunskapsklyftor, oengagerade människor

Mediekritik, besviken bara känslor inte info
går ut, vill ha sansade kunskapsartiklar, lågt
intresse

Riksnivå politiker och myndigheter: Lågt
intresse, sen start SKI/SSI

Centrum-Periferi:
Samerna (Jörgen Stenberg bra ung represen-
tant, Tjernobyl)
Öst = Dom andra, fodrar att Greenpeace ska
tänka på hur det ser ut i Murmanskområdet,
Baltstaterna
Storuman = Malå även skilt från grannkom-
muner
2:a folkomröstningen
Gruvtradition
Striptease U/F malåbon som mindre vetande

Könad: Vårdpersonal, negativ attityd bland
kvinnor
Känslig fråga: kontroversiellt ämne
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•Malåpolitiker 6 intervjuer 4 informanter

Socialdemokraterna
941020 Intervju med kommunalråd Rolf Andersson socialdemokraterna, Malå
981001 Intervju med kommunalråd Rolf Andersson socialdemokraterna, Malå

Kodning:
Centrum-Periferi:
Moderna perspektivet Fokus arbete och
utbildning, Samer marginaliserade finns inte
med i näringsuppräkning 
Har hela tiden varit för
Informationens roll: information före beslut
Skilt från Storuman, inte vara som 
Grannkommuner kritik

Ja skulle bildats tidigare för att haft längre tid
för opinion och information
Nej inte duktiga

DO Demokratiska= folkomröstning
DO Arbetsordning politik skilt från kärnfrå-
gan, icke ideologisk fråga

Mediekritik: NV företrätt nej, 

Kritik av centralmakt (regering Anna L och
myndigheter otydliga)

Lågt engagemang folk: ingen som kommer

Svår fråga: känsloladdad

Vänsterpartiet
941020 Intervju med Lennart Gustavsson vänsterpartist, Malå
980924 Intervju med Lennart Gustavsson vänsterpartist, Umeå
981001 Intervju med Eva Olofsson vänsterpartist, Malå

Kodning:
Speciell fråga: känsloladdad = förnuft

Informationens roll måste
U/F Arbete och kärnavfall
DO Att engagemang i frågan som politiker
(arbetsordning)
Lågt engagemang, folk bestämt sig tidigt DO
Misstro: Politikerföraktet
U/F Partipolitik och engagemang i kärnfrågan
Frustration: politikerna var inställda på fort-
sättning, neg effekter, avhopp näringsliv

DO Vanligt folk – bra
Avhopp av Nej – krav alternativ
Experter författarfunktion: måste lita till
SKB författarfunktion: sjuttons bra på att
göra information, skickliga, 
SKB författarfunktion proffs 

Medierna författarfunktion: Medieperspektiv
lite annorlunda icke lika kritisk

Medier författarfunktion: uppträdarkompe-
tens, Botnia

Experter författarfunktion

Folkomröstning
Ansvar = demokratiskt
Centrum-Periferi:
Malå självstyre: kontra andra, grannkommu-
ner, Norrland
Malå hamnar i centrum
Malå i världen
SKB nytt Boliden

Kön: OPG fokus tekniska ”gubb”, mötte
motstånd, inte tagen på allvar, de är inte vana
vid kvinnor som uttalar sig och tycker

U/F Infraplan
U/F Greenpeace barn och klistermärken
U/F Barn SKB
U/F aggressivitet - Skellefteå
U/F Skrämselpropaganda Ja- korv
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•Tjänstemän 3 intervjuer 3 informanter

Turistchef och referensgruppsmedlem

941020 Intervju med referensgruppsmedlem turistchef Östen Renström, Malå

Moderaterna
980929 Intervju med medlem ur styrgruppen för förstudien och projektledningen för den fri-
stående granskningen Arne Hellsten moderaterna, Malå

Kodning:
Medierna författarfunktion: Mediekritik =
vinklade – viktigt är att skriva som det verkli-
gen är

SKB författarfunktion: viktigaste informa-
tionskanal

Malå – Arbete- Tjernobyl (mkt påverkan
avfall ej samma sak)
Motstånd transporter, Skellefteå
Turismfrågan: uppsving- risksamhälle
Känslig fråga
Lite engagemang folk

