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Abstract
The report describes presentations and discussions at a seminar held in Oskarshamn on
September 25, 2000. The title o the seminar was “Risk communication in Oskarshamn”. It dealt
with issues of importance for the communication about nuclear say within the OKG power
company, within the local safety council, between the two organizations and outwards to the
public and media. The local safety council consists of elected representatives in the municipal
board. The main components in the seminar were 1) results from focus group discussions and
questionnaire responses by Britt-Marie Drottz Sjöberg, 2) elements in communication by Björn
Wahlström, and 3) the journalistic perspective by Katarina Ek. The seminar gave the participants
a deeper understanding about local problems in risk communication, generic element in a
communication process and the working conditions for journalists.
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NKS/SOS-1 Seminarium, 2000-09-25
Riskkommunikation i Oskarshamn

Bakgrund
Seminariet hölls som en del av NKS/SOS-1 projektet ”Kommunikation 2000”. Syftet
med projektet är att utveckla metoder och kunskap för att skapa mera grundläggande
förståelse för vad som är god riskkommunikation.
Projektet har i samråd med lokala säkerhetsnämnden valt att i Oskarshamn genomföra
ett pilotprojekt med en metodik som innefattar möten med fokusgrupper och en enkät
bland anställda på OKG och politiker och tjänstemän i kommunen.
När seminariet hölls fanns en preliminär analys av enkätsvaren. Ett av syftena med
seminariet var att berätta om detta för att få återkoppling till slutrapporten. Vidare ingår
i SOS-1 att ta fram ett ”utbildningspaket” för riskkommunikation för
kärnkraftbranschen. Som en del i det arbetet höll Björn Wahlström ett föredrag om
därtill hörande frågor.
Ett mål med projektet är också att öka förståelsen för medias funktion i
riskkommunikation. Till det hör att öka förståelsen för journalistikens principer och
arbetsvillkor. Katarina Ek från FOJO hade därför inbjudits som särskild
föredragshållare. Seminariet avslutades med en diskussion om hur det genomförda
arbetet ska följas upp, särskilt i säkerhetsnämndens regi.

Inledning
Bjarne Norén inledde genom att påminna om tidningsrubrikerna i samband med den s.k.
PSA händelsen där Oskarshamn 2 kom att jämföras med Ignalina kärnkraftverk. En ny
PSA analys hade resulterat i betydligt högre beräknad härdskadefrekvens än tidigare
analyser. Den rapport som hade skickats till SKI om saken fick stor uppmärksamhet i
media både lokalt och på nationell nivå. Händelsen aktualiserar en rad frågor om
kommunikation med allmänhet och media, t.ex. hur PSA-resultat ska förstås, hur
rapporter ska skrivas och vilken roll lokala säkerhetsnämnden ska ha.
Kjell Andersson berättade om projektet NKS/SOS-1 och Torkel Bennerstedt om NKS
som organisation och pågående projektverksamhet. Om detta finns att läsa på NKS
hemsida www.nks.org.
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Enkät om riskkommunikation – genomgång av svar
Britt-Marie Drottz-Sjöberg gav en översikt över inkomna svar på den enkät som gjorts
hos OKG och lokala säkerhetsnämnden (LSN) om riskkommunikation och av
synpunkter som framkommit i de fokusgrupper som föregick enkäten. Britt-Marie
framställer en fullständig rapport över detta. Här görs därför bara några kortfattade
kommentarer.
Det vanligaste problemet med informationsförmedling angavs vara att man inte känner
till medias arbetsformer. Bland de 22 påståenden som beskrev olika typer av möjliga
kommunikationssituationer ansågs den svåraste vara att förklara en sakfråga på sitt
område inför nationella TV-kameror. Kärnkraftspersonal uttryckte större problem än
LSN i situationer som innebär att presentera valda frågeställningar inför en större grupp
av allmänheten. Tid för fördjupning liksom att ge en översikt av riskproblematik på sitt
arbetsområde rangordnades också högt som problemsituationer.
Från Britt-Maries framställning kan man bland annat ge följande kommentarer:
•

Samarbetet mellan kraftverket och den lokala säkerhetsnämnden kan vara dåligt
känt, och den lokala säkerhetsnämnden tycks för vissa svarande vara okänd.
Detta kan peka på behovet av en samlad informationsåtgärd där uppgifter om
samarbetets existens, innehåll och syfte presenteras för en vidare grupp relevanta
avnämare.

