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Sammanfattning

Den 18 maj 2001 fattade riksdagen i Helsingfors beslutet att det utbrända kärnbränslet från de 

finska  kärnkraftverken  ska  slutförvaras  i  Euraåminne,  12 mil  norr  om Åbo.  Finland blev 

därmed det första landet i världen som fattat detta beslut. I Sverige har beslut tagits om vilken 

metod för slutförvar som ska användas, men platsen för slutförvaret är än så länge en öppen 

fråga. SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB), företaget med ansvar för hanteringen söker 

fortfarande efter  den rätta  platsen.  Förstudier  har  genomförts  i  åtta  kommuner.  I  flera av 

kommunerna har ett stort motstånd mött förstudieprocessen och olika motståndsrörelser har 

på olika sätt försökt att påverka beslutsfattandet. 

Den långa tid som förflutit sedan sökandet efter en plats för slutförvar inleddes och de stora 

svårigheter som mött beslutsprocessen i de olika förstudiekommunerna har gjort att jag har 

valt att klassificera den aktuella processen som ett så kallat ”omöjligt beslut”. Avsikten med 

detta arbete är att analysera den aktuella processen och erbjuda en lösning på vilket sätt ett 

omöjligt beslut skulle kunna fattas.

Utgångspunkten för analysen i detta arbete är Paul A. Sabatiers och Hank C. Jenkins-Smiths 

modell för  policy-koalitionsanalys, med hjälp av vilken de olika aktörerna i processen har 

delats  upp  i  fyra  olika  policykoalitioner.  Dessa  är  SKB,  kommunpolitikerna,  ”upplysta 

motståndare” samt motståndsrörelser. Motståndarna har klassificerats utifrån graden av lokal 

anknytning samt vilket engagemang de har lagt ner i förstudierna.

En  lösning  på  problemet  som  presenteras  i  detta  arbete  är  ett  återinförande  av  en 

tvåkammarriksdag. Genom att införa en variant av ett överhus, med blandad representation 

med företrädare för bland annat olika regioner och experter inom olika ämnen, så skulle ett 

större förtroende kunna skapas för den styrande makten, vilket skulle kunna innebära en mer 

genomtänkt  lagstiftning.  Ett  system där  alla  mandat  inte  förnyas  på  samma gång medför 

dessutom att politikerna förhoppningsvis vågar fatta svåra beslut utan att hindras av rädslan 

för att inte bli omvalda. Enligt en lagstiftning från 1990 så har staten möjlighet att kringgå den 

kommunala vetorätten i fråga om utplacering av anläggningar för kärnavfall. Den slutsats som 

presenteras i detta arbete säger att staten måste ta ett större ansvar och använda sig utav denna 

lagstiftning. 

Policy-koalitionsanalysen identifierar en mäklare, vilken har till utgift att jämka samman de 

olika motsträviga viljorna i processen. I denna fråga förfaller det vara Oskarshamns kommun 

som spelar den rollen. I likhet med platsen där det finska kärnavfallet ska slutförvaras så hyser 

Oskarshamn redan ett kärnkraftverk, och motståndet där mot ett slutförvar är lägre än på de 

flesta andra orter i Sverige.   
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1. Inledning

Den 18 maj 2001 fattade riksdagen i Helsingfors beslutet att det utbrända kärnbränslet från de 

finska kärnkraftverken ska slutförvaras inkapslat i kopparbehållare flera hundra meter under 

marken i Euraåminne, alldeles vid kusten vid Ålands hav 12 mil norr om Åbo. Finland blev 

därmed det första landet  i världen som fattat  detta beslut.1 I  Sverige har beslut tagits  om 

vilken metod för slutförvar som ska användas, men platsen för slutförvaret är än så länge en 

öppen fråga. SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB), företaget med ansvar för hanteringen 

söker fortfarande efter den rätta platsen. 

Frågan  om  var  kärnavfallet  skulle  slutförvaras  kan  knappast  sägas  ha  stått  högt  på 

dagordningen vid tiden för kärnreaktorernas uppförande. Faktum är att mer än hälften av den 

totala reaktorkapaciteten var i drift innan man insåg vilket problem detta skulle kunna utgöra i 

framtiden.2 I väntan på en plats för slutförvar förvaras det i CLAB (Centralt mellanlager för 

använt  kärnbränsle),  en  anläggning  för  mellanförvaring  belägen  i  Oskarshamn.  Men 

slutförvaringen kan av ett flertal skäl inte ske där. Svensk lagstiftning förbjuder mellanlagring 

på obestämd tid, och internationella överenskommelser gör gällande att frågan om slutförvaret 

av kärnavfallet ej ska lastas över på kommande generationer.3 Dessutom finns ett flertal andra 

faktorer som gör att slutförvaringen inte kan ske på mellanlagringsanläggningen. Det går inte 

att idag förutsäga hur samhället kommer att förändras. Utbränt kärnbränsle som hanteras på 

fel sätt utgör en stor fara. Om anläggningen där mellanlagringen sker tvingades överges på 

grund av exempelvis krig eller naturkatastrofer så skulle konsekvenserna potentiellt kunna bli 

ödesdigra.4 Således måste slutförvaret av kärnavfallet ske i en trygg miljö som erbjuder de 

rätta förutsättningarna för de villkor som uppställs. Kärnavfallet kommer med tiden att brytas 

ner till icke-radioaktiva ämnen, men det kommer att dröja 100 000-tals år innan denna process 

är till ända.5

De  politiska  ståndpunkterna  beträffande  hanteringen  av  det  svenska  kärnavfallet  går 

sammanfattningsvis ut på att detta ska ordnas utan att vi ska vara beroende av andra länders 

medverkan,  att  avfallet  ska  tas  om hand inom landet,  att  bästa  tillgängliga  teknologi  ska 

användas och som ovan nämnts att  problemet med kärnavfallet  ej  ska föras vidare till  de 

kommande generationerna.6 Ägarna till de olika kärnkraftverken har ålagts ett stort ansvar i 

1 Helsingborgs Dagblad 010519
2 Johansson et al. (2002:12)
3 Internet 1
4 ibid
5 Lidskog i Lidskog (red.) (1998:16)
6 Lidskog i Lidskog (red.) (1998:43)
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frågan om att finna en lämplig plats för slutförvaret av det utbrända kärnbränslet och statens 

roll har blivit att övervaka att detta skötts på rätt sätt.7

Även om vissa geologiska krav måste vara uppfyllda för att en plats ska vara lämplig för 

slutförvaring så är detta inte den mest kritiska punkten i fråga om var slutförvaringen ska ske. 

De geologiska kraven gör att det endast är fjällkedjan, Skåne samt Gotland som inte kan bli 

aktuella  som  platser  för  slutförvar.  Den  mest  kritiska  punkten  blir  istället  de  olika 

kommunernas inställning till att ha slutförvaret i sin respektive kommun.8 Av tradition har det 

kommunala  självstyret  i  Sverige  varit  väldigt  starkt,  och  detta  har  medfört  att 

kommunalfullmäktige genom att utnyttja sin vetorätt kan förhindra att slutförvaret placeras i 

just deras kommun. 1990 beslutade dock riksdagen att begränsa den kommunala vetorätten 

för att  den inte skulle kunna utnyttjas  i  syfte  att  hindra uppförandet av anläggningar med 

särskilt stort intresse för nationen som helhet.9 Detta innebär att regeringen i princip skulle 

kunna bestämma sig för att förlägga slutförvaret av kärnavfallet i en viss lämplig kommun 

även mot kommunalfullmäktige i den aktuella kommunens vilja. Statliga KASAM (Statens 

råd för kärnavfallsfrågor) har dock gjort gällande att möjligheten till veto kommer att utnyttjas 

väldigt  restriktivt  och att  förvaret  av kärnavfallet  i  första  hand kommer  att  lokaliseras på 

frivillig grund.10

Lokaliseringen av slutförvaret för det utbrända kärnavfallet är ett exempel på något som man 

skulle kunna klassificera som ett så kallat ”omöjligt beslut”. Det råder ingen tvekan om att ett 

beslut måste tas, men det finns inget enkelt svar på hur detta ska gå till. Flera olika intressen 

står mot varandra och frågan är vems intressen som väger tyngre än någon annans. Vilken 

avvägning bör man göra mellan förmågan att effektivt kunna fatta ett viktigt och angeläget 

beslut, och de olika kommunernas självbestämmanderätt? Hur ska beslutet fattas? Finns det 

någon risk för att politikerna inte vågar att i tillräcklig mån ta tag i denna fråga med risk för 

att bli ”bestraffade” av sina väljare vid de allmänna valen, och hur kan man i så fall lösa detta 

dilemma? 

7 Lidskog i Lidskog (red.) (1998:43)
8 Lidskog i Lidskog (red.) (1998:48)
9 Begränsningen gällde frågor om uppförandet av anläggningar för kärnavfall, miljöfarligt avfall och 
energiproduktion; ibid.
10 Lidskog i Lidskog (red.) (1998:48-9)
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1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att med frågan om slutförvaret av det utbrända kärnbränslet som 

fallstudie reda ut hur man kan gå till väga för att fatta ett, så att säga, ”omöjligt beslut”. Borde 

staten använda sig av den möjlighet som skapades genom 1990 års lagstiftning, som gjorde 

det möjligt att kringgå den kommunala vetorätten, för att komma fram till ett beslut om var 

kärnavfallet ska slutförvaras? Vilken annan form av konstitutionell lösning skulle kunna öka 

möjligheterna  att  få  till  stånd  ett  beslut?  Och  hur  stora  möjligheter  har  staten  att  fatta 

genomgripande beslut i angelägna frågor utan att röra sig utanför de ramar som satts upp av 

den liberala demokratin?

   

1.2 Metod och material

Denna uppsats utgår ifrån en kvalitativ ansats. Empirin kommer i huvudsak att bestå utav de 

erfarenheter som gjorts av kommunrepresentanter från de åtta kommuner där förstudier till 

dags  dato  har  genomförts,  vilka  framför  allt  skildras  i  SOU  2004:99.  Men  också  annat 

material  som skildrar  processerna  i  de  olika  förstudiekommunerna  kommer  att  användas. 

Utifrån detta material avser jag att analysera vad som i huvudsak gick fel och på vilket sett 

detta skulle ha kunnat ske på ett annat sätt.

Det  teoretiska  ramverk  som  jag  har  valt  för  analysen  av  slutförvarsfrågan  är  Paul  A. 

Sabatiers och Hank C. Jenkins-Smiths modell för policy-koalitionsanalys, som är ett ramverk 

för att  analysera  ett  händelseförlopp som innefattar  ett  flertal  aktörer  på olika hierarkiska 

nivåer och som spänner över lång tid och där det medfört stora svårigheter att komma till ett 

beslutsfattande.

1.3 Källkritik

Få frågor  har  väckt,  och  fortsätter  att  väcka,  så  starka  känslor  som frågan om kärnkraft. 

Debatten har till stora delar kommit att präglas av känsloargument och som författare har man 

en svår uppgift att  försöka se bortom alla dessa. Därför är det på sin plats att  påpeka för 

läsaren  att  det  finns  en  viss  risk  för  att  de  kommunrepresentanter  som refereras  i  denna 

uppsats inte är helt objektiva utan att även deras upplevelser och argument kan ha färgats utav 

personliga tankar och känslor kring det som hänt. Ett exempel som illustrerar detta är de båda 

kommunrepresentanterna från Storumans och Malå kommun vilka båda företrädde den sida 

som kom att stå som förlorare i de kommunala folkomröstningarna om ett slutförvar i de båda 

kommunerna  (mer  om detta  i  kap.  4).  Påpekas bör  att  sju  av åtta  kommunrepresentanter 
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företräder antingen socialdemokraterna eller (i ett fall) moderaterna,  som båda på riksnivå 

ställt sig positiva till kärnkraft. 

1.4 Avgränsningar

Detta arbetes främsta syfte är att undersöka hur man kan komma till en lösning i ett problem 

som präglas  av  beslutssvårigheter  och  oförenliga  viljor.  Andra  närliggande  frågor  såsom 

kärnkraftens vara eller icke vara, den bästa platsen för ett framtida slutförvar och liknande 

kommer att lämnas därhän i denna framställning, även om de är nog så intressanta. Fokus i 

denna uppsats kommer att till stor del läggas på motståndsrörelserna och den roll som dessa 

har spelat kring beslutsprocessen i de olika förstudiekommunerna, även om andra faktorer 

också kommer att beröras. Jag kommer även att i första hand fokusera på de möjligheter till 

beslut som är möjliga inom ramarna för den liberala demokratin (vilken kommer att definieras 

senare).

Viktigt att påpeka är också att de empiriska delarna av denna framställning till stor del utgår 

ifrån de erfarenheter som gjorts och de lärdomar som dragits av representanter för de olika 

förstudiekommunerna vilka refereras i SOU 2004:99. Således kan dessa framställningar inte 

göra anspråk på att vara heltäckande och fullständigt objektiva i alla avseenden, i och med att 

de i viss mån står oemotsagda.

1.5 Disposition

I det följande kapitlet kommer en presentation av modellen för policy-koalitionsanalys, det 

ramverk som jag har valt  som utgångspunkt  för  analysen  i  denna uppsats,  att  göras.  Där 

kommer även de olika aktörerna i den aktuella processen att identifieras. I kapitel 3 kommer 

olika  teorier  om  beslutsfattande  att  presenteras,  och  där  presenteras  även  i  vilket  skede 

processen  kring  platsen  för  slutförvaret  befinner  sig.  I  kapitel  4  görs  en  genomgång  av 

processen kring SKB:s förstudier.  Representanter  för de åtta kommuner där förstudier har 

genomförts ger sin bild av hur processen i just deras kommun gick till. I kapitel 5 görs en 

genomgång  av  vad  den  liberala  demokratin  innebär  och  dessutom görs  en  översikt  över 

statens roll, och olika sätt på vilka staten kan hantera olika former av särintressen. I kapitel 6 

görs  en  analys  utifrån  modellen  för  policy-koalitionsanalysens  fem grundantaganden  och 

mäklarens roll  specificeras. I kapitel 7 kommer tvåkammarsystemet  att presenteras och en 

översikt  görs över  olika sätt  hur  en första  kammare  (eller  överhus) kan vara uppbyggt.  I 

kapitel 8 kommer jag så slutligen att presentera en möjlig lösning för hur så kallade omöjliga

beslut ska kunna fattas.     
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2. En presentation av modellen för policy-koalitionsanalys

Syftet med föreliggande kapitel är att presentera modellen för policy-koalitionsanalys, vilken 

är  det  ramverk  som  ligger  till  grund  för  analysen  av  de  olika  aktörerna  i  den  aktuella 

processen. Detta ramverk, och de policykoalitioner som identifieras genom detta, kommer att 

följa som en röd tråd genom den fortsatta framställningen. 

Den ursprungliga versionen av modellen för policy-koalitionsanalys utvecklades av Paul A. 

Sabatier under ett flertal år med start i början av 1980-talet. Sabatiers utgångspunkt var dels 

att  finna ett  alternativ  till  the stage  heuristic,  som vid den tiden dominerade  all  form av 

policyanalys, dels att smälta samman de bästa delarna av top-down och bottom-up ansatserna, 

och slutligen önskade Sabatier att ge de tekniska omständigheterna en mer framträdande roll 

inom policyforskningen.11

2.1 Modellen för policy-koalitionsanalys

Modellen för policy-koalitionsanalys utgår från fem grundförutsättningar. För det första antas 

att man måste utgå ifrån de tekniska omständigheterna som omgärdar ett problem, så att man 

kan bilda sig en uppfattning om situationens omfattning och vilka konsekvenser de eventuella 

lösningarna på problemet kan medföra.

För det andra antas att de tekniska omständigheterna är av sådan art att det kan ta upp till ett 

decennium, eller kanske ännu längre, innan man helt och hållet kan förstå vad det hela innebär 

och kan analysera händelseförloppet utifrån detta.

För det tredje antas att den lämpligaste enhet för att göra en analys av en policyförändring i 

ett modernt samhälle inte är någon specifik myndighet eller liknande utan att analysen bör 

göras utifrån institutioner och sammanslutningar, privata eller offentliga, lägre ner i hierarkin 

som kämpar för att få till stånd en policyändring inom ett visst område.

För  det  fjärde  antas  att  uppfattningen om vilka  som är  traditionella  maktcentra  behöver 

breddas för att även omfatta media, forskare och aktörer inom alla delar av styret som deltar i 

formuleringen  och  implementeringen  av  olika  policys.  Sabatier  pekar  bland  annat  på  att 

exempelvis  EU och  olika  internationella  avtal  och  överenskommelser  har  bidragit  till  en 

internationell dimension inom många policyområden.

Den femte och sista grundförutsättningen är att olika policys eller offentliga åtgärdsprogram 

innefattar implicita teorier om hur de ska nå sina mål och således kan tolkas på samma sätt 

som  värderingssystem.  Detta  innefattar  bland  annat  värdeprioriteringar,  uppfattningar  om 

11 Sabatier/Jenkins-Smith i Sabatier (red.) (1999:117) 
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viktiga  orsaksförhållanden,  uppfattningar  om  världsförhållanden  (bland  annat  infattande 

problemets omfattning) samt uppfattningen om effektiviteten hos olika policyinstrument.12

De  olika  faktorerna  som  utgör  ramverket  delas  in  i  stabila  faktorer,  sådana  som  kan 

betecknas  som  varaktiga  och  inte  med  lätthet  kan  förändras,  som  exempelvis  de 

grundläggande förutsättningarna kring ett problem och i viss mån även lagstiftningen, samt 

instabila faktorer som inte är lika beständiga och kan komma att förändras över några års tid. 

Till  dessa  faktorer  hör  exempelvis  genomgripande  socioekonomiska  förändringar, 

förändringar i sammansättningen av de beslutande organen samt policybeslut och inverkan 

från andra håll, som exempelvis förändringar i lagstiftningar. Förutom dessa faktorer utgörs 

ramverket av så kallade  politiska subsystem. Dessa består av (vanligtvis upp till fyra) olika 

policykoalitioner som består utav aktörer från olika statliga eller privata sammanslutningar 

som delar samma uppfattningar om hur ett problem bör lösas och som deltar i betydande grad 

i samordnade aktiviteter kring detta under en längre tid.13 En ytterligare aktör i processen är 

den så kallade mäklaren som har till uppgift att försöka förena de olika viljorna till en slutlig 

lösning.14

Det aktuella ramverket har en styrka i att det tydligt visar att det alltid är många fler aktörer 

inblandade i tillkomsten av ett beslut än vad som kan antas i förstone. Även om det formellt är 

de så kallade beslutsfattarna som fattar ett beslut så finns det alltid en lång rad faktorer och 

aktörer  som  ligger  till  grund  för  detta  beslut  och  är  med  och  påverkar.  Till  dessa  hör 

exempelvis  intresseorganisationer  och  media.  En svaghet,  som framförts  av  Mintrom och 

Vergari, är dock att ramverket inte bidrar till att ge något svar på varför vissa policyändringar 

kommer till stånd.15

Varför är då just detta ramverk särskilt lämpat för att analysera frågan om slutförvaret av det 

använda  kärnbränslet?  Redan  en  av  de  bärande  tankarna  som  föranledde  Sabatier  att, 

tillsammans  med  Hank  C.  Jenkins-Smith,  utveckla  detta  ramverk,  att  ge  de  tekniska 

omständigheterna som omgärdar ett problem en mer framskjuten plats i policyanalysen, ger 

oss  ett  svar  på  varför  detta  ramverk  är  extra  lämpligt  för  en  analys.  De  tekniska 

omständigheterna i denna fråga synes handla i första hand om hur beslutet ska fattas, eftersom 

i  princip  hela  Sverige  (med  några  få  undantag)  utifrån  de  geologiska  förutsättningarna 

potentiellt skulle kunna stå som värd för ett slutförvar. Sedan är det heller inte svårt att finna 

verklighetens motsvarigheter till teorins policykoalitioner. 

12 Sabatier/Jenkins-Smith i Sabatier (red.) (1999:118-120) 
13 Sabatier/Jenkins-Smith i Sabatier (red.) (1999:120) 
14 Sabatier/Jenkins-Smith i Sabatier (red.) (1999:122) 
15 Sabatier/Jenkins-Smith i Sabatier (red.) (1999:147) (min kursivering)
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2.2 Aktörerna i policykoalitionerna

Beroende på hur  man väljer  att  definiera  policykoalitionerna  så  kan åtminstone  två  olika 

koalitioner identifieras. Dessa är SKB, som på regeringens uppdrag söker efter en plats för 

slutförvaret av det utbrända kärnbränslet, samt de motståndsrörelser (både med och utan lokal 

anknytning  till  de  olika  förstudiekommunerna)  som  motsatt  sig  SKB:s  arbete. 

Motståndsrörelserna kan dock knappast klassas som homogen, eftersom den uppträtt i olika 

sammansättningar och på olika ställen och använt sig utav olika medel för att föra fram sina 

ståndpunkter.  Detta  blir  således  en  alltför  snäv  indelning  för  att  fullt  ut  kunna  analysera 

turerna kring beslutet om var kärnavfallet ska förvaras, men tillräckligt tydlig och enkel för att 

kunna användas i en diagrammatisk översikt över det aktuella ramverket och hur jag har valt 

att tillämpa det.

 

Figur 1: diagram över policy-koalitionsanalysen16

Diagrammet visar hur ramverkets olika delar samverkar med varandra och visar även att det 

finns en återkoppling mellan de politiska subsystemen och de föränderliga faktorerna. Detta 

16 jfr. Sabatier/Jenkins-Smith i Sabatier (red.) (1999:121)
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kommer sig utav att det beslut som fattas (oavsett vilken av koalitionerna som så att säga får 

sin vilja igenom) med största sannolikhet kommer att påverka grunden för de föränderliga 

faktorerna, och som digrammet visar i längden kanske även de stabila faktorerna. Ett exempel 

på en stabil faktor som på ett avgörande sätt har förändrats är 1990 års lagstiftning som ger 

staten möjlighet att kringgå den kommunala vetorätten i fråga om kärntekniska anläggningar. 

Jag har i denna modell valt att göra en modifikation jämfört med Sabatiers och Jenkins-

Smiths ursprungliga modell. I denna antas att mäklaren finns med redan från början, sida vid 

sida med koalition A och B. Jag finner att detta resonemang blir något märkligt då mäklarens 

roll knappast är självskriven och svårligen kan identifieras på ett tidigt skede i processen. I 

min tolkning av modellen kommer mäklaren in längre ner, vilket ska tolkas som att mäklaren 

kommer  in i  processen i  ett  senare skede (även om mäklaren  i  vissa  fall  kan sägas  vara 

identifierad redan i processens början).    

En mer rimlig indelning av de olika aktörerna kan dock se ut enligt följande:

Koalition A SKB
Koalition B Kommunpolitikerna
Koalition C ”Upplysta motståndare”
Koalition D Motståndsrörelser 

Tabell 1: policykoalitioner

Denna uppdelning kan vid en första anblick förefalla något godtycklig och kontroversiell, 

men utifrån de erfarenheter som dragits av de refererade kommunrepresentanterna (se kap. 4) 

så förefaller detta vara en rimlig uppdelning. SKB utgör en policykoalition med ett uppdrag 

från  regeringen  att  hitta  en  lämplig  plats  för  slutförvaret  av  kärnbränslet. 

Kommunalpolitikerna  utgör möjligtvis  ingen helt  och hållet  homogen grupp, men jag vill 

ändå definiera dem som en egen policykoalition. Deras uppgift är att på sätt och vis utgöra en 

länk mellan SKB och sina respektive kommuninvånare. Med tanke på att kommunpolitikerna 

i de fall som senare kommer att refereras syntes sträva efter att skapa en sansad debatt och 

samtidigt förhålla sig självständiga gentemot SKB så känns det naturligt att klassificera dem 

som en egen policykoalition. De olika motståndsrörelserna har jag valt att klassificera som två 

skilda policykoalitioner.  Utifrån de erfarenheter som dragits av ett  flertal  av de refererade 

kommunpolitikerna så förefaller motståndsrörelserna kunna delas upp och klassificeras utifrån 

den grad av personligt engagemang som de visat för den specifika frågan om slutförvaret och 

den grad i vilken de är personligt berörda av det aktuella beslutet, samt även i vilken mån man 

har deltagit  i  en saklig debatt  kring förstudierna.  De erfarenheter  som dragits av de båda 
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representanterna från de två norrlandskommunerna (se kap. 4.2.1 och 4.2.2) tyder på att inte 

alla  av de som deltog i  debatten och gjorde  sina röster  hörda  hade någon form av lokal 

anknytning. De som motsatte sig förstudier i en viss kommun, men trots allt valde att sätta sig 

in i vad det hela handlade om och tog till sig sakargumenten, och som uttryckte sitt missnöje 

på ett  sätt  som kan sägas  vara i  enlighet  med demokratiska  medel,  har  jag  valt  att  kalla 

”upplysta motståndare”.  Dock ska det sägas på en gång att  denna distinktion inte är helt 

enkel  att  göra och att  gränserna sällan är helt  tydliga.  Patrik Olofsson och Evert  Vedung 

beskriver i sin studie av det misslyckade försöket att få till en förstudie i Överkalix kommun 

opinionsrörelsens  beteende  som ”inövat”,  med  tanke  på  att  de  hade  erfarenheter  från  en 

tidigare proteströrelse i samma fråga i grannkommunen Kalix.17 Frågan man ställer sig är om 

en proteströrelse som sätts igång mer eller mindre automatiskt verkligen kan klassificeras som 

”upplyst” och resultatet av en saklig debatt. Åtskillnaden mellan vilken policykoalition de 

olika motståndsrörelserna kan sägas tillhöra bör kanske i första hand göras mellan hur pass 

personligt berörd man är av de planerade förstudierna. Claes Thegerström (SKB) väljer att 

kritisera  Greenpeace  för  att,  som han  uttrycker  det,  ha  bedrivit  en  form av  ”kampanj”  i 

samband med folkomröstningarna om det eventuella slutförvaret i Storuman och Malå, utan 

att på något sätt ha deltagit i förstudiearbetet.18 Arne Hellsten från Malå kommun instämmer i 

Thegerströms kritik och konstaterar  i  likhet  med denne att  Greenpeace förefaller  mest  ha 

engagerat sig i processen i de båda kommunerna för att dra åt sig uppmärksamhet, som han 

tror att organisationen hade fått svårt att få om man genomfört en aktion på något annat håll i 

landet.19 Detta synes kvalificera Greenpeace att inordnas under en egen policykoalition, vid 

sidan  av  de  lokala  proteströrelserna,  och  denna  har  jag  valt  att  benämna  som 

motståndsrörelser. Göran Sundqvist vid Göteborgs universitet lyfter också fram en kritik som 

synes  rättfärdiga  tanken att  dela upp proteströrelserna  i  två olika policykoalitioner  utifrån 

deras agerande. Han kritiserar proteströrelserna (utan att namnge någon av dem) för att ”veta” 

redan på förhand att så gott som alla SKB:s förslag är osäkra, farliga och lider av bristande 

legitimitet  och således inte kan godkännas.  Han konstaterar  att  detta inte bör ses som ett 

exempel  på  en  god  demokratisk  process  utan  snarare  som  ett  utslag  av  framgångsrik 

lobbyverksamhet.20

En ytterligare aktör som medverkat i processen men som jag ändå valt att utelämna i denna 

tolkning  av  ramverket  är  de  kommuninvånare  som  förespråkar  ett  slutförvar  i  den  egna 

17 Olofsson/Vedung i Lidskog (red.) (1998:164)
18 SOU 2004:99 (s.77)
19 SOU 2004:99 (s.78)
20 SOU 2001:108 (s.216)
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kommunen. Anledningen till att jag valt att lämna dessa utanför modellen är att jag primärt 

sökt att besvara frågan vad som har bidragit till att något beslut inte har kunnat fattas, och 

dessa kan knappast sägas ha någon del i detta, eller kunna bidra med en förklaring till detta. 
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3. Teorier om beslutsfattande

Hur fattas ett beslut? Vilka överväganden är det som måste göras innan ett beslut kan komma 

till stånd och hur resonerar den som måste fatta beslutet? Och hur ser ett besluts olika faser 

ut?  Jag  kommer  genomgående  att  i  detta  kapitel  föra  resonemanget  utifrån  den  enskilde 

individens  perspektiv,  eftersom  det  på  sätt  och  vis  är  grunden  för  allt  beslutsfattande. 

Individen måste fatta ett beslut innan kollektivet kan fatta ett beslut. Jag kommer att börja 

med att resonera kring hur individen fattar sitt beslut utifrån en mikroekonomisk modell. Sin 

ekonomiska natur till trots så anser jag att denna modell bör kunna ge svar och vägledning till 

hur beslutsfattande går till även i andra situationer.

3.1 Utifrån den mikroekonomiska grundmodellen

Den mikroekonomiska grundmodellen utgår ifrån beslutsfattandets  rationella komponenter 

vilka utgörs av olika handlingsalternativ som leder till olika utfall. Individens valmöjligheter 

begränsas dock av olika restriktioner.21 I den mikroekonomiska modellen antas restriktionen 

utgöras  av den inkomst  som individen har  till  sitt  förfogande,  men detta antagande torde 

kunna utsträckas även till  andra discipliner. I en statsvetenskaplig modell  skulle vi istället 

kunna tänka oss att restriktionen utgörs av vilket beteende som kan sägas vara förenligt med 

demokratiska medel och i en juridisk modell skulle restriktionen istället kunna sägas utgöras 

av exempelvis gällande lagstiftning och andra former av institutioner. En schematisk modell 

kan ge en bild av detta.

    

 Alternativ 1                                Utfall 1

 Alternativ 2                                Utfall 2

Figur 2: en schematisk bild av en valsituation22

Utifrån  modellen  ovan  ser  vi  hur  individerna  utifrån  sina  preferenser  väljer  ett 

handlingsalternativ som sedan leder fram till ett utfall. Hur individen kommer fram till vilket 

handlingsalternativ beror på vilka preferenser man har och vilken avvägning man väljer att 

21 Hultkrantz/Nilsson (2004:23) (kursivering i original)
22 jfr. Hultkrantz/Nilsson (2004:23)
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göra mellan kostnad och nytta. Vad är alternativkostnaden för att fatta ett visst beslut? Om jag 

väljer att göra en sak så tvingas jag kanske att låta bli att göra en annan sak.23

Ett av mikroekonomins centrala antaganden är att individen agerar rationellt när den väljer 

mellan olika alternativ. Detta antagande grundas på tre axiom om individens preferenser. Det 

första  axiomet är att  mer är bättre.  Individen föredrar att  konsumera mer av en nyttighet 

istället för mindre. Motsatsvis gäller även att ”mindre är bättre” i fråga om sånt som anses 

dåligt för individen på olika sätt, som exempelvis miljöförstöring. 

Det  andra  axiomet  är  fullständiga  preferenser.  Detta  syftar  till  att  individen  alltid  kan 

rangordna mellan två alternativ, eller betrakta dem som likvärdiga. Individen kan säga att A är 

bättre än B, eller A är lika bra som B.

Det tredje och sista axiomet är transitivitet, och detta syftar till att individens preferenser ska 

vara konsistenta och inte inbördes motsägelsefulla. Om individen säger att A är bättre än B, 

och B är bättre än C så måste A rent logiskt även vara bättre än C. Om individen istället ansåg 

C bättre än A så är detta ett tecken på ett irrationellt beteende.24 

Människor är dock inte mer än människor och alla dessa antaganden stämmer kanske inte 

alltid, men ändå tillräckligt ofta för att det ska vara användbart som en utgångspunkt. Det 

finns fem faktorer som talar för att det är rimligt att utgå från rationalitet som utgångspunkt 

för den mikroekonomiska teorin, även om dessa inte kan sägas vara helt uttömmande. 

Det första skälet är att det antagande som görs i många situationer ligger  nära sanningen. 

Människan är  en varelse som styrs  av förnuft  och med förmåga att  ta  eget  ansvar.  Detta 

antagande speglar  det  faktum att  människan har  en fri  vilja  som man kan utnyttja  på ett 

genomtänkt sätt. Även om det kanske inte stämmer in på samtliga fall så vore antagandet att 

människan hela tiden handlade tvärt emot sin egen vilja en sämre utgångspunkt.25

Det andra skälet är att människan i ett läge då mycket står på spel och man vet att det beslut 

man fattar kommer att få stora inverkningar både på ens eget liv och även på andras agerar på 

ett sätt som kan sägas vara rationellt. I lägen då besluten inte kan sägas vara lika omfattande 

agerar  vi  efter  en  form  av  ”rationell  okunnighet”,  vi  kan  omöjligen  detaljstudera  alla 

sakförhållanden och lägga ner tid och pengar på att hela tiden fatta det allra bästa beslutet utan 

ibland måste vi så att säga ”gå på intuition”. Men när det är större värden som står på spel så 

vänder  vi  oss  gärna  till  olika  former  av  experter  som kan  hjälpa  oss  att  fatta  ett  bättre 

genomtänkt och avvägt beslut.26

23 Hultkrantz/Nilsson (2004:26)
24 Hultkrantz/Nilsson (2004:27-8) (mina kursiveringar)
25 Hultkrantz/Nilsson (2004:29) (kursivering i original)
26 Hultkrantz/Nilsson (2004:29)
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Det tredje skälet för att göra ett antagande om rationalitet är att det i många sammanhang 

räcker med att några få individer agerar rationellt för att det totala utfallet för samhället som 

helhet ska bli som om alla hade agerat på det sättet. Ett exempel är marknader där det går att 

genomföra arbitrage (riskfria vinstaffärer,  att  exempelvis  köpa någonting billigt  och sedan 

sälja det dyrt). Genom att vissa personer genomför arbitrage minskar effekterna på marknaden 

om någon skulle bete sig irrationellt (i den mening att den som genomför arbitraget hjälper till 

att hålla marknadspriset uppe).27

Det fjärde skälet är en mekanism som skulle kunna benämnas som  det naturliga urvalet. 

Detta innebär att i en samhällsförändring (en så att säga ”social evolution”) så är det de starka 

och livskraftiga institutionerna som överlever medan de svagare slås ut. För att undvika att 

slås  ut  så  lär  sig  individen  att  imitera  mer  framgångsrika  artfränder  eller  institutioner. 

Kopplingen mellan den sociala evolutionen och antagandet om rationalitet  består i  att den 

evolutionen tenderar att leda till resultat som om de individer som väljer att imitera skulle ha 

agerat rationellt. Man måste dock ha i åtanke att detta är en process som sker under väldigt 

lång tid, särskilt i det fall då antalet individer som kan dra lärdomar om varandra är få och 

höga etableringshinder möter de som försöker etablera sig och antalet  småföretag är litet. 

Politikernas förkärlek för storskaliga lösningar, vilkas resultat hade kunnat uppnås på billigare 

och  enklare  sätt  genom många  små  åtgärder  gör  också  att  det  kanske  inte  alltid  är  den 

egentligen bästa lösningen som överlever den sociala evolutionen.28

Det  femte  och  sista  skälet  är  att  mikroteorin  antar  att  individen  utnyttjar  teorin  på  ett 

rationellt sätt för att främja samhällsekonomisk effektivitet. Det kan sägas finnas två typer av 

förklaringar  till  brister  i  effektiviteten  i  ett  samhälle,  antingen  att  individerna  beter  sig 

irrationellt eller att institutionerna bidrar till att hindra effektiviteten. Om en institution, som 

till exempel miljöpolitiken, leder till att effektiviteten försämras, även när alla individer agerar 

rationellt, så finns det skäl att förändra den aktuella institutionen.29 

3.2 Grundmodellen och beslutet om ett slutförvar

Hur kan man säga att denna modell är relevant i frågan om hur ett beslut om var det utbrända 

kärnbränslet ska förvaras ska kunna komma till stånd? Till att börja med får man att anta att 

alla aktörer handlar rationellt. Man får förutsätta att alla de fyra aktörerna agerar utifrån sitt 

sunda förnuft. De vet vad deras agerande kan leda till. SKB (och staten) vet att det kommer att 

medföra  negativa  konsekvenser  på  opinionen  i  en  ort  som blir  utsedd till  platsen  för  ett 
27 Hultkrantz/Nilsson (2004:29-30) (kursivering i original)
28 Hultkrantz/Nilsson (2004:30-2) (kursivering i original)
29 Hultkrantz/Nilsson (2004:32)
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slutförvar om inte (en tillräckligt stor andel av) invånarna ger sitt godkännande till detta. På 

samma sätt vet även motståndsrörelserna att deras agerande riskerar att leda till ett så kallat 

icke-beslut,  att  frågan  om  slutförvaret  förblir  olöst  och  kärnavfallet  får  ligga  kvar  i 

mellanlagringsanläggningen i väntan på att ett beslut kan fattas på något annat sätt.

När det gäller det andra skälet till att det kan sägas vara rimligt att ha rationalitet som en 

utgångspunkt för den mikroekonomiska modellen så låter det sig sägas på en gång att både 

SKB och motståndsrörelserna (åtminstone de så kallade ”upplysta motståndarna”) har gjort en 

grundlig genomgång och noga övervägt det beslut som man står i begrepp att fatta. SKB gör 

förundersökningar  för  att  finna  den  bästa  platsen  för  ett  slutförvar  och  motståndarna 

överväger noga de argument som förs fram för att slutförvaret bör förläggas till någon annan 

plats.

Det fjärde skälet illustrerar tydligt hur bristen på tidigare beslut i den aktuella frågan har 

inneburit att det inte finns några framgångsrika institutioner att imitera. Det är som bekant 

endast Finland som hittills har fattat ett beslut om slutförvar. Med SKB:s nuvarande tidsplan 

kommer Sverige att vara ett av de första länderna i världen med ett fullt utbyggt system för att 

omhänderta det utbrända kärnbränslet och Johansson et al. (2002) framhåller att detta är ett 

projekt som följs med stort intresse av myndigheter och företag med ansvar för kärnhantering 

i andra länder.30

Det  femte  skälet  säger  att  effektivitetsförluster  beror  på  antingen  att  individer  agerar 

irrationellt eller att institutionerna som omger en process kunde fungera på ett bättre sätt. Om 

en beslutsprocess har pågått i mer än 30 år utan att något beslut har fattats så är det lätt att 

göra  antagandet  att  institutionerna  inte  fungerar  som det  ska.  Behöver  politikerna  kanske 

större makt för att kunna fatta ett beslut? Troligtvis inte i detta fall eftersom staten redan har 

möjlighet att ta beslut om att placera en anläggning för slutförvar i en viss kommun. Kanske 

är det helt enkelt så att den långa beslutsprocessen är ett tecken på ett fullständigt rationellt 

beteende.  En  process  som  kommer  att  pågå  under  100  000  år  (tiden  det  tar  innan  det 

radioaktiva avfallet inte längre utgör någon fara) kanske kan tillåtas att ta tid på sig. Beslutet 

som ska fattas måste ändå förutsättas hålla i så många år. Det är dock i fall där ett icke-beslut 

ställer  till  med  större  problem,  både  ekonomiskt  och  socialt,  som  det  kan  sägas  finnas 

anledning att påskynda beslutsprocessen.