Kodning:
Centrum-Periferi: 
Förändring och nödvändighet gör att han går
emot folkomröstningen
Folkomröstning fel tidpunkt – informationens
roll: ger ja
DO Fakta +ja-saklighet-info respektive för-
nuft = känsla – nej
Samerna låg profil, hade väntat sig annan

DO Politiker = folk: Svårt nå ut: Folk är
rädda för förnyelse
DO ingen politisk fråga
Medierna författarfunktion

U/F förkastar att han/kommunen skulle vara
partisk DO Neutralitet
U/F Avhopp
U/F inte gå ut innan undersökningarna
SKB författarfunktion: oerhört seriöst
Experter författarfunktion De som granskade
Medierna författarfunktion

Misstro:
Mediekritik: Journalisterna okunniga, väldigt
många trodde SKB lurade insnöade kommun-
politiker
Myndighetskritik, väldigt vilset i början
Centrala politiker Anna Lindh
Grannkommunkritik

Granskningsgruppens sakkunnige ordförande

981109 Intervju med sakkunnige ordföranden för fristående granskningen, Valfrid 
Paulsson, Stockholm

Kodning:
U/F Avhopp Opinionsgruppen
U/F Greenpeace
DO Förnuft: Frist gr: info sen beslut/fakta sen
opinion mot Känsla = Nej

VTS: Neutral DO

U/F Infraplansbroschyrkritik

Experter författarfunktion (konsulterade) VP
själv expert, elit försvarar sitt Ja 
SKB författarfunktion

DO Process skilt från politik
Folkomröstning för tidigt
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Nationell samordnare på kärnavfallsområdet

981109 Intervju med nationelle samordnaren på kärnavfallsområdet Olof 
Söderberg, Stockholm 

Kodning:
U/F Politik skilt från tjänstemannaroll
(neutrala DO)
Informationens roll: korrekt informera
VTS: Tillhandahålla korrekt information DO
Folkomröstning för tidigt – Visar att ja är
neutralt

Malå skilt från Storuman
Misstro: kommunale samordnaren neutral?
SKB gjorde kardinalfel

•Ungdomsrådet 1 intervju 1 informant

941020 Intervju med ordföranden i ungdomsrådet och medlem i referensgruppen 
Oskar Sjölund, Malå

Kodning:
Icke engagemang folk
DO måste informera sig, U/F info före beslut

Skilt från Storuman

Mediekritik vinklat

SKB författarfunktion

Samerna (lapparna) inte engagerade, margi-
naliserad



Medier och kommunikation

Redaktör: Inga-Britt Lindblad

Nr 1.

Olle Findahl
Sveriges elfte TV-val. Valprogrammens publik, deras kunskaper, åsikter och viktigaste frå-
gor under valrörelsen 1991. Umeå 1993.

Nr 2.

Inger brännström och Inga-Britt Lindblad
Norsjösatsningen i massmedierna. Medieutbud och publikuppfattningar kring en häl-
sokampanj. Umeå 1993.

Nr 3.

Inga-Britt Lindblad
Hiv- och aidskampanjer. En text- och mottagarstudie. Umeå 1995.

Nr 4.

Eva Reimers
Vad lindrar de sörjandes hjärtan? Aktörer, ämnen, motiv och värderingar i det andra
pressamtalet om bärgning av offren från Estonia. Umeå 2000.

Nr 5.

Kristina Wallander
Nyhetstextens förvandlingar. Fyra nyhetsberättelser i Dagens Nyheter 1914-1993. Umeå
2002.

Nr’ 6.

Karin Ljuslinder
På nära håll är ingen normal. Handikappdiskurser i Sveriges Television 1956-2000. Umeå
2002.

Nr 7.

Annika Sjölander
Kärnproblem. Opinionsbildning i kärnavfallsdiskursen i Malå. Umeå 2004.
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•Ungdomsrådet 1 intervju 1 informant

941020 Intervju med ordföranden i ungdomsrådet och medlem i referensgruppen 
Oskar Sjölund, Malå

Kodning:
Icke engagemang folk
DO måste informera sig, U/F info före beslut

Skilt från Storuman

Mediekritik vinklat

SKB författarfunktion

Samerna (lapparna) inte engagerade, margi-
naliserad
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