•

Utbildning av olika typer av tekniska experter till goda informatörer,
klargörande av relationen mellan absolut risk och relativ risk och riskjämförelser
framhölls som viktiga insatser för att förbättra kommunikationen om
kärnsäkerhetsfrågor.

•

På frågan om det finns det risk för framtida ”icke-händelser ” av liknade typ som
PSA-händelsen så framhölls att det kan finnas en sådan risk inom t.ex. området
människa-teknik-organisation (MTO) i samband med PSA-resultat, möjliga
effekter av personalnedskärningar och nya konstruktionskrav.

Vad gäller nämndens arbetsformer kan sägas att den i större utsträckning bör sätta
agendan - lokala säkerhetsnämnden måste förklara för OKG vilken information man
behöver och hur den ska vara utformad.

Hur berätta om något som är både farligt och svårt att
förstå
Björn Wahlström från VTT berättade om kärnkraftens kommunikationsproblem. Han
gav en historisk bakgrund till de problem som finns: olyckor som inträffat, skillnader
mellan lekmän och experter, kärnkraften som storindustri mm. Björn gav en modell av
hur kommunikationsprocessen fungerar och vilka problem som kan finnas. En
kommunikationsprocess är mer komplicerad än man vanligen föreställer sig. Det finns
många kopplingar mellan innehåll och process, bland annat sker en kodning av
meddelanden hos sändaren och avkodning hos mottagaren. Detta kan leda till allvarliga
missförstånd om sändare och mottagare inte är avstämda till varandra. De måste ha
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rimligt likartade förställningar för att kommunikationen ska bli effektiv. Det är därför
viktigt med öppenhet och förtroende.
Björn tog också upp medias roll i kommunikationsprocessen. Media har ett
samhällsansvar men också egna intressen. Informationssamhället har både möjligheter
och utmaningar. Det kan bl.a. vara problem med att säkra kvaliteten på information och
att sätta ihop fragment av information till en helhet.
En slutsats är att alla behöver har beredskap för att kommunicera – detta är något som
går att lära ut. Björn arbetar nu med ett utbildningspaket om säkerhetsarbetet inom
kärnkraften. Några moduler i detta är: hur säkerhetsarbetet är uppbyggt,
säkerhetsredovisningen, hur kärnkraftverken fungerar, strålning och strålskydd och
alternativen till kärnkraft.