30 Johansson et al. (2002:12)
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3.3 Andra beslutsteorier

Bland övriga beslutsteorier kan skiljas mellan dem som kan sägas vara sekventiella, det vill 

säga att en del av processen alltid följer efter en annan. Ett tidigt exempel på detta är John 

Deweys uppdelning av beslutsfattandet  i  olika steg.  Dessa är  (1) ett  upplevt  problem, (2) 

problemets karaktär definieras, (3) möjliga lösningar läggs fram, (4) lösningarna utvärderas 

och slutligen, (5) ytterligare iakttagande som leder till att lösningen antingen accepteras eller 

förkastas.31 Herbert Simon modifierade senare denna teori för att den bättre skulle stämma 

överens med hur beslut fattas inom organisationer. Han identifierade tre huvudsakliga steg i 

processen, vilka han valde att benämna som underrättelse,  utformning och  val.32 Ytterligare 

en modell presenterades av Brim et al. som även de delade in processen kring beslutsfattandet 

i  fem steg,  (1)  identifiering  av  problemet,  (2)  insamlande  av  nödvändig  information,  (3) 

skapande av möjliga lösningar, (4) utvärdering av de möjliga lösningarna, samt (5) val av 

strategi för genomförande.33 

I början av 1970-talet kom dock tanken på en sekventiell beslutsteori att kritiseras då man 

började anse att  tillkomsten av ett  beslut knappast kunde sägas vara en process som utan 

vidare kunde indelas i olika faser som följer på varandra, utan dessa faser kan likaväl inträffa 

samtidigt.  Människan  är  uppbyggd  för  att  skapa  lösningar  samtidigt  som man  samlar  in 

information  kring  ett  problem,  därför  utvecklades  de  icke-sekventiella modellerna.34 1976 

presenterades en modell av Mintzberg, Raisinghani samt Théorêt som uppfyllde detta krav. 

De  utgick  ifrån  Herbert  Simons  modell  men  gav  faserna  nya  benämningar.  De  nya 

benämningarna  blev  istället  identifiering,  framställning samt  val.35 Identifieringsfasen  kan 

delas in i två rutiner, beslutsidentifikation och diagnostisering. I den första rutinen urskiljs 

problemen  och  möjligheterna  ur  de  tillgängliga,  kanske  ibland  tvetydiga,  data  som  når 

beslutsfattaren. I den andra rutinen samlas mer information in och beslutsfattaren söker fakta 

genom att  försöka öppna upp nya  kanaler.36 Framställningsfasen  kan också delas  in  i  två 

rutiner, sökandet och utformningen. Den första rutinen syftar till att beslutsfattaren söker efter 

möjliga, redan färdiga lösningar. Den andra rutinen syftar till att beslutsfattaren försöker att 

själv  formge  en  sådan,  eller  att  modifiera  en  lösning  som redan  finns.37 Den  avslutande 

valfasen  kan  delas  in  i  tre  rutiner,  granskning,  utvärdering-val  samt  auktorisering. 

31 Hansson (1994:9)
32 eng. intelligence, design samt choice; Hansson (1994:9-10) (kursivering i original)
33 Hansson (1994:10)
34 ibid (min kursivering)
35 eng. identification, development samt selection; (1994:11) (min kursivering)
36 ibid
37 Hansson (1994:11)
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Granskningsrutinen aktualiseras endast i den mån det finns flera möjliga lösningar vilka inte 

har förkastats på ett tidigare skede i processen. Utvärdering-val är den rutin där sedan den 

slutliga lösningen väljs ut, och detta kan ske genom intuitiv bedömning, förhandling eller 

analysering. I auktoriseringsrutinen efterfrågas godkännande från en överordnad instans.38

3.4 Beslutet om ett slutförvar

Hur ska beslutet om ett slutförvar för utbränt kärnbränsle kunna tolkas utifrån ovan nämnda 

teorier?  Om man  till  en  början  utgår  ifrån  den  teori  som lades  fram av  Brim och  hans 

medförfattare så synes processen kring beslutet om var slutförvaret ska förläggas befinna sig 

på  steg  2.  De  olika  stegen  kan tolkas  enligt  följande:  (1)  identifiering  av  problemet  (ett 

slutförvar  för  det  utbrända  kärnbränsle  måste  byggas),  (2)  insamlande  av  nödvändig 

information (vilka  orter  har  de nödvändiga förutsättningarna,  både geologiskt  och sett  till 

inställningen hos kommuninvånarna) (3) skapande av möjliga lösningar (SKB presenterar ett 

antal möjliga platser efter  avslutade förstudier),  (4) utvärdering av de möjliga lösningarna 

(vilken av dessa platser tjänar sitt syfte bäst), samt (5) val av strategi för genomförande (hur 

ska byggprocessen rent praktiskt gå till).

Om man istället  väljer  att  tolka  förloppet  utifrån  Mintzberg,  Raisinghani  samt  Théorêts 

modell så blir det hela lite svårare. Processen skulle enligt denna kunna sägas ännu befinna 

sig i den första fasen, identifieringsfasen. Problemet, det vill säga att ta om hand det utbrända 

kärnbränslet,  är  redan identifierat.  Beslutet  som måste  fattas  är  var detta  kärnbränsle  ska 

förvaras. Den andra rutinen synes yttra sig i beslutsprocessen genom att SKB aktivt söker 

efter  platser  för  förläggandet  av  ett  slutförvar  och  som ett  led  i  denna process  söker  ett 

samarbete  med  kommunalpolitikerna  och  kommuninvånarna  (så  att  säga  att  öppna  nya 

kanaler). Beslutet kan knappast sägas ha nått den andra fasen. Det finns ännu inga färdiga 

lösningar att titta på (förutom Finland), snarare så är det så (vilket nämnts ovan) att det är 

omvärlden som väntar på att Sverige fattar detta beslut för att ge andra länder vägledning om 

hur  de  ska  gå  till  väga  för  att  kunna  fatta  samma  beslut.  Man  kan  visserligen  säga  att 

beslutsfattaren  själv  söker  efter  möjliga  lösningar,  men  detta  synes  vara  en  process  som 

kommer att starta efter att SKB:s förstudier är avslutade. Den tredje fasen torde inledas när 

det  aktuella  beslutet  hamnar  i  statens  händer,  eftersom det  är  de  som har  det  avgörande 

beslutet i sina händer. Tills dess vill jag hävda att beslutet om slutförvaret av det utbrända 

kärnbränslet ännu befinner sig i den första fasen enligt denna teori. Det är staten som utgör 

den instans som måste auktorisera beslutet.   

38 ibid
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3.5 De konkurrerande beslutshorisonterna

Ett beslut, oavