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Abstrakt
Den 11 mars 2011 inträffade en kärnenergiolycka i Fukushima, Japan. Jag har gjort en

diskursanalytisk innehållsanalys av fyra svenska dagstidningars artiklar om kärnenergi från de

90 dagarna innan kärnenergiolyckan i Japan, de första 90 dagarna efter den samt de därefter

följande 90 dagarna. Jag har även jämfört de tendenser som framkommer i rapporteringen

med Sveriges befolknings attityder till kärnenergi för att se om det finns något samband

mellan dessa. Syftet var att utifrån mina resultat, tidigare forskning och teorin från

forskningsfältet ”communication of science” analysera den eventuella påverkan medias

rapportering om kärnenergi och allmänhetens syn på kärnenergi kan ha på varandra. Analysen

visar att det finns ett samband mellan tidningarnas rapportering och allmänhetens åsikter och

att det är troligt att parterna påverkar varandra. Vidare studier skulle dock krävas för att säkert

kunna uttala sig om hur parterna påverkar varandra.
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1 Inledning
Kärnenergi är den energi som frigörs vid reaktioner med atomkärnor eller vid sönderfall av

atomkärnor (Sjöstrand). Kärnkraft är det ord som används om fenomenet i vardagligt tal och

då tänker nog de flesta på produktion av elektricitet. I dagsläget råder en livlig debatt om

kärnenergins vara eller ickevara, där förespråkarna för kärnenergin ofta framställer den som

miljövänlig (i och med små koldioxidutsläpp), medan motståndarna anser att processen

innebär för stora risker (miljömässigt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt) för att den ska vara

försvarbar. För allmänheten kan det vara svårt att ta ställning för den ena eller andra sidan

eftersom kärnenergi är ett område där, som Westerståhl & Johansson skriver, ”vanliga

människor inte har några egna kunskaper och erfarenheter att falla tillbaka på” (Westerståhl &

Johansson 1987:5). Därför måste lekmannen göra sin bedömning av kärnenergifrågan utifrån

information han får i andra hand, via till exempel media. Dagstidningen är en av de

mediakanaler som når störst del av befolkningen. För de som inte studerar, har ett arbete som

innebär att de kommer i kontakt med vetenskaplig information och/eller av eget intresse läser

till exempel vetenskapliga tidsskrifter utgör dagspressen ofta en av få informationskällor om

forskning och vetenskap. Eftersom även den delen av befolkningen är med och tar beslut som

påverkar forskning och tillämpning av vetenskap, kan det vara intressant att undersöka vilken

information de serveras genom dagspressen och om och i så fall hur denna påverkar deras

åsikter.

Den 11 mars 2011 inträffade en kärnenegiolycka i Fukushima, Japan. Jag har studerat svenska

tidningsartiklar om kärnenergi från de 90 dagarna innan olyckan, de första 90 dagarna efter

den och de därefter följande 90 dagarna. Mitt syfte var att utifrån artiklarnas innehåll,

allmänhetens syn på kärnenergi (enligt opinionsundersökningar), tidigare forskning samt teori

från forskningsfältet ”communication of science” (kommunicering av vetenskap) analysera

den eventuella påverkan rapporteringen om och allmänhetens syn på kärnenergi kan ha på

varandra. För att undersöka detta har jag valt frågeställningarna

- Hur beskrevs kärnenergi i svensk dagspress under de tre perioderna? Vilka skillnader och

likheter finns mellan perioderna?

- Hur såg Sveriges befolknings attityder till kärnenergi ut under de valda perioderna (enligt

opinionsmätningar) och är det möjligt att koppla de tendenser som framkommer i

dagspressens rapportering till dessa?
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- Vad säger tidigare forskning och teori om förhållandet mellan dagstidningars rapportering

och allmänhetens åsikter om vetenskap och hur relaterar detta till svaren på ovanstående

frågeställningar?
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2 Metod och material
Jag har valt att göra en diskursanalytisk innehållsanalys. Denna metod beskrivs av Lindgren

och Lundström som ett försök att kombinera kvantitativ och kvalitativ textanalys genom att

skapa visualiseringar av hur en text är organiserad. Analysen görs genom att räkna frekvenser

av samförekomster för vissa ord eller grupper av ord i ett textmaterial och med hjälp av detta

skapa en visualisering av hur centrala begrepp och teman förhåller sig till varandra. Lindgren

och Lundström menar att metoden passar särskilt bra för analyser av stora texturval som inte

är lämpade för en fullständig kvalitativ närläsning i traditionell mening (Lindgren &

Lundström 2009). Mitt texturval består av drygt 2000 tidningsartiklar (se tabell 1 på s) och

faller alltså in under kategorin stort texturval. En ytterligare faktor som talar för valet av en

analys av det mer kvantitativa slaget är attt jag jämför dagstidningarnas rapportering med

opinionsundersökningar. Eftersom de senare är mer kvantitativt än kvalitativt utformade

känns det naturligt att även analysen av textmaterialet är det.

Bearbetningen av textmaterialet sker med hjälp av Bibexcel (verktyg för bibliometri) och

Pajek (visualiseringsverktyg). Tillvägagångssättet kan delas upp i fyra steg. 1: Formulering av

söksträngar för sökning i fulltextdatabaser, för att välja ut och samla in datamaterialet. 2:

Förberedelse av datamaterialet för datorstödd analys. 3: Växling mellan kvantitativ och

kvalitativ analys för att hitta nyckelkoncept och analysera samförekomster mellan dem och 4:

Generering och redigering av kartor över diskursiva nätverk (Lindgren & Lundström 2009:5).

När det första steget är genomfört och ett urval av texter är gjort, måste texterna bearbetas så

att formatet är kompatibelt med Bibexcel. Jag går inte in i detalj på de rent tekniska detaljerna

kring bearbetningen av textmaterialet, utan konstaterar bara att det är ett nödvändigt steg. För

den intresserade rekommenderar jag Lindgren och Lundströms utförliga beskrivning av det

praktiska genomförandet av analysen. Men kortfattat gör förberedelsen av datamaterialet det

möjligt att med hjälp av Bibexcel göra sökningar på ord och ordfrekvenser i textmaterialet

(Lindgren & Lundström 2009:5ff.). Analysen kan ske  på till exempel menings-, stycke- och

artikelnivå. Jag har valt att göra en analys på artikelnivå, vilket innebär att jag undersökt i  hur

många artiklar mina utvalda ord och kategorier förekommer och samförekommer. En nackdel

med detta tillvägagångssätt är att en artikel kan behandla flera olika ämnen. Att två ord

förekommer i samma artikel behöver alltså inte betyda att de har någon egentlig koppling till

varandra. Samtidigt behöver inte två ord förekomma i samma mening eller stycke för att de
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ska ha en koppling till varandra. Väljer man att undersöka i hur många meningar eller stycken

som de utvalda orden samförekommer kan det hända att man missar relevanta

samförekomster av ord.

Efter textbearbetningssteget skulle det rent tekniskt vara möjligt att med hjälp av Bibexcel och

Pajek skapa en visualisering av alla ord i artiklarna och hur de förhåller sig till varandra. Den

visualiseringen skulle dock vara alltför komplex för att det skulle vara möjligt att dra några

slutsatser. Istället föreslår Lindgren och Lundström att endast vissa ord väljs ut för vidare

analys. De gör detta urval genom att samla ord från datamaterialet i provisoriska kategorier

som omvandlas, förfinas och definieras allteftersom sökningar på de utvalda orden görs (inom

det ursprungliga textmaterialet) och delar av textmaterialet läses. Processen kan beskrivas

som att: välja ut ord och dela in dem i kategorier – göra sökningar – läsa texter – välja att

behålla, stryka eller omformulera de utvalda orden/kategorierna och/eller välja ut nya

ord/kategorier – göra nya sökningar – läsa nya texter och så vidare. Det finns, som Lindgren

och Lundström skriver, ingen universiell regel som säger när det är dags att avsluta processen

och bestämma att de kategorier och ord processen åstadkommit ska vara de som används som

grund för vidare analys. Poängen med metoden är dock att alla de utvalda artiklarna inte ska

behöva närläsas. De rekommenderar istället att man strävar efter ”mättnad”, vilket innebär att

inga ytterligare data kan hittas med vars hjälp man kan utveckla kategorierna.

Det finns även ett mycket snabbare sätt att välja ut ord att analysera, nämligen genom att med

hjälp av Bibexcel skapa en lista över de ord som förekommer oftast i artiklarna. Lindgren och

Lundström avråder dock från att endast använda sig av denna strategi, eftersom den inte tar

hänsyn till vad orden betyder i deras ursprungliga kontext (Lindgren & Lundström 2009:7ff.).

Mer om detta under rubrik 4.1 De oftast förekommande orden i artiklarna. Jag återkommer

till de kategorier jag valt ut under rubriken 4.2 Ordvalsfil.

Med ordvalsfil syftar jag på den textfil med de utvalda orden och kategorierna som är

nödvändig för att man med hjälp av bibexcel ska kunna beräkna deras förekomster och

samförekomster. Kortfattat skriver man de ord man vill att Bibexcel ska hitta i en kolumn och

de kategorier man delat in orden i, i kolumnen bredvid. Då kommer Bibexcel att söka efter

förekomster av orden i den första kolumnen och koda dem med kategorinamnen i den andra.

(Lindgren & Lundström 2009:9ff.) Se bilaga 1 för min ordvalsfil.
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Efter detta steg är det möjligt att med hjälp av Pajek skapa visualiseringar av de utvalda orden

och dess förekomster och samförekomster i textmaterialet. De kategorier som Bibexcel hittat

representeras av varsin nod. Nodernas storlek avgörs av hur ofta kategorierna förekommer i

textmaterialet. De kategorier som samförekommer i artiklarna binds samman med streck.

Strecken är olika tjocka beroende på hur ofta kategorierna samförekommer. Se bilaga 3 för

exempel på visualiseringar. Visualiseringarna går att bearbeta på en mängd olika sätt. Bland

annat kan man välja att sätta en minimigräns för hur många gånger (i mitt fall i hur många

artiklar) kategorierna ska samförekomma, för att göra visualiseringen mindre komplex och

mer lättåskådlig (Lindgren & Lundström 2009:13ff.).

I den slutliga analysen av visualiseringarna är det både möjligt och lämpligt att återgå till att

göra sökningar på ord och kategorier i det ursprungliga textmaterialet för att validera sina

slutsatser (Lindgren & Lundström 2009:15).

2.1 Söksträng

För att hitta artiklar om kärnenergi har jag använt mig av söksträngen ”kärnkraft* OR

kärnenergi*”. Jag upplevde att den resulterade i både en hög precision1 och hög

återvinningsgrad2. Kärnenergi är ju det egentliga namnet på kärnkraft (kärnkraft, ne.se), men

jag inkluderar även ordet kärnkraft eftersom det är den beteckningen som används oftast i

dagligt tal. Söksträngen kärnenergi*3 genererar bara 68 träffar, medan sökningen kärnkraft*

genererar 2069 och (kärnkraft* OR kärnenergi*)4 genererar 2107 träffar.

2.2 Urval av tidningar

Jag har laddat ner tidningsartiklar från Mediearkivet, som är Nordens största digitala

nyhetsarkiv och innehåller tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress.5 För att begränsa

urvalet har jag valt att endast titta på tryckta dagstidningar och valt bort kvälls-, gratis- och

näringslivstidningar. Vidare har jag valt att endast titta på storstadspress. De tidningar som då

1 Förhållandet mellan antalet funna, relevanta dokument och det totala antalet funna dokument.
2 Förhållandet mellan antalet funna relevanta dokument och det totala antalet relevanta dokument i samlingen.
3 Asterixen innebär att ordet trunkeras i slutet, vilket i sin tur betyder att sökningen resulterar i alla artiklar som
innehåller ord som börjar på ordet kärnenergi.
4 Den booleska operatoren OR innebär att minst ett av orden ska finnas i varje träff. Sökningen resulterar alltså i
artiklar som innehåller minst ett ord som börjar på kärnkraft eller kärnenergi.
5 http://www.retriever.se/tjaenster/research.html
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återstår av Mediearkivets utbud är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och

Göteborgs-Posten. Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet är Sveriges tre

största morgontidningar. Vad gäller politisk inriktning är Dagens Nyheter och Sydsvenskan

oberoende liberala, Göteborgs-Posten liberal och Svenska Dagbladet obunden moderat.

2.3 Tidsperioder

Eftersom jag önskar analysera den ”dagsaktuella” rapporteringen av kärnenergi har jag valt ut

artiklar som publicerats tämligen nyligen. Den 12 mars 2011, inträffade en kärnenergiolycka i

Japan. Tittar man på antalet artiklar om kärnenergi under mars månad ser man att de ökar

kraftigt i antal i och med olyckan för att sedan sjunka relativt snabbt efteråt.  Tittar man på en

ännu längre tidsperiod ser man att antalet artiklar ökar kraftigt i mars och sedan minskar så att

de redan i februari är färre än strax innan olyckan. Jag ville jämföra rapporteringen av

kärnenergi under tre lika långa perioder där den första perioden inträffade före olyckan, den

andra vid tiden för olyckan och den den tredje när antalet artiklar såg ut att vara nere på

”normalnivå” igen. Jag anser att jag fann en bra lösning på detta genom att välja ut tre 90-

dagars perioder. Första och tredje perioden har i snitt 4 artiklar per dag medan andra perioden

har i snitt 14 artiklar per dag. Perioderna motsvarar ungefär tolv månaders rapportering av

kärnenergi, det vill säga ungefär det senaste året.

12 nov 2010 – 11 mar 2011 12 mar 2011 – 9 jul 2011 10 jul 2011 – 6 nov
355 1279 373
Tabell 1. Antal artiklar under var och en av de utvalda perioderna.
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3 Teoretiska modeller och tidigare forskning

3.1 Public communication of science

Teoretisk och empirisk forskning inom public communication of science, eller

kommunikationen av vetenskap till allmänheten, har en relativt kort historia jämfört med hur

länge vetenskap har kommunicerats till allmänheten. Först 1992 grundades en vetenskaplig

tidskrift dedikerad till fältet, Public understanding of science (allmänhetens förståelse av

vetenskap) (Bucchi 2008:57). Under framväxandet av det teoretiska fältet har flera teorier, i

form av modeller av kommunikationen av vetenskap, uppstått.

Bucchi beskriver tre nyckelmodeller för kunskapsinteraktionen mellan experter och

allmänheten. Han kallar dem för bristmodellen (the deficit model), dialogmodellen (the

dialogue model) och deltagandemodellen (the participation model). Bucchi betonar att dessa

modeller ska betraktas som idealtyper hellre än som tydligt åtskilda kategorier där den ena

utesluter den andra. Han menar att de flesta kommunikationssituationer måste beskrivas som

en kombination av samtliga tre modeller (Bucchi 2008:69).

3.1.1 Bristmodellen

Bristmodellen bygger på traditionella uppfattningar om kommunikation av vetenskap till

allmänheten, särskilt på förmodandet att allmänheten i grund och botten är passiv, saknar

kunskap och är negativt inställd till vetenskap (Bucchi 2008:57-59). Enligt bristmodellen går

allmänhetens inställning att motverka med en bra kommunikation av vetenskap. Media ses

som en lämplig kanal för förmedlingen av vetenskap till allmänheten, men även som en kanal

som ofta är oförmögen att utföra den uppgiften tillfredsställande. Orsaken uppges vara brist

på kompetens och/eller övervikt av andra intressen (till exempel kommersiella). På grund av

detta har det uppstått en syn på media som en smutsig spegel, en spegel som är oförmögen att

korrekt reflektera och filtrera vetenskapliga fakta. Enligt bristmodellen ses den vetenskapliga

kommunikationen som en linjär, enkelriktad process i vilken källkontexten och

mottagarkontexten kan separeras och där bara den förstnämnda kontexten påverkar den andra.

Kommunikation ses som en bredare process som handlar om överförandet av kunskap från ett

subjekt eller en grupp av subjekt till en annan. Man anser att överförande av kunskap är

möjligt utan att signifikanta förändringar av kunskapen uppstår. Enligt bristmodellen är det
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alltså möjligt att transportera en idé eller ett resultat från den vetenskapliga kontexten till

allmänheten (Bucchi 2008:58).

3.1.2 Dialogmodellen

Bristmodellen har fått motta massiv kritik sedan början av 1990-talet. Kritikerna menar att

allmänheten inte resonerar på samma sätt som professionella vetenskapsmän och att man

därför inte kan mäta allmänhetens förståelse av kunskap endast genom att ställa frågor om

vetenskap. Vidare ifrågasätts de förmodade sambanden mellan exponering av vetenskap i

media, allmänhetens grad av kunskap och allmänhetens inställning till vetenskap och dess

tillämpningar. Ny forskning har visat att för till exempel bioteknik finns det en ansenlig grad

av misstro och och misstänksamhet även hos den del av befolkningen som har störst tillgång

till vetenskaplig kommunikation och är bäst informerade om biotekniska ämnen (Bucchi

2008:59). I allmänhet verkar det inte som att det motstånd som vissa delar av allmänheten

hyser mot särskilt tekniskt vetenskapliga innovationer, bara beror på brist på information.

Skillnaden mellan experters och lekmäns kunskap beror inte bara, som bristmodellen säger,

på en informationsklyfta mellan experter och allmänhet. Kunskapen hos lekmän är inte en

utarmad eller kvantitativt underlägsen version av kunskapen hos experter, den är helt enkelt

kvalitativt annorlunda. Lekmäns kunskap består nämligen av mer än bara rena

faktakunskaper. Värdebedömningar, tillit till vetenskapliga institutioner samt individens

uppfattning om sin möjlighet att kunna omvandla vetenskaplig kunskap till något hon kan ha

praktisk nytta av, bildar tillsammans med faktakunskaperna en samlad kunskap som inte är

mindre sofistikerad än experternas.

Under det senaste årtiondet har stora kommunikationsansträngningar gjorts. Ett växande krav

från befolkningen att få inflytande i vetenskapliga och tekniska sakfrågor har uppstått. Det har

även funnits flera exempel på icke-experter som aktivt bidrar till att forma agendan för

forskning i fält som till exempel biomedicin. Allmänhetens oro över vissa vetenskapliga och

tekniska sakfrågor har lett till en förändring i synen på kommunikation av vetenskap till

allmänheten (Bucchi 2008:67). Nyckelord ändrades från ”allmänhetens medvetenhet om

kunskap” till ”medborgarengagemang”, från ”kommunikation” till ”dialog” och från

”vetenskap och samhälle” till ”vetenskap i samhället”. Istället för att som tidigare fokusera på

att utbilda en vetenskapligt analfabetisk allmänhet prioriterades nu allmänhetens behov och

rätt att delta i diskussionen, grundat på antagandet att lekmän har kunskap och kompetens som
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förhöjer och kompletterar vetenskapsmännens och specialisternas kunskap och kompetens.

Trots skillnadena dem emellan har dock bristmodellen och dialogmodellen något gemensamt.

Enligt båda modellerna är nämligen allmänheten inte kompetent nog att delta i själva

produktionen av den vetenskapliga kunskapen (Bucchi 2008:68).

3.1.3 Deltagandemodellen

Deltagandemodellen har uppstått som svar på en önskan om en modell om gemensam

produktion av kunskap i vilken icke-experter och deras lokala kunskap varken ses som ett

hinder att överkomma med hjälp av lämpliga utbildningsinitiativ (som i bristmodellen) eller

som ett tillägg som berikar professionellas expertis (som i dialogmodellen). I

deltagandemodellen ses icke-experters kunskap snarare som nödvändig för produktionen av

kunskap i sig. Enligt deltagandemodellen produceras inte expert- och lekmanskunskap

oberoende av varandra i olika kontexter, för att senare stöta på varandra, utan uppstår snarare i

gemensamma processer och bärs fram i så kallade hybridforum i vilka specialister och icke-

specialister kan interagera (Bucchi 2008:68).

3.2 Riskkommunikation

Sedan 1970-talet har flera studier visat att befolkningen i de flesta industrialiserade länder

dagligen oroar sig för olika risker, som tex miljöförstöring, föroreningar och

kärnenergiolyckor. Många studier som gjordes under tidigt 1980-tal visade bland annat att

stora grupper av människor bedömde riskerna med många aktiviteter och mycket teknologi

och teknik som oacceptabelt stora. Begreppet riskkommunikation (risk communication), dök

upp i litteraturen för första gången 1984. Sedan dess har forskare från olika discipliner inom

natur- och samhällsvetenskapen publicerat artiklar som behandlar olika aspekter av

riskkommunikation (Gurabardhi m.fl. 2004:323f.).

3.3 Dagstidningars rapportering av vetenskap

Dunwoody skriver att vetenskapsrapportering, som annan journalistik, tenderar att vara av

episodisk natur. Produktionen av media ska för det mesta gå snabbt och då går det inte att

vänta på resultat från vetenskapliga processer som kan ta flera månader. Därför består

vetenskapsrapporteringen oftare av kortare historier om konkreta händelser än av längre
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tematiska historier om ämnen. Episodisk rapportering är inte så kompatibel med diskussioner

om processer. Därför är det kanske inte förvånande att analyser av nyhetsrapporteringar visar

att de innehåller få beskrivningar av de forskningsmetoder som använts. I de fall journalister

skriver om vetenskapliga processer består rapporteringen ofta bara av pusselbitar av dessa

processer. För att en läsare ska kunna se hela bilden krävs att hon på egen hand klarar av att

lägga pusslet korrekt (Bucchi 2008:19).

3.4 Medias rapportering och allmänhetens åsikter om kärnenergi,
kloning,  bioteknik och den globala miljön

I en svensk studie från 1987 genomförde Westerståhl och Johansson en enkätundersökning

riktad till professorer vid naturvetenskaplig och teknisk fakultet/högskola. De undersökte även

mediadebatten och studerade aktuell folkopinion (Westerståhl & Johansson 1987:5). Med

hjälp av dessa data drog de slutsatsen att undersökningen, tillsammans med tidigare

undersökningar, ”tyder på att Tjernobylolyckan till en början starkt påverkade allmänhetens

inställning till den svenska kärnkraften i negativ riktning, men att denna inverkan i huvudsak

hade försvunnit omkring sex månader senare” (Westerståhl & Johansson 1987:31). De menar

att ”det ligger närmast till hands att tolka denna åsiktsändring så, att folk i allmänhet kommit

till insikt om att Tjernobylolyckan inte hade mycket att göra med den svenska

kärnkraftsfrågan” (ibid) och att det i alla fall inte var tal om någon massmedia- eller

politikerpåverkan på opinionen i positiv riktning (ibid). Författarna konstaterar att ”ett antal

verklighetsföreställningar, som gäller energibehov, alternativa energikällor, kolets och oljans

miljöfarlighet och olika aspekter på kärnkraftens risker” (Lindgren & Lundström 2009:34)

påverkar allmänhetens inställning till kärnenergin. Vidare menar de att oron inför kärnenergin

tycks ”innefatta både en rationell riskbedömning och en mera allmän orosbenägenhet” (ibid).

De skriver att

Medborgarnas allmänna orosbenägenhet tycks vidare vara ganska konstant över tid, medan oron

på de enskilda områdena förändras. Än tydligare är, att massmediernas utbud av

orosframkallande, negativa nyheter om brott, olyckor och all slags ”elände” är konstant under

långa tidsperioder. Förändringarna består främst i att ett slags elände byts ut mot ett annat.

Negativa nyheter är efterfrågade, säljande nyheter. Den rationella delen av oron inför

kärnkraften är åtkomlig för information och argumentation. Den allmänna orosbenägenheten

förefaller knappast kunna påverkas av politiska beslut. Skulle man genom ett sådant beslut lyfta
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bort oron från ett visst område, bör man räkna med att på ett annat område oron fylls på, under

massmediernas medverkan. (ibid)

Sju år senare publicerades en artikel som jämför den Nya Zeeländska allmänhetens åsikter om

klimatförändringar med medias rapportering under det föregående året. Författaren drar

slutsatserna att det råder en bristande överensstämmelse mellan medias rapportering av

vetenskaplig information och allmänhetens förståelse av den informationen. Han menar att

allmänheten till exempel överskattar vetenskapliga scenarior som höjning av temperatur och

havsnivå samt blandar ihop växthuseffekten och uttunningen av ozonlagret. Enligt författaren

vet allmänheten lite om orsakerna till växthuseffekten, vilket han ser som socialt och politiskt

handikappande eftersom att allmänheten därmed kanske inte förstår vikten med att ta itu med

frågan om konsumption av fossila bränslen (Bell 1994:33).

1996 publicerade Löfstedt en undersökning om svenska myndigheters (samt andra

intressenters) kommunikation av risker till Danmark, angående Barsebäcks

kärnenergianläggning (som ligger bara 2 mil från Köpenhamn). Undersökningens tyngdpunkt

ligger särskilt på perioderna kring två olyckor som inträffade på anläggningen 1992 och 1993.

Löfstedts har intervjuat beslutsfattare, boende i Köpenhamn och i området runt Barsebäck,

genomfört en telefonundersökning samt analyserat massmedia. Han konstaterar bland annat

att allmänhetens inställning till anläggningen till stor del påverkas av deras tillit och att

allmänheten litade mer på svensk teknologi än på svenska beslutsfattare. Hans analys visar

också att antalet artiklar om Barsebäck i dagspressen ökade dramatiskt vid olyckorna och att

medias rapportering om Barsebäck mer fick formen av en politisk sakfråga än en diskussion

om de eventuella risker som olyckorna innebar (Löfstedt 1996).

Rowe med flera har undersökt hur tidningar i Sverige och Storbritannien karakteriserar olika

risker. Författarna har fokuserat på de två månaderna runt 10-årsdagen av Tjernobylolyckan.

Enligt analysen fanns det cirka 4 gånger så många rapporter om risker i Sverige jämfört med i

Storbritannien. En rådande svensk säkerhetskultur anges som en möjlig orsak till detta.

Analysen visar också att rapporteringen om andra kärnenergiolyckor ökade i Sverige efter 10-

årsdagen. En möjlig orsak tros vara att en högre medvetenhet om Tjernobylolyckan väckt

rädslan för kärnenergiolyckor till liv. Vidare konstateras att rapporter om faror tenderar att

vara alarmerande snarare än lugnande och att de sällan använder sig av statistik för att utrycka

graden av fara. Generellt sett fokuserade rapporter om faror i båda länderna på sjukdom,
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skador och död. Men cirka 19 procent av rapporterna i Storbritannien och cirka 26 procent av

de svenska rapporterna fokuserade på ekonomiska effekter. Det fanns också en svensk

tendens att fokusera på miljömässiga effekter. I båda länderna ökade rapporteringen om

Tjernobyl under de tre veckorna fram till 10-årsdagen för att sedan minska snabbt de följande

veckorna. Författarna tror att det kan finnas en slags naturlig cykel vad gäller medias

rapportering om faror. En cykel som börjar med rapporter om vissa typiska karakteristiska

kännetecken (till exempel dödlighet för människor) och sedan utvecklas när journalister

försöker hitta nya infallsvinklar för att hålla storyn vid liv (Rowe m.fl. 2000). Författarna har

inte analyserat allmänhetens mottagande av rapporteringen.

Hollimans artikel Media coverage of cloning: a study of media content, production and

reception redogör för resultaten av en analys av brittisk nyhetsmedias rapportering om

kloning. Analysen har genomförts med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Både produktion och innehåll, såväl som mottagandet av tidningars och tvs rapportering om

kloning under åren 1996 och 1997, har undersökts. Analysen visar bland annat att det

rapporterades om flera kloningsexperiment under perioden, men att största delen av

rapporteringen handlade om det klonade fåret Dolly (Holliman 2004:107). Vidare visar

analysen att såväl allmänheten som media, vetenskapsmän och vetenskapliga institutioner

samt beslutsfattare påverkade produktionen, innehållet och mottagandet av rapporteringen.

Däremot varierade graden av inflytande för olika aktörer (Holliman 2004:125). Analysen av

mottagandet av medias rapportering tyder på att rapporteringen till stor del formar både

vetenskapsmäns och icke-vetenskapsmäns syn på kloning. Resultaten tyder även på att

allmänheten kommer att välja att (eller välja att inte) konsumera, tolka och kontextualisera

vetenskap på olika sätt beroende på bland annat deras sociala kontext, alternativa

informationskällor, utbildning, tidigare åsikter, tro och erfarenheter (Holliman 2004:126).

Genom att jämföra mediarapporteringen om bioteknik i två amerikanska tidningar mellan

1992 och 2001 med data från en nationell enkät från 2003 drar Ten Eyck slutsatsen att det

varken går att konstatera att det finns eller att det inte finns ett förhållande mellan

mediainnehåll och allmänhetens åsikter. Han väljer alltså att inte ta ställning i frågan om

medias innehåll påverkar allmänhetens åsikter, till skillnad från till exempel Holliman. Ten

Eyck drar dock slutsatsen att i alla fall allmänhetens förståelse av komplexa tekniska frågor

(oavsett om den är korrekt eller felaktig) till stor del är beroende av media, även om det

endast är i form av informationsspridning (Ten Eyck 2005:313).
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En senare artikel redogör för brittiska medborgares åsikter om klimatförändringar och

radioaktivt afall (Bickerstaff m.fl. 2008). Författarna tittar inte alls på medias rapportering

utan har använt sig av data från fokusgrupper och en nationellt representativ undersökning.

Datan visar att befolkningen ser på de två problemen på väldigt olika sätt. Frågan om

klimatförändring sågs som viktig, men inte oroande, eftersom dess effekter inte var av akut

karaktär. Radioaktivt avfall däremot associerades med intensiv fruktan och rädsla, på grund

av att dess eventuella katastrofala effekter sågs som mer tydliga och omedelbara. Nästan inga

av respondenterna såg konsekvent på utbyggnad av kärnenergin som en acceptabel väg att

minska klimatförändring. Men många av deltagarna i fokusgrupperna omvärderade sin syn på

kärnenergi när frågan om kärnenergin diskuterades i samband med klimatförändringsfrågan.

Från att ha varit mycket negativt inställda till kärnenergiavfall och kärnenergi, accepterade de

motvilligt kärnenergi som det minst negativa i jämförelse med klimatförändringar. När den

politiska debatten om kärnenergi tar fart, tror författarna att en sådan omvärdering hos

befolkningen, tillsammans med andra framväxande argument för kärnenergin (till exempel

kärnenergi som enda sättet att säkra energiförsörjningen och som en billig energikälla),

kommer att bilda en stark retorik som kan få fler anhängare, både bland allmänheten och

andra aktörer.

3.5 Den svenska kärnenergiopinionen

Jag har tittat på opinionsundersökningar gjorda av KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning

AB, som bildades 1972 av de svenska kärnkraftsföretagen. Undersökningsmetoden för

opinionsundersökningarna är telefonintervjuer. 1000 intervjuer med personer över 16 år har

genomförts i varje undersökning.

3.5.1 24-30 Augusti 2010 (Innan period 1)

Undersökningen visar att den kärnenergipositiva opinionen är i stort sett oförändrad, men att

den möjligtvis ökat lite sedan KSUs senast föregående undersökning i september 2009.

Liksom den tidigare undersökningen visade vill fortfarande en ”mycket klar majoritet” av

befolkningen fortsätta att använda kärnenergin. Endast två av tio svenskar vill fortsätta

avveckla kärnenergin genom politiska beslut, medan sex av tio är positiva till beslutet att

tillåta att nya kärnkraftreaktorer byggs som ersättning för de gamla reaktorerna. Män är mer
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positiva till kärnenergi än övriga, medan kvinnor och unga (16-29 år) är mest negativa (Modig

& Wemminger 2010).

3.5.2 10-23 Maj 2011 (Under period 2, efter Fukushimaolyckan)

Nästa opinionsundersökning visar att kärnenergiopinionen blivit något mer negativ efter

katastrofen i Fukushima. Både män och kvinnor har blivit mer negativt inställda till

kärnenergi, men kvinnor är fortfarande mer negativt inställda till kärnenergin än vad männen

är. Samtliga åldersgrupper är också mer negativt inställda till kärnenergi, men de äldre är inte

lika negativa till kärnenergi som de yngre är. Andelen som tror att svenska kärnkraftverk är

säkra har minskat efter katastrofen, men kärnkraftverken i Sverige ses som säkrare än

kärnkraftverken i andra delar av världen. Rysslands och Baltikums kärnkraftverk ses som de

mest osäkra. Av den svenska befolkningen känner en av tre oro när han/hon tänker på

kärnenergi och varannan som är orolig känner djup oro. Oron gäller olyckor och framtiden

(Wemminger 2011a).

3.5.3 25 Oktober – 7 November 2011 (Under och efter period 3)

Enligt nästa opinionsundersökning är kärnenergiopinionen så gott som oförändrad sedan den

föregående. Den ökade negativa opinionen, som den föregående opinionsundersökningen

visade, har alltså inte fortsatt. Andelen som tror att svenska kärnkraftverk är säkra har ökat

något. Den oro befolkningen känner när den tänker på kärnenergi är oförändrad sedan

föregående mätning, men en liten förflyttning på skalan finns – andelen som svarar ”Aldrig,

eller nästan aldrig” på frågan om de känner oro, har ökat marginellt. Mer än varannan orolig

känner djup oro. Kvinnor är fortfarande mer skeptiska till kärnenergin än männen men män är

nu mer tveksamma till att bygga ut kärnenergin. Äldre är inte lika negativa till kärnenergi som

de yngre. Det finns inga stora förändringar i inställningen till kärnenergi inom

åldersgrupperna. Kärnkraftverken i andra delar av världen ses fortfarande som mer osäkra än

de svenska och det är fortfarande Rysslands och Baltikums kärnkraftverk som ses som mest

osäkra. De som känner oro är oroliga för olyckor och konsekvenserna av sådana (Wemminger

2011b).
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4 Diskuterande Analys

4.1 De oftast förekommande orden i artiklarna

Det första jag gjorde när jag valt ut mitt datamaterial, var att med hjälp av Bibexcel ta fram en

lista över vilka ord som förekommer flest gånger i artiklarna under de olika perioderna. I

tabell 2 visas en sammanställning av de 29 vanligaste orden för respektive period. Jag har inte

tagit med vanliga ord som till exempel ”och”, ”men” och ”många”. Dessa ord har jag

utelämnat genom att läsa igenom listorna manuellt tills jag hittat 29 ord som inte är ”vanliga”.

Bibexcel känner inte igen olika böjningsformer av samma ord utan räknar till exempel

”kärnkraft” och ”kärnkraften” som olika ord.

En lista som den nedan har stora begränsningar i och med att Bibexcel inte känner av i vilket

sammanhang de valda orden används. Men listan kan ändå ge förslag på ord som kan vara

intressanta att studera. Föga förvånande ser man till exempel att Japan, Fukushima och Tokyo

förekommer ofta under perioden närmast efter Fukushimaolyckan. Samtidigt dalar orden el

och ekonomi. Detta kan tyda på att kontexten i vilken kärnenergi diskuteras förändras över

tid. För säkrare belägg för hypoteser som denna, behöver jag dock gå vidare i min analys.
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12 nov 2010 - 11 mar 2011 12 mar 2011 - 9 jul 2011 10 jul 2011 - 6 nov 2011
Sverige Japan Sverige
el Fukushima kärnkraft
kärnkraft kärnkraftverket kärnkraftverk
kärnkraftverk kärnkraft Japan
kärnkraften kärnkraften kärnkraften
energi Sverige Fukushima
problem kärnkraftverk kärnkraftverket
USA Japanska regeringen
elpriset människor kronor
regeringen regeringen reaktorer
kronor Tokyo problem
ekonomi reaktorer politiska
kärnkraftverken katastrofen Tyskland
Sveriges vatten el
Näringsliv tyskland energi
elpriserna reaktorerna människor
miljoner tsunamin USA
politiska energi miljarder
elpriser jordbävningen vatten
pengar Japanska Näringsliv
politiker länder länder
Stockholm problem tyska
Oskarshamn strålning Europa
vintern tyska priset
nordiska el japanska
människor radioaktiva ekonomi
elbörsen reaktor miljoner
miljarder miljarder barn
företag Tjernobyl ekonomiska
Tabell 2. De vanligaste orden i artiklarna under var och en av de utvalda perioderna.

4.2 Ordvalsfil

Med hjälp av listan ovan, samt genom att läsa artiklar ur datamaterialet har jag sammanställt

en så kallad ordvalsfil (se bilaga 1), med de ord jag vill studera. Jag har delat in dem i de

tematiska grupperna användningsområden för kärnenergi, alternativ till kärnenergi, risker

med kärnenergi, politik och ekonomi och beskrivning av kärnenergiprocessen. Jag har även

inkluderat länder med kärnenergi och/eller kärnvapen samt platser där stora

kärnenergiolyckor skett och platser där atombomber fällts. Dessa tematiska grupper är mest

tänkta som en hjälp att behålla en röd tråd i analysen. Som grund för mina visualiseringar har

jag använt de ord och ordkategorier som ingår i de tematiska grupperna.
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Jag har gjort artikelsökningar på alla ord jag valt ut och kollat om de ger de resultat jag vill,

eftersom risken alltid finns att ett ord förekommer med en helt annan betydelse än den jag

tänkt mig. Jag har valt att låta Bibexcel trunkera alla ord i slutet6 vilket innebär att

programmet söker efter alla ord som börjar likadant som orden i ordvalsfilen. Därför har jag

fått byta ut en del ord i artiklarna. Till exempel har jag bytt ut ”el” mot ”elektricitet” eftersom

en sökning på ”el” även hade gett träffar på till exempel ”eller”. Ibland har jag velat söka på

flera ord i en följd och då har jag fått radera mellanslaget mellan dem för att få ett sökbart ord

i textmaterialet. Till exempel har jag bytt ut ”fossila bränslen” mot ”fossilabränslen”. För att

sökningar på ”kol” inte ska ge träffar på till exempel ”kolla”, har jag ersatt ”kol” med ”kolx”

och sökt på detta ord istället.

4.2.1 Användningsområden

När det gäller användningsområden har jag valt ut några lättbeskrivna användingsområden

med hög relevansnivå. I gruppen har jag underkategorierna elektricitet, kärnkraftverk och

kärnvapen.

4.2.2 Alternativ

I de artiklar jag läst som nämner energikällor som kan användas istället för kärnenergi nämns

både fossila bränslen och förnybara energikällor. Förutom dessa kategorier har jag valt att

ha med kategorin klimatförändring i denna grupp. Detta eftersom klimatförändring ofta

framställs som ett alternativ till kärnkenergi i och med att minskad kärnenergi ofta förutspås

innebära ökat behov av fossila bränslen och därmed ökat utsläpp av koldioxid.

4.2.3 Risker

I gruppen risker har jag bland annat tittat på ord som beskriver hälsoeffekter som

radioaktivitet och strålning kan innebära. Jag har även valt att inkludera kärnenergiolyckor

(en risk med kärnkraftverk), (kärnvapen)krig (en risk med kärnvapen), livsmedel (eftersom

de kan kontamineras vid till exempel en kärnenergiolycka), radioaktivt avfall (eftersom det

är en restprodukt av kärnenergiprocessen), kontroll och säkerhet (eftersom det kan minska

6 Alternativet är att trunkera orden både i början och slutet.
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risken med kärnenergiolyckor), radioaktiva ämnen (ämnen som har radioaktiva isotoper7),

strålning samt uranbrytning (som ju krävs för kärnenergiprocessen).

Den allvarligaste hälsoeffekten, död, visade sig tyvärr vara svår att studera frekvensen av.

Död används ofta som metafor (till exempel ”avtalet är dött”). Flera saker kan också

behandlas i samma artikel och sökning på ordet död visade att det ofta inte hade med själva

kärnenergin att göra. Därför var jag tvungen att utesluta det ordet ur analysen. Vad gäller

hälsoeffekter har jag inkluderat de hälsoeffekter som är vanliga för de som utsatts för

radioaktivitet och strålning. När det gäller livsmedel har jag gjort sökningar på olika

livsmedel och inkluderat de som oftast sätts i samband med kärnenergi och exkluderat dem

som oftast inte gör det. I den grupp ord som betecknar radioaktivt avfall har jag inkluderat

orden ”slutförvaring” och ”slutlagring”, så den gruppen behandlar inte bara själva avfallet

utan även hanteringen av det. Vad gäller säkerhet och kontroll kan de artiklarna även handla

om brister i säkerheten. Artiklarna handlar alltså om säkerhet men det är inte givet om det är i

positiva eller negativa ordalag.

4.2.4 Politik och ekonomi

Politik- och ekonomigruppen innehåller kort och gott ord som har med politik och ekonomi

att göra. Jag har försökt hitta ord som visar på ett allmänt politiskt innehåll i artiklarna, istället

för att till exempel jämföra olika riksdagspartier med varandra.

4.2.5 Kärnenergiprocessen

Det är svårt att undersöka om kärnenergiprocesser beskrivs genom att endast titta på enstaka

ord. Även om det är svårt att hitta specifika ord som beskriver processerna, har jag ändå

försökt och hoppas att de valda orden i alla fall kan ge en indikation på om processer beskrivs.

De ord jag valt ut är fusion, fission och olika reaktortyper. Det inte så ofta dessa ord nämns i

andra sammanhang än de som har med kärnenergi att göra.

7 En isotop är en atomtyp som ingår i en grupp atomtyper med samma kärnladdning (det vill säga atomnummer),
men som har olika antal neutroner. Alla atomtyperna/isotoperna hör alltså till samma grundämne. (Isotop, ne.se)
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4.2.6 Platser och länder

Jag har inkluderat de länder som producerar kärnenergi och/eller har (eller har haft)

kärnvapen. Dessa länder är enligt ne.se USA, Frankrike, Japan, Ryssland, Sovjet8,

Sydkorea, Tyskland, Canada, Ukraina, Kina, Sverige, Spanien, Storbritannien, Belgien,

Taiwan, Schweiz, Tjeckien, Finland, Slovakien, Bulgarien, Brasilien, Ungern, Indien,

Sydafrika, Mexico, Litauen, Rumänien, Argentina, Slovenien, Nederländerna,

Armenien, Pakistan, Israel9, Irak, Sydafrika10 och Nordkorea. (Sjöstrand) och (Rosén &

Larsson). Svenska kärnkraftverk har fått en egen kategori. Jag har även inkluderat orterna

Pyhäjoki och Simo i Finland eftersom ett nytt kärnkraftverk tidigare planerades och nu ska

byggas på en av dessa orter. Tre stora kärnenergiolyckor har inträffat sedan kärnenergi

började användas som energikälla. Olyckorna skedde i Harrisburg (USA 1979), i Tjernobyl

(Sovjetunionen 1986) och i Fukushima (Japan 2011). Därför har jag inkluderat även dessa

platser. I övrigt har jag inkluderat Hiroshima och Nagasaki (Japan) eftersom kärnvapen har

använts där.

4.3 Vanligaste orden och kategorierna
12 nov 2010 - 11 mars 2011 12 mar 2011 - 9 jul 2011 10 jul 2011 - 6 nov 2011
76% ekonomi och politik 64% användningsområden 66% ekonomi och politik
65% användningsområden 64% ekonomi och politik 62% användningsområden
30% alternativ 48% risker 33% risker
28% risker 21% alternativ 20% alternativ

Tabell 3. Den procentuella andel av den totala mängden artiklar som orden i de tematiska grupperna förekommer
i, under var och en av perioderna.

Om man endast tittar på frekvensen för de tematiska grupperna11, ser man att orden i gruppen

”ekonomi och politik” förekommer i cirka 10% fler artiklar under period 1 än under period 2

och 3. ”Användningsområden” förekommer i ungefär lika stor andel artiklar varje period

medan risker nämns i cirka 20% fler av artiklarna under period 2 än under period 1 och 3. Jag

går vidare till att titta på frekvensen för orden och kategorierna inom de tematiska grupperna

för att kunna göra en mer detaljerad analys.

8 Sovjetunionen är inte längre ett land, men när det var det använde det kärnenergi och hade kärnvapen.
9 Har inte utfört något kärnvapenprov, men misstänks ha utvecklat kärnvapen.
10 Säger sig tidigare ha byggt sex primitiva kärnvapen, men sedan skrotat dem.
11 Förutom gruppen som innehåller länder och platser.
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Se bilaga 2 för fullständig lista över ord och kategorier och i hur många procent av artiklarna

de förekommer. Observera att den totala procentuella andelen överstiger 100, vilket så klart

beror på att många ord förekommer i samma artikel.

12 nov 2010 - 11 mar 2011 12 mar 2011 - 9 jul 2011 10 jul 2011 - 6 nov 2011
57% ekonomi 61% Japan 52% kärnkraftverk
48% kärnkraftverk 57% kärnkraftverk 45% ekonomi
48% politik 48% politik 45% politik
45% Sverige 42% Fukushima 41% Sverige
32% elektricitet 41% ekonomi 29% Japan
21% förnybara energikällor 30% Sverige 24% Fukushima
19% svenska kärnkraftverk 23% kärnenergiolyckor 18% elektricitet
17% USA 22% strålning 14% svenska kärnkraftverk
11% fossila bränslen 21% elektricitet 14% Tyskland
11% Tyskland 19% Tyskland 13% kärnenergiolyckor
11% Iran 14% Tjernobyl 12% USA

13% fossila bränslen 12% förnybara energikällor
13% USA 10% fossila bränslen
12% förnybara

energikällor
10% kontroll och

säkerhet
10% svenska

kärnkraftverk
Tabell 4. De ord och kategorier som nämns i minst 10 procent av artiklarna under respektive period.

Omfattningen av rapporteringen om kärnkraftverk är stor under alla perioder, med en topp i

period 2, medan omfattningen av rapporteringen om elektricitet minskar från period 1 till

period 2 och fortsätter att minska något till period 3. Rapporteringen om kärnvapen

förekommer i färre än 10 procent av artiklarna under samtliga perioder.

Förnybara energikällor nämns oftare i period 1 än i period 2 och 3. Klimatförändring nämns i

färre än 10 procent och fossila bränslen i strax över 10 procent av artiklarna under samtliga

perioder.

Den risk med kärnenergi som nämns oftast under period 1 är krig och den nämns i mindre än

10 procent av artiklarna. Rapporteringen om krig förblir i stort sett av samma omfattning

under period 2 och 3. Men under period 2 är kärnenergiolyckor den oftast nämnda risken.

Under den perioden nämns kärnenergiolyckor i cirka en femtedel av artiklarna, i kontrast till i

cirka 2 procent av artiklarna från period 1. I period 3 har andelen artiklar som nämner

kärnenergiolyckor minskat, men inte till samma nivå som i period 1. Av övriga risker är det
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störst variation i rapporteringen om strålning. I period 1 och 3 hamnar kategorin under 10-

procentstrecket, men i period 2 nämns strålning i cirka en femtedel av artiklarna. Även

omfattningen av rapporteringen om livsmedel varierar en hel del, från under 10 procent av

artiklarna i period 1 och 2 till ca 17 procent av artiklarna i period 3. Ingen av de övriga

riskerna nämns i fler än 10 procent av artiklarna under någon av perioderna. Kontroll och

säkerhet, hälsoeffekter och radioaktiva ämnen nämns något oftare i period 2 än i de andra

perioderna. Radioaktivt avfall diskuteras mest i period 1 och minst i period 3. Rapporteringen

om uranbrytning är i stort sett av samma omfattning under alla perioder.

Även för kategorin politik är rapporteringen i stort sett av samma omfattning under samtliga

perioder. Kategorin nämns i nästan hälften av alla artiklar. Även ekonomi nämns i nästan

hälften av artiklarna i period 1. Rapporteringen om ekonomi minskar i omfattning under

period 2 för att sedan öka igen under period 3. De ord jag valt ut som beskrivning av

kärnenergiprocessen förekommer väldigt sällan i artiklarna. För alla tre perioder gäller att de

aldrig nämns i mer än 1 procent av artiklarna.

De länder och platser som nämns i minst 10 procent av artiklarna under någon av

tidsperioderna är Sverige, USA, Tyskland, Iran, Japan, Fukushima, Tjernobyl och svenska

kärnkraftverk. Japan är det land för vilket omfattningen av rapporteringen varierar mest. I

period 1 nämns Japan i en bråkdel av artiklarna, men under period två är Japan det av de

utvalda orden som nämns oftast i artiklarna. Fukushima nämns inte i någon av artiklarna från

period 1, men i cirka två femtedelar av artiklarna under period 2. Under period 3 nämns Japan

i cirka en tredjedel och Fukushima i cirka en fjärdedel  av artiklarna. Rapporteringen om

Sverige och USA minskar från period 1 till 2 och ökar igen till period 3. För Tyskland gäller

motsatsen. Rapporteringen ökar från period 1 till 2 men minskar igen till period 3.

Omfattningen av rapporteringen om Iran minskar från cirka 10 procent av artiklarna i period 1

till under 10 procent av artiklarna i period 2 och 3. Omfattningen av rapporteringen om

Tjernobyl ökar istället från under 10 procent av artiklarna under period 1 till över 14 procent

av artiklarna under period 2, för att sedan minska igen till under 10 procent av artiklarna i

period 3. De övriga länder och platser som jag har tagit med i analysen nämns i färre än 10

procent av artiklarna under samtliga perioder. Andelen artiklar i vilka Korea nämns minskar

under alla perioder och rapporteringen av Harrisburg ökar något under period 2 för att sedan

minska igen. För övriga platser och länder är omfattningen av rapporteringen i stort sett

densamma för alla tre perioder.
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4.4 Diskursivt nätverk

För att kunna titta på sambanden mellan olika kategorier har jag ritat upp visuella nätverk

över samförekomster mellan ord och kategorier. Jag har bearbetat nätverken så att de endast

visar de 15 mest samförekommande orden/kategorierna. Detta därför att det annars är i stort

sett omöjligt att få en tydlig överblick över samförekomsterna (se bilaga 3).

4.4.1 Period 1

Figur 1. Ord och kategorier som samförekommer i minst 17 artiklar, det vill säga i ca 5 procent av artiklarna,
under perioden.

Som framgår av det diskursiva nätverket är ekonomi, kärnkraftverk, politik och elektricitet

centrala ämnen i tidningarnas rapportering om kärnenergi. För att få en bild av hur en ”typisk”

kärnenergiartikel kunde se ut under period 1 modifierade jag min ursprungliga söksträng12, så

att den ger träffar på artiklar som innehåller minst ett ord från alla dessa ordgrupper. Den nya

sökträffen gav 16 träffar. I dessa artiklar står elmarknaden i fokus. Kärnkraftverk nämns oftast

bara som en väg till billigare och miljövänligare el istället för att diskuteras i en bredare

12 (kärnkraft* OR kärnenergi*) AND ((börs* OR ekonomi* OR elbörsen* OR elpris* OR kronor* OR
näringsliv* OR pengar*) AND (elektricitet* OR elektrisk* OR elförsörjning* OR elproduktion*) AND
(kärnenergianläggning* OR kärnkraftanläggning* OR kärnkraftsanläggning* OR kärnkraftsverk* OR
kärnkraftverk* OR kärnreaktor*) AND (debatt* OR energipoliti* OR folkomröstning* OR kärnenergifrågan*
OR politik* OR politisk* OR regering* OR riksdag*)). Det vill säga de artiklar som innehåller minst ett av orden
från den första parentesen och minst ett av orden från varje inre parentes i den andra parentesen.
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kontext. Artiklarna är positiva eller neutrala till kärnenergi och innehåller ofta klagomål på

kärnkraftsverk som står stilla eftersom detta medför högre elpriser. Det är oftast svenska

kärnkraftverk som diskuteras, vilket även syns i  det diskursiva nätverket. Endast i en av

artiklarna, Svensk elproduktion står inför vägval (Nordin 2011), diskuteras kärnenergi i en

bredare kontext där miljörisker med uranbrytning och kärnavfall tas upp. Artikelförfattaren

argumenterar också för att vindkraft är både billigare och mer miljövänligt är kärnenergi.

Jag gör även en sökning på de länder (förutom Sverige) som finns med i nätverket.

Visualiseringen tyder på att det verkar finnas någon slags krigshotbild kring diskussionen om

USA. En sökning i textmaterialet visar också att artiklarna som handlar om Korea och USA

behandlar konflikten mellan Nord- och Sydkorea, samt uppgifterna om att kärnvapenmakten

Nordkorea byggt en anläggning för anrikning av uran och oron för att landet ska framställa

kärnvapen. Vidare sökningar visar att de flesta artiklar som rapporterar om Iran, USA och

politik handlar om Wikileaks läcka i form av hemligstämplad amerikansk information, som

bland annat rör USAs syn på Irans kärnenergiprogram. I övriga artiklar nämns oron för Irans

kärnenergi och eventuella framställning av kärnvapen samt oro över att Iran och Nordkorea

skulle samarbeta i frågan. Att USA, krig och politik samförekommer verkar alltså kunna

förklaras med bland annat USAs åsikter om och inblandning i Koreakonflikten och Iran. De

artiklar i vilka Tyskland nämns behandlar främst den tyska kärnenergidebatten samt de

ekonomiska problemen med Vattenfalls investering i landet.

Som synes i nätverket finns det ingen stark koppling mellan kärnvapen och krig, vilket kan

tyda på att rädslan för ett nära förestående kärnvapenkrig är liten. Oron kring kärnvapen kan

vara av mer generell karaktär och orsakas kanske av rädslan för ett eventuellt framtida krig.

Kärnenergiprocessen finns inte alls med i nätverket och en sökning i textmaterialet13 ger

endast 3 träffar.

13 (kärnkraft* OR kärnenergi*) AND (fission* OR fusion* OR reaktortyper*). Det vill säga artiklar som
innehåller minst ett av orden från den första parentesen och minst ett av orden från den andra.
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4.4.2 Period 2

Figur 2. Ord och kategorier som samförekommer i minst 100 artiklar, det vill säga i ca 8 procent av artiklarna,
under perioden.

I period 2 verkar fokus ha ändrats så att det nu är Japan och Fukushima, tillsammans med

kärnkraftverk som får mest utrymme i artiklarna. Jag modifierar återigen den ursprungliga

söksträngen så att den inkluderar dessa ord och ordgrupper och får över 400 träffar, för många

för att kunna ögna igenom. Om jag dessutom inkluderar ekonomi och politik i söksträngen får

jag 81 träffar. En snabb genomgång av dem avslöjar att kärnenergin nu beskrivs som något

negativt och riskfyllt och att det argumenteras för att stänga ner eller i alla fall noggrant se

över Sveriges kärnkraftverk. Specifika svenska kärnkraftverk nämns däremot inte lika ofta

som under period 1. Istället talas det mer allmänt om Sveriges kärnkraftverk.

Kärnenergiolyckan i Fukushima ses som en möjlig vändpunkt i kärnenergiopinionen som nu

förväntas bli mer negativ. Parallellt med oron för de hälsomässiga riskerna med själva

olyckan rapporterar flera artiklar även om en stor oro för de ekonomiska konsekvenserna av

den. Vittnesmål från direkt drabbade japaner är sällsynta i rapporteringen, men förekommer i

enstaka fall.

Det höjs även röster som manar till eftertänksamhet när det gäller eventuell minskning av

kärnenergin. I bland annat Klimathaveri hotar. Kärnkrafts-stopp kan leda till ökat utsläpp av
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växthusgaser (Johansson 2011), Prat ersätter inte kärnkraft (Gelotte 2011) och Ett förhastat

kärnkraftsbeslut (2011) ur Göteborgs-Posten varnar artikelförfattarna för att nedläggning av

kärnkraftverk kan komma att leda till mindre miljövänliga energialternativ som i sin tur leder

till ett ökat utsläpp av växthusgaser och ett ökat klimathot.

Kärnenergiprocessen finns fortfarande inte med i nätverket och en sökning ger endast 10

träffar. Kärnvapen, Iran, Korea, krig och klimatförändring finns inte längre med i nätverket,

men däremot kontroll och säkerhet, strålning, kärnenergiolyckor och Tjernobyl. Man kan anta

att det är olyckan i Fukushima som är anledningen till att kontroll och säkerhet nu finns med.

I nätverket syns det tydligt att kategorin oftast samförekommer med Japan och kärnkraftverk.

Detsamma gäller för strålning och kärnenergiolyckor. Dessa kategorier är även ofta

förekommande i den politiska diskussionen kring kärnenergi, och kärnenergiolyckor

diskuteras även ofta i en ekonomisk kontext. En rimlig slutsats av att kärnenergiolyckor

samförekommer med både Tjernobyl och Sverige torde vara att olyckan i Japan väckte minnet

av den tidigare olyckan i Tjernobyl och rädslan för en olycka i ett svenskt kärnkraftverk till

liv. Specifika svenska kärnkraftverk omtalas dock, som redan nämnt, mer sällan i period 2 än

i period 1. Det rapporteras även om läget i Tjernobyl idag och författaren av artikeln … och i

Tjernobyl ligger det en atombomb skriver varnande att ”i sarkofagen gömmer sig en

atombomb – redo att förgifta halva världen i vilket ögonblick som helst” (Aleksievitj 2011).

Krigsbilden kring USA har försvunnit ur nätverket. USA diskuteras nu oftast i samband med

Japan och kärnkraftverk och dessa artiklar informerar bland annat om USAs egna

kärnkraftverk och kärnvapen. Det skrivs även om USAs bidrag till återuppbyggnaden av

drabbade japanska städer, sökandet efter döda och skadade och arbetet med saneringen i

Fukushima. Även de ekonomiska konsekvenserna av kärnenergiolyckan diskuteras. Till

exempel rapporteras det om USAs och andra länders stopp av import av livsmedel från det

drabbade området. Några artikelförfattare påminner även om olyckan i Harrisburg 1979.

Rapporteringen om Tyskland gäller fortfarande till stor del den tyska kärnenergidebatten och

Tysklands beslut att avveckla kärnenergin, ett beslut som togs efter Fukushimaolyckan.

Inställningen till avvecklingsbeslutet varierar i olika artiklar. En del artikelförfattare ställer

upp Tyskland som ett bra exempel för Sverige att följa, som ett land som väljer miljövänlig

vindkraft istället för kärnenergi. Andra varnar för att Tyskland i och med nedläggningen av

kärnenergin kommer använda sig av mer kolkraft (som de anser är mycket farligare för miljön

än vad kärnenergin än).
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4.4.3 Period 3

Figur 3. Ord och kategorier som samförekommer i minst 22 artiklar, det vill säga i ca 6 procent av artiklarna,
under perioden.

De mest centrala begreppen är nu kärnkraftverk, ekonomi, politik, Fukushima, Japan och

Sverige. Jag gör ytterligare en ny söksträng med dessa kategorier och får 98 träffar. I dessa

artiklar är debatten om huruvida kärnenergin bör läggas ner eller fortsätta användas het.

Debatten gäller hur stora riskerna med kärnenergi egentligen är (till exempel om olyckor även

kan hända i svenska kärnkraftverk och hur andra länders kärnenergiolyckor påverkar

Sverige). Det rapporteras även om Fukushimaolyckans effekter på den japanska miljön och

befolkningen, där Japans regering ofta uppges försöka tysta ner effekterna. Till exempel

uppmärksammas att en japansk parlamentsledamot, för att lugna den japanska befolkningen

och visa att saneringen lyckats, drack radioaktivt vatten hämtat från en av reaktorbyggnaderna

i Fukushima.14 Vittnesberättelser är fortfarande sällsynta men förekommer oftare än under

period 2.

14 Se till exempel Politiker drack ”renat” (2011) ur Svenska Dagbladet.
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Kategorin kärnenergiolyckor finns fortfarande med i nätverket, men har fått en mindre central

roll. Svenska kärnkraftverk, klimatförändring och krig finns med i nätverket igen, vilket

tillsammans med Japans och Fukushimas mer perifera roller tyder på att olyckan i Japan inte

längre är fokus för rapporteringen och att man istället återgått till att tala om de

kärnenergiaspekter som diskuterades innan olyckan. Att kontroll och säkerhet samt strålning

inte längre finns med i nätverket talar för denna teori. Specifika svenska kärnkraftverk nämns

oftare igen, men liksom i period 1 oftast i samband med ekonomi. Kärnvapen finns

fortfarande inte med i nätverket, men däremot krig. Det verkar fortfarande inte finnas någon

akut rädsla för kärnvapenkrig, men rapporteringen om krig har tydligen ökat igen.

Kärnenergiprocessen finns fortfarande inte med i nätverket. En sökning ger endast 2 träffar.

Tyskland nämns till stor del fortfarande i samband med energi- och kärnenergidebatten. När

jag söker på artiklar som handlar om USA och kärnkraftverk visar det sig att de flesta av de

artiklarna är uppdelade i flera delar, där en behandlar USA och en kärnenergi. USA nämns

alltså inte längre så ofta i samband med kärnenergi.
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5 Sammanfattning av resultat
Min analys visar att rapporteringen om kärnenergi ändrar karaktär under de tre utvalda

perioderna. Genom att titta på de fem kategorierna användningsområden, alternativ, risker,

politik och ekonomi, kärnenergiprocessen samt på ett urval platser och länder kan jag

konstatera att den från början till största delen berör användandet av kärnenergi för

framställning av elektricitet samt de ekonomiska och politiska faktorer som rör det

användningsområdet. De flesta av dessa artiklar är positiva eller neutrala till kärnenergi.

Kärnkraftverk nämns oftast som en relativt billig och miljövänlig energikälla. Om klagomål

angående kärnenergi nämns i artiklarna gäller det oftast kärnkraftverk som står stilla. Överlag

är det oftast svenska kärnkraftverk som diskuteras. Artiklar som tar upp riskerna med

kärnkraft och som propagerar för alternativa energikällor är sällsynta. Vad gäller

användningen av kärnenergi i krigssyfte, handlar artiklarna som berör kärnvapen och krig ofta

om konflikten mellan Nord- och Sydkorea och misstankarna att Nordkorea och/eller Iran

framställer kärnvapen.

Efter Fukushimaolyckan är det Japan, Fukushima och kärnkraftverk som får mest utrymme i

artiklarna. Kärnenergiolyckan i Fukushima får stort utrymme. Kärnenergin diskuteras

fortfarande ofta i en ekonomisk och politisk kontext. Men nu beskrivs kärnenergin ofta som

något negativt och riskfyllt och oron kring Sveriges kärnkraftverk är stor. Dock inte nog stor

för att specifika kärnkraftverk i Sverige ska diskuteras i någon hög utsträckning. I själva

verket diskuteras specifika svenska kärnkraftverk mer sällan än under föregående period.

Kontroll och säkerhet diskuteras oftare under denna period, vilket känns föga förvånande med

tanke på den ökade rapporteringen om oro kring kärnenergi. Oron gäller inte bara miljö- och

hälsomässiga följder av kärnenergiolyckor, utan även de ekonomiska konsekvenserna. Alla

artikelförfattare dras däremot inte med av den negativa kärnenergiopinionen, utan en del

menar att överdriven skräckpropaganda bedrivs och att denna skräckpropaganda till och med

kan leda till sämre miljö om kärnkraftverk stängs och ersätts av miljöfarligare energikällor.

Rapporteringen om  kärnvapen och krig har minskat drastiskt och ersatts av en ökad

rapportering om strålning. Många artiklar nämner olyckorna i Harrisburg och Tjernobyl och

påminner om att den senare fortfarande har stor negativ påverkan på befolkning och miljö.

Japan och Fukushima diskuteras fortfarande i stor utsträckning, men har fått en mindre central

roll under den tredje perioden och en viss återgång till rapporteringsläget innan olyckan kan
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anas. Det debatteras om kärnkraftens vara eller icke-vara ur politiska och ekonomiska

perspektiv. Argumenten gäller hur stora riskerna med kärnenergi egentligen är och om

olyckor kan hända även i Sverige. Nu rapporteras det mer om Fukushimaolyckans effekter på

den japanska miljön och befolkningen, samt om hur regeringen och befolkningen hanterar

situationen. Artikelförfattarnas akuta oro för kärnenergiolyckor i Sverige verkar dock ha

minskat och oron för kärnvapenkrig verkar inte ha ökat. Specifika svenska kärnkraftverk

nämns visserligen oftare igen, men liksom i period 1 oftare i samband med ekonomi än i

samband med olyckor. Kärnenergiprocessen diskuteras i mycket liten utsträckning under alla

tre perioder.
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6 Slutsatser
Under föregående rubrik har jag sammanfattat resultaten från min analys av hur kärnenergi

beskrevs i svensk dagspress under de tre utvalda perioderna. Detta relaterar till min första

frågeställning och innan jag går in på de två andra frågeställningarna följer en sammanfattning

av resultatet från de opinionsundersökningar jag studerat.

Enligt dessa ville majoriteten av befolkningen fortsätta att använda kärnenergi i slutet av

augusti 2010. Efter katastrofen i Fukushima blev kärnenergiopinionen något mer negativ, en

utveckling som hade stannat av när den tredje opinionsundersökningen gjordes

(oktober/november 2011). Den andra opinionsundersökningen visade också att färre trodde att

svenska kärnkraftverk var säkra efter Fukushimaolyckan, men att de svenska kärnkraftsverken

sågs som säkrare än andra länders kärnkraftverk. Den oro som befolkningen kände gällde

olyckor och framtiden. I sista opinionsundersökningen var omfattningen av befolkningens oro

oförändrad men gällde olyckor och konsekvenserna.

Frågeställning två och tre gällde om det fanns något samband mellan artiklarnas innehåll och

allmänhetens åsikter samt hur svaret på denna fråga kan kopplas till tidigare forskning och

teori. Svaren på samtliga frågeställningar utgör grunden för diskussionen om den eventuella

påverkan rapporteringen om och allmänhetens syn på kärnenergi kan ha på varandra.

Jag har tidigare beskrivit tre modeller för kommunicering av vetenskap samt forskningsfältet

riskkommunikation. Tvärtemot vad bristmodellen säger har inte ett ökat rapporterande om

vetenskap (här i form av kärnenergi) gjort allmänheten mer positivt inställd till denna.

Tvärtom visar opinionsundersökningen från period 2 (då rapporteringen är som störst) att

kärnenergisopinionen blivit något mer negativ. Försvarare av bristmodellen skulle kunna

hävda att detta beror på en felaktig typ av rapportering om kärnenergi. Enligt bristmodellen är

ju media ofta oförmögen att förmedla vetenskap på ett tillfredsställande sätt. Dialogmodellen

skulle däremot stödja antagandet att ett motstånd mot kärnenergi inte bara beror på brist på

information utan även på till exempel tillit till vetenskapliga institutioner. Enligt

dialogmodellen har allmänheten både ett behov och en rätt att delta i diskussionen och till och

med berikar den genom att de har en annan typ av kunskap och kompetens än experterna.

Förespråkare för deltagandemodellen går ännu längre genom att påstå att allmänhetens
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kunskap är nödvändig för själva produktionen av kunskap och att expert- och

lekmanskunskap därmed skapas i gemensamma processer.

Enligt forskning om riskkommunikation oroar sig befolkningen över till exempel

kärnenergiolyckor. Löfstedt menar att befolkningens inställning till kärnkraftverk till stor del

påverkas av deras tillit till, till exempel svensk teknologi och svenska beslutsfattare. Om detta

stämmer skulle det betyda att det faktum att den svenska befolkningen tror att svenska

kärnkraftverk är säkrare än andra länders, troligen påverkar den svenska kärnenergiopinionen

i en positiv riktning. I de utvalda dagstidningarna beskrivs det ofta hur japanska myndingheter

försöker tona ner kärnenergiolyckans konsekvenser. Detta skulle kunna vara en av orsakerna

till att tilltron till säkerheten i andra länder (i det här fallet Japan) är lägre.

Resultaten av min analys pekar på att rapporteringen om kärnenergi är episodisk, vilket

stödjer Dunwoodys och Löfstedts teorier om vetenskapsrapportering. Omfattningen av

rapporteringen om kärnenergi ökar markant efter olyckan i Japan för att sedan minska igen

relativt snabbt efter olyckan. Liksom i Hollimans undersökning fokuseras rapporteringen mest

på en speciell händelse. I det fallet fåret Dolly, i mitt fall Fukushimaolyckan.

Enligt Hollimans undersökning påverkades produktionen, innehållet och mottagandet av

rapporteringen av allmänhet, media, vetenskapsmän och vetenskapliga institutioner samt

beslutsfattare. Däremot varierade graden av inflytande för olika aktörer. Han kommer också

fram till att rapporteringen verkar påverka både vetenskapsmäns och icke-vetenskapsmäns

syn på kloning till stor del, samt att allmänhetens konsumering, tolkning och

kontextualisering av vetenskap bland annat beror på deras sociala kontext, alternativa

informationskällor, utbildning, tidigare åsikter, tro och erfarenheter. Att allmänhetens åsikter

skiljer sig åt beroende på till exempel ålder och kön, framgår av de opinionsundersökningar

jag tittat på. Undersökningarna redogör dock inte varifrån intervjuobjekten hämtat den

kunskap de grundar sina åsikter på.

Liksom i Löfstedts undersökning verkar det som att rapporteringen av kärnenergi oftare

verkar ske i samband med politik än i samband med risker med kärnenergin. Kategorin politik

har en av de mest centrala positionerna i samförekomstnätverken från samtliga perioder

medan risker hamnar mer i utkanten. Innan kärnenergiolyckan i Japan var krig den enda

risken som fanns med i nätverket, men den omedelbara rädslan för kärnvapenkrig föreföll
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vara liten. I period 2 skrevs det mindre om krig, men ganska mycket om strålning och

kärnenergiolyckor, samt kontroll och säkerhet. I period 3 var krig återigen den enda risken

som fanns med i nätverket, men inte heller då verkade det finnas någon akut rädsla för

kärnvapenkrig. Kärnenergiolyckan verkar alltså ha inneburit att journalisterna hellre skrev om

de akuta konsekvenserna av den, medan frågan om krig fick stiga åt sidan. När hotet om

konsekvenserna från olyckan inte längre var av akut karaktär, fanns det tydligen utrymme åt

krigsrapporteringen igen.

Tvärtemot vad Rowe kommer fram till verkar inte rapporteringen om risker i de artiklar jag

valt ut fokusera på konkreta konsekvenser av kärnenergiolyckor, som sjukdom och skador.

Det rapporteras visserligen en del om strålning, men överlag verkar rapporteringen om faror

fokusera på olyckor och krig överlag samt åtgärder för kontroll och säkerhet. En stor nackdel

med min analys är dock att jag inte kunnat titta på frekvensen för död som fara med

kärnenergi. Därför kan jag inte säga i hur stor utsträckning det rapporteras om död i artiklarna.

Jag hittade inte heller några ord som kunde avslöja om artiklar innehåller information om

radioaktivt vatten eftersom vatten kan förekomma i så många olika sammanhang. Detta ger

troligtvis en lite sned bild av miljörapporteringen, eftersom radioaktivt vatten var en av de

stora konsekvenserna av Fukushimaolyckan.

Rowe tycker sig skönja ett mönster i medias rapportering om risker. Han menar att de första

rapporterna handlar om vissa typiska karakteristiska kännetecken, till exempel dödlighet för

människor och att de senare utvecklas till att handla om andra saker när journalisterna

försöker hitta ny infallsvinklar för att hålla storyn vid liv. Om denna teori håller för även min

analys skulle en hypotes kunna vara att den ökade andelen artiklar med vittnesberättelser är

ett försök att komma med nya uppgifter när alla redan tagit del av de ”officiella uppgifterna”

från olika myndigheter. Kanske måste man fokusera på mer långsiktiga effekter för att kunna

skriva nyheter, när de akuta effekterna inte längre finns.

Enligt Westerståhl och Johansson är massmediernas utbud av orosframkallande, negativa

nyheter om brott, olyckor och all slags ”elände” konstant under långa tidsperioder.

Förändringar i rapporteringen beror enligt dem på att ett slags elände byts ut mot ett annat

eftersom negativa nyheter säljer. Vad gäller allmänhetens åsikter om kärnenergi, verkar

Westerståhls och Johanssons slutsats att Tjernobylolyckan först starkt påverkade

kärnenergiopinionen i negativ riktning, men att denna påverkan i stort sett upphört redan sex
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månader senare, även kunna gälla om man byter ut Tjernobylolyckan mot Fukushimaolyckan.

Westerståhls och Johanssons förklaring till detta var att allmänheten troligen insett att

Tjernobylolyckan inte hade särskilt mycket att göra med den svenska kärnenergifrågan. I alla

fall menade de att det inte var media som påverkat opinionen i positiv riktning. I min analys

finns det dock ett samband mellan synen på kärnenergi i media och synen på kärnenergi i

opinionsundersökningarna, så jag kan inte vara så snabb med att avfärda möjligheten att

media påverkar opinionen.

Enligt Westerståhl och Johansson påverkas också allmänhetens inställning till kärnenergin av

verklighetsföreställningar som gäller energibehov, alternativa energikällor, kolets och oljans

miljöfarlighet och olika aspekter på kärnenergins risker. Detta är faktorer som ofta nämns i de

artiklar jag tittat på. Vidare drar de slutsatsen att allmänheten både gör en rationell

riskbedömning samt har en benägenhet att hysa en mer allmän oro. Denna oro tycker de

verkar vara ganska konstant över tid, medan oron på enskilda områden förändras. Den

rationella riskbedömningen anser de kan påverkas av information och argumentation, medan

den allmänna oron inte verkar kunna påverkas av politiska beslut. Enligt deras sätt att

resonera skulle ett beslut om stängning av de svenska kärnkraftverken visserligen minska

oron för kärnenergiolyckor. Den oron skulle dock ersättas med oro på ett annat område eller i

en annan fråga, till exempel den om tryggad energiförsörjning. I denna process anser de att

massmedierna är delaktiga. Vad artiklarna i min undersökning skrämmer läsarna med varierar

ju också under perioderna. Oron finns där hela tiden, men dess orsaker varierar från att till

exempel gälla elförsörjning, till att gälla risken för kärnenergiolyckor.

I likhet med Rowes resultat fokuserar rapporteringen till stor del på ekonomiska aspekter.

Rowe beskriver även en svensk tendens till fokusering på miljömässiga effekter. I mina

utvalda artiklar nämns de specifika miljöaspekter en kärnenergiolycka eller ett kärnvapenkrig

kan innebära (till exempel kontaminerad miljö och livsmedel) ganska sällan. Miljön

diskuteras oftare i samband med diskussionen om det går att ersätta kärnkraftverken med mer

miljövänliga alternativ än de som bidrar till utsläppen av växthusgaser.

Enligt Birkenstaff såg befolkningen frågan om klimatförändring som viktig, men inte lika

oroande som radioaktivt avfall, eftersom det senare var av mer akut karaktär vid en eventuell

katastrof. Många som först uppgav sig vara negativt inställda till kärnenergi valde ändå

kärnenergi om det ställdes upp som enda alternativet till klimatförändringar, även om detta



34

val mellan pest och kolera skedde motvilligt. Birkenstaffs artikel skrevs 2008 och han

förutspådde att argument som att kärnenergi är det enda alternativet till fossila bränslen skulle

få fler att bli positiva till kärnenergin när den politiska debatten om kärnenergin tog fart. Att

döma av mina resultat kan man dra slutsatsen att den tiden nu är här. Debatten är livlig och

just argument som att kärnenergi är en miljövänlig energikälla används i många

kärnenergipositiva artiklar. Frågan är om detta innebär fler anhängare till den

kärnenergipositiva sidan. Om igen noterar jag att kärnenergiopinionen verkar bli mer positiv

med tiden, så Birkenstaffs teori skulle kunna stämma.

Rowes resultat visar på att rapporteringen av andra kärnenergiolyckor ökade i Sverige efter

10-årsdagen av Tjernobylolyckan. Likaså verkar rapporteringen om andra kärnenergiolyckor

öka i och med rapporteringen av Fukushimaolyckan. Men redan i period 3 svalnar intresset

för Tjernobyl och andra kärnenergiolyckor, till och med den senaste i Fukushima. Hinner

rädslan lägga sig så snabbt? Konstateras kan i alla fall att Japan och Fukushima i hög grad

nämns i samband med Sverige, men att specifika svenska kärnkraftverk nämns väldigt sällan.

Inte heller Tjernobyl nämns i samband med specifika svenska kärnkraftverk och inte heller

med Sverige. Så även om det finns en debatt om kärnenergins vara eller icke-vara verkar det

som att diskussionen vad gäller Sveriges kärnkraftverk tenderar att vara mer allmän och inte

gälla något specifikt kärnkraftverk. Att Tjernobyl inte nämns i samband med specifika

svenska kärnkraftverk kan betyda att en olycka i något av de svenska kärnkraftverken ses som

tämligen osannolik.

Min analys tyder också på att det är sällan som själva den vetenskapliga processen, i mitt fall

kärnenergiprocessen, beskrivs. Även detta stödjer Dunwoodys slutsatser. En brist med min

analys är dock att jag har valt ut så få ord som får representera kärnenergiprocessen, vilket

kan ge en felaktig bild av andelen artiklar som behandlar processen.

För att få fram artiklar om kärnenergi var jag tvungen att även söka på ordet kärnkraft,

eftersom det genererade fler träffar. Kärnkraft är ju som tidigare nämnt inte det vetenskapligt

korrekta namnet, men det är det namn som används oftast i dagligt tal. Ska man kommunicera

med allmänheten måste man kanske använda sig av ett mer ovetenskapligt språk. Så har ju

även jag gjort genom att använda ordet kärnkraft istället för kärnenergi i titeln. Frågan

kvarstår dock om tidningarna väljer ordet kärnkraft för att det är det allmänt vedertagna, eller

om ordet är allmänt vedertaget för att tidningarna väljer att använda det.
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Bell anser att medias rapportering av vetenskaplig information inte stämmer överrens med

allmänhetens förståelse av informationen. Han tror att orsaken är att allmänheten överskattar

vetenskapliga scenarier om till exempel temperaturhöjningar och havsnivåhöjningar eftersom

de har för lite tidigare kunskaper. Detta anser han vara ett stort problem eftersom det medför

att allmänheten inte förstår vikten av att ta itu med vissa frågor. Det är svårt för mig att uttala

mig om allmänhetens specifika kunskaper, eftersom de inte beskrivs i

opinionsundersökningarna. Där redogörs bara för deras åsikter.

Min analys grundar sig på ett väldigt begränsat antal tidningar och en fråga viktig att ställa sig

är därför om resultaten kan tänkas vara representativa för svensk dagspress i allmänhet. Av de

kärnenergipositiva artiklar jag gett exempel på i rapporten kommer de flesta från Göteborgs-

Posten. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att tidningen är mer positiv till kärnenergi än

de övriga tidningarna. Det kan vara så, men jag har inte läst nog många artiklar för att kunna

vara säker på att det inte bara är en slump. Däremot känns det rimligt att anta att tidningarnas

rapportering om kärnenergi påverkas av deras politiska inriktning. Både liberaler och

moderater ser på kärnenergi som en viktig energikälla som bör fortsätta användas. En analys

av artiklarna i tidningar med andra, mer kärnenergikritiska, politiska inriktningar skulle

kanske visa upp en mer kärnenergikritisk mediabild. Likaså är det viktigt att granska

resultaten från opinionsundersökningarna med kritisk blick. De har genomförts av en

analysgrupp som via KSU (Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB) har kopplingar till

kärnenergiindustrin. KSU utbildar personal vid de svenska kärnkraftverken och utvärderar

störningar som inträffan i svenska och utländska kärnkraftverk. I och med anknytningen till

industrin kan det hända att gruppen gärna vill visa upp en positiv kärnenergiopinion.

Opinionsundersökningarna bygger dock på ett stort antal intervjuer och det finns inget i

beskrivningen av tillvägagångssättet som tyder på ett försök att manipulera resultaten.

Ten Eyck anser sig varken kunna bevisa att det finns ett förhållande mellan mediainnehåll och

allmänhetens åsikter eller att det inte finns det. Av mina resultat att döma verkar det dock som

att det i alla fall finns ett samband mellan medias rapportering av kärnenergi och allmänhetens

åsikter om kärnenergi. Hur parterna påverkar varandra är dock svårare att svara på. Det är

utifrån min analys omöjligt att säga om det är media som påverkar allmänhetens åsikter,

allmänheten som påverkar mediarapporteringen eller båda parterna som påverkar varandra.
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För att kunna hitta svaret på detta krävs förmodligen studier där personer intervjuas om såväl

sina åsikter om kärnenergi som om sina mediavanor. Även redaktörer och journalister kunde

gärna intervjuas om sitt arbete. Faktum kvarstår dock att det förmodligen inte finns någon

som är helt medveten om (och ärligt uppger) på vilka grunder han/hon bildar sina åsikter och

väljer sina argument.

Kvalitativ forskning, som kompletterar min mer kvantitativa analys, skulle också vara

önskvärd. Sedan finns det många fler analysmöjligheter med den metod jag har valt att

använda. Vid urvalet av ord att titta på skulle man kunna göra en normalisering av hur

representativt ett visst ord är för en viss tidsperiod och välja fler sådana ord än ord som till

exempel ekonomi och politik, som antagligen förekommer ofta även i artiklar som handlar om

andra frågor än kärnenergin. Då kan man få reda på vilka ord och kategorier som är typiska

för själva kärnenergidebatten. Man kan också undersöka i hur många stycken och/eller

meningar som orden förekommer och samförekommer och jämföra resultaten med min analys

som ju skett på artikelnivå. Man kan även ta artiklarnas längd i beaktande, då längden kan

påverka en artikels genomslagskraft. Genom att även titta på hur många gånger de utvalda

orden förekommer i varje artikel och jämföra detta med artikelns längd, kan man se hur

representativt ordet är för just den artikeln.
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Bilaga 1: Ordvalsfil
börs ekonomi
ekonomi ekonomi
elbörsen ekonomi
elpris ekonomi
kronor ekonomi
näringsliv ekonomi
pengar ekonomi
elektricitet elektricitet
elektrisk elektricitet
elförsörjning elektricitet
elproduktion elektricitet
fission fission
fossilabränslen fossila bränslen
fossilbränsle fossila bränslen
kolkraft fossila bränslen
kolx fossila bränslen
naturgas fossila bränslen
olja fossila bränslen
stenkol fossila bränslen
fusion fusion
biobränsle förnybara energikällor
förnybaraenergikällor förnybara energikällor
förnybarenergikälla förnybara energikällor
förnyelsebaraenergikällor förnybara energikällor
förnyelsebarenergikälla förnybara energikällor
solcell förnybara energikällor
solenergi förnybara energikällor
solkraft förnybara energikällor
solpanel förnybara energikällor
vattenenergi förnybara energikällor
vattenkraft förnybara energikällor
vindenergi förnybara energikällor
vindkraft förnybara energikällor
arvsmassa hälsoeffekter
benmärg hälsoeffekter
brännskad hälsoeffekter
cancer hälsoeffekter
leukemi hälsoeffekter
missbildning hälsoeffekter
mutation hälsoeffekter
sköldkörtelcancer hälsoeffekter
strålskad hälsoeffekter
vävnadssönderfall hälsoeffekter
xstrålningssjuk hälsoeffekter
xstrålningsskad hälsoeffekter
drivhuseffekt klimatförändring
globalauppvärmning klimatförändring
globaluppvärmning klimatförändring
klimatförändring klimatförändring
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koldioxid klimatförändring
växthuseffekt klimatförändring
växthusgas klimatförändring
IAEA kontroll och säkerhet
icke-spridningsavtalet kontroll och säkerhet
icke-spridningsfördraget kontroll och säkerhet
internationellaatomenergior
gan

kontroll och säkerhet

internationellakärnenergior
gan

kontroll och säkerhet

kärnämneskontroll kontroll och säkerhet
nedkylningssystem kontroll och säkerhet
NPT kontroll och säkerhet
ssm kontroll och säkerhet
strålsäkerhetsmyndinghet kontroll och säkerhet
säkerhetskrav kontroll och säkerhet
säkerhetssystem kontroll och säkerhet
atomkrig krig
krig krig
världskrig krig
xkärnvapenkrig krig
härdsmälta kärnenergiolyckor
kärnenergiolyck kärnenergiolyckor
kärnkraftolyck kärnenergiolyckor
kärnkraftshaveri kärnenergiolyckor
kärnkraftsolyck kärnenergiolyckor
kärnenergianläggning kärnkraftverk
kärnkraftanläggning kärnkraftverk
kärnkraftsanläggning kärnkraftverk
kärnkraftsverk kärnkraftverk
kärnkraftverk kärnkraftverk
kärnreaktor kärnkraftverk
atombomb kärnvapen
kärnladdningsexplosion kärnvapen
kärnvapen kärnvapen
plutoniumbomb kärnvapen
stridsspets kärnvapen
uranbomb kärnvapen
vätebomb kärnvapen
vätevapen kärnvapen
grönsaker livsmedel
livsmedelx livsmedel
mjölk livsmedel
renar livsmedel
renkött livsmedel
rådjur livsmedel
svamp livsmedel
viltkött livsmedel
älg livsmedel
debatt politik
energipoliti politik
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folkomröstning politik
kärnenergifrågan politik
politik politik
politisk politik
regering politik
riksdag politik
cesium radioaktiva ämnen
jodx radioaktiva ämnen
radon radioaktiva ämnen
strontium radioaktiva ämnen
uranet radioaktiva ämnen
uranx radioaktiva ämnen
xenon radioaktiva ämnen
xplutonium radioaktiva ämnen
kärnavfall radioaktivt avfall
kärnkraftsavfall radioaktivt avfall
radioaktivaavfall radioaktivt avfall
radioaktivtavfall radioaktivt avfall
slutförvaring radioaktivt avfall
slutlagring radioaktivt avfall
bridreaktor reaktortyper
gaskyldareaktor reaktortyper
gaskyldreaktor reaktortyper
grafitreaktor reaktortyper
kokvattenreaktor reaktortyper
tryckvattenreaktor reaktortyper
tungvattenreaktor reaktortyper
vattenkyldareaktorer reaktortyper
vattenkyldreaktor reaktortyper
alfastrålning strålning
becquerel strålning
betastrålning strålning
gammastrålning strålning
gray strålning
sievert strålning
strålning strålning
uranbrytning uranbrytning
urangruva uranbrytning
uranproduktion uranbrytning
Argentina Argentina
Armenien Armenien
Belgien Belgien
Brasilien Brasilien
Bulgarien Bulgarien
Canada Canada
Finland Finland
Frankrike Frankrike
Fukushima Fukushima
Harrisburg Harrisburg
Hiroshima Hiroshima/Nagasaki
Nagasaki Hiroshima/Nagasaki
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Indien Indien
Irak Irak
Iran Iran
Israel Israel
Japan Japan
Kina Kina
Korea Korea
Nordkorea Korea
Sydkorea Korea
Litauen Litauen
Mexico Mexico
Nederländerna Nederländerna
Pakistan Pakistan
Pyhäjoki Pyhäjoki/Simo
Simox Pyhäjoki/Simo
Rumänien Rumänien
Ryssland Ryssland/Sovjet
Sovjet Ryssland/Sovjet
Schweiz Schweiz
Sellafield Sellafield/Windscale
Windscale Sellafield/Windscale
Slovakien Slovakien
Slovenien Slovenien
Spanien Spanien
Storbritannien Storbritannien
Barsebäck svenska kärnkraftverk
Forsmark svenska kärnkraftverk
Oskarshamn svenska kärnkraftverk
Ringhals svenska kärnkraftverk
Ågesta svenska kärnkraftverk
Sverige Sverige
Sydafrika Sydafrika
Taiwan Taiwan
Tjeckien Tjeckien
Tjernobyl Tjernobyl
Tyskland Tyskland
Ukraina Ukraina
Ungern Ungern
USA USA
Tabell 1. Ordvalsfil. Bibexcel söker på orden i den vänstra kolumnen och kategoriserar dem enligt den högra
kolumnen.
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Bilaga 2: De vanligaste orden och kategorierna

12 nov 2010 - 11 mar 2011 12 mar 2011 - 9 jul 2011 10 jul 2011 - 6 nov 2011
57% 203 ekonomi 61% 774 Japan 52% 193 kärnkraftverk
48% 170 kärnkraftverk 57% 728 kärnkraftverk 45% 166 ekonomi
48% 169 politik 48% 619 politik 45% 166 politik
45% 158 Sverige 42% 532 Fukushima 41% 153 Sverige
32% 113 elektricitet 41% 519 ekonomi 29% 109 Japan
21% 75 förnybara

energikällor
30% 389 Sverige 24% 91 Fukushima

19% 69 svenska
kärnkraftverk

23% 296 kärnenergiolyckor 18% 68 elektricitet

17% 62 USA 22% 277 strålning 14% 54 svenska
kärnkraftverk

11% 40 fossila bränslen 21% 268 elektricitet 14% 53 Tyskland
11% 39 Tyskland 19% 238 Tyskland 13% 50 kärnenergiolyckor
11% 38 Iran 14% 181 Tjernobyl 12% 46 USA

9% 31 Ryssland/Sovjet 13% 168 fossila bränslen 12% 45 förnybara
energikällor

8% 27 krig 13% 166 USA 10% 36 fossila bränslen
7% 26 klimatförändring 12% 151 förnybara

energikällor
7% 27 klimatförändring

7% 25 Kina 10% 129 kontroll och
säkerhet

7% 26 kontroll och säkerhet

7% 24 kontroll och
säkerhet

10% 123 svenska
kärnkraftverk

7% 26 krig

6% 22 kärnvapen 8% 106 radioaktiva ämnen 7% 26 strålning
6% 22 radioaktivt avfall 8% 104 Ryssland/Sovjet 7% 25 Ryssland/Sovjet
6% 21 Korea 8% 99 Kina 6% 24 kärnvapen
5% 17 Frankrike 7% 89 krig 6% 22 Kina
5% 16 radioaktiva ämnen 6% 80 klimatförändring 6% 21 Finland
4% 15 Storbritannien 6% 75 hälsoeffekter 5% 19 Tjernobyl
4% 14 Finland 6% 74 livsmedel 5% 18 Frankrike
3% 12 Israel 6% 73 Frankrike 5% 17 livsmedel
2% 8 Spanien 5% 60 kärnvapen 4% 15 Iran
2% 8 strålning 4% 48 Harrisburg 4% 14 hälsoeffekter
2% 8 kärnenergiolyckor 4% 48 radioaktivt avfall 3% 12 radioaktiva ämnen
2% 8 Irak 4% 45 Finland 3% 11 radioaktivt avfall
2% 7 Indien 3% 40 Storbritannien 2% 8 Israel
2% 7 Japan 3% 40 Ukraina 2% 8 Storbritannien
2% 7 Tjernobyl 3% 36 Schweiz 2% 7 Hiroshima/Nagasaki
2% 7 uranbrytning 3% 35 Korea 2% 6 Irak
2% 6 Sydafrika 2% 31 Indien 1% 5 Litauen
1% 5 Pakistan 2% 31 Hiroshima/Nagasa

ki
1% 5 Korea

1% 5 livsmedel 2% 25 Iran 1% 4 Spanien
1% 4 Schweiz 1% 19 Spanien 1% 4 Pyhäjoki/Simo
1% 4 hälsoeffekter 1% 17 Taiwan 1% 3 Indien
1% 3 Ungern 1% 15 Israel 1% 3 uranbrytning
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1% 3 Bulgarien 1% 15 reaktortyper 1% 3 Brasilien
1% 3 fusion 1% 12 Pakistan 1% 3 Schweiz
1% 3 Litauen 1% 12 Irak 1% 3 Nederländerna
1% 3 Brasilien 1% 10 Brasilien 1% 2 Harrisburg
1% 2 Taiwan 1% 8 uranbrytning 1% 2 Tjeckien
1% 2 Argentina 1% 7 Tjeckien 1% 2 Mexico
1% 2 Ukraina 1% 7 Nederländerna 1% 2 reaktortyper
1% 2 Mexico 1% 7 Litauen 1% 2 Belgien
1% 2 Harrisburg 1% 7 Slovakien 1% 2 Slovakien
0% 1 Rumänien 0% 6 Belgien 1% 2 Ungern
0% 1 Belgien 0% 6 fusion 0% 1 Bulgarien
0% 1 Slovakien 0% 6 Bulgarien 0% 1 Pakistan
0% 1 Tjeckien 0% 6 Armenien 0% 1 Rumänien
0% 1 Nederländerna 0% 5 Ungern 0% 1 Sellafield/Windscale
0% 1 reaktortyper 0% 5 Sydafrika 0% 1 Taiwan
0% 1 Tjeckien 0% 4 Sellafield/Windscal

e
0% 1 Sydafrika

0% 1 Slovakien 0% 4 Argentina 0% 1 fusion
0% 2 Rumänien 0% 1 Sydafrika
0% 2 Pyhäjoki/Simo
0% 2 Mexico
0% 1 Slovenien

Tabell 1. De vanligaste orden och kategorierna. Tabellen visar i hur många artiklar orden och kategorierna
förekommer. Tabellen visar även i hur många procent15 av artiklarna som orden och kategorierna förekommer.

15 Avrundat till närmaste heltal.
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Bilaga 3: Diskursiva nätverk

Figur 1. Ord och kategorier som samförekommer i minst 2 artiklar under period 1.
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Figur 2. Ord och kategorier som samförekommer i minst 4 artiklar under period 2.
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Figur 3. Ord och kategorier som samförekommer i minst 2 artiklar under period 3.