Det journalistiska perspektivet
Karina Ek från Fojo berättade om journalisters bakgrund och arbetsvillkor. Ca 80 % är
humanister, och mycket få har teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Det hindrar
inte att enskilda journalister kan skaffa sig betydande kunskaper inom ett eget
specialområde. Detta gäller inte minst inom riksmedier som har större förutsättningar att
bevaka särskilda ämnen och specialisera sig inom ett område. Inom lokalpressen är
förutsättningarna lite annorlunda, men ofta finns det en eller ett par reportrar som
skaffar sig stor kunskap kring frågor som är aktuella inom en kommun eller en region.
Ett allt vanligare sätt att bli journalist är att först skaffa sig utbildning inom
humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen och därefter utbilda sig på
journalisthögskolan, istället för att som tidigare enbart studera på journalisthögskolan.
En grundläggande princip i journalistiken är konsekvensneutralitet vilket innebär att
journalisten ska rapportera vad som händer oavsett konsekvenserna av detta.
Katarinas föredrag gav upphov till en mycket engagerad diskussion. Diskussionen kom
bl.a. att handla om journalisternas ansvar, inte minst mot bakgrund av
konsekvensneutraliteten. Katarina gav en positiv bild av journalistikens utveckling med
ökat ansvarstagande för journalisters handlingar.
Ett problem är att aktörer kan prägla en debatt eller en beslutssituation genom att lyfta
upp en liten del av hela underlaget till offentlig diskussion. Lobbyister använder ofta
denna teknik. Också här var Katarina optimistisk genom att medvetenheten ökar inom
journalistkåren.
Ett annat problem som ofta finns inom tekniskt vetenskapligt komplexa branscher är
vilken roll experterna ska spela i informationen utåt. Frågan var också uppe i
fokusgrupperna. Det kan ofta vara tryggt att ha professionella informatörer som sköter
relationen med media. Då vet media också vem man ska vända sig till. Samtidigt är det
ofta de som kan sakfrågorna bäst som efterfrågas. Vem som ska vara ansiktet utåt beror
av situationen. Det gäller dock att en organisation är samtrimmad så att olika personer
ger samma budskap - om inte skapas lätt intryck av inkompetens och obeslutsamhet.
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Sammanfattning
Seminariet gav insikter i journalistikens principer och förutsättningar och en ganska
positiv bild av dess utveckling. Man måste veta att konsekvensneutraliteten är en
grundläggande princip som dock inte kan tillämpas in absurdum.
Seminariet gav också ökad förståelse för hur problem kan uppstå i en
kommunikationsprocess och varför det är viktigt med öppenhet och förtroende mellan
olika aktörer.
Möten med fokusgruppen och enkätsvar har lagt en del problem ”på bordet” om både
intern och extern kommunikation hos OKG och säkerhetsnämnden. Resultaten kommer
att återföras till nämnden som får ta ställning till eventuell fortsättning i Oskarshamn.
För projektet har erfarenheterna stimulerat till kontakter med motsvarande
säkerhetsnämnder på andra platser för att utröna förutsättningarna för liknande
aktiviteter som i Oskarshamn.
Björn Wahlström tar fram ett utbildningspaket som testas hos lokala säkerhetsnämnden
för att sedan kunna vara allmänt användbart i inom nordiska kärnkraftorganisationer.

Bilagor
Bilaga 1: Agenda
Bilaga 2: Deltagare
Bilaga 3: OH - Björn Wahlström
Bilaga 4: Enkät
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BILAGA 1
NKS/SOS-1 Seminarium, 2000-09-25
Riskkommunikation i Oskarshamn
Plats: OKGs hörsal, Simpevarps by
AGENDA

15.00 Inledning (Bjarne Norén, Kjell Andersson)
15.20 Enkät om riskkommunikation – genomgång av svar (Britt-Marie Drottz-Sjöberg)
16.00 Diskussion – Vad betyder svaren?
16.30 Hur berätta om något som är både farligt och svårt att förstå (Björn Wahlström)
17.00 Paus
17.45 Det journalistiska perspektivet (Katarina Ek, FOJO)
18.15 Diskussion – Hur kan OKG och säkerhetsnämnden förbättra sin
riskkommunikation?
19.30 Avslutning
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BILAGA 2
DELTAGARE
Bjarne Norén / OKG-TR
Anders Jörle / SKI
Bo Liwång / SKI
Calle Kemgren / OKG-TR
Lennart Wallin / OKG-TR
Anette Elgemar / OKG-D3Q
Björn Wahlström / VTT
Krister Hallberg / LKO Oskarshamn K:N
Lena Nordenskjöld / LKO LSN Oskarshamn
Rigmor Ekling / LKO LSN Oskarshamn
Bo Martinsson / Oskarshamns kommun
Ted Lindqvist / Oskarshamns kommun LVN
Eva Nilsson / Oskarshamns kommun
Sune Jonsson / OKG-D2U
Torkel Bennerstedt / NKS
Kjell Andersson / NKS-Karinta Konsult

BILAGA 3: Bjørn Wahlström

BILAGA 4
Enkät
Britt-Marie Drottz Sjöberg
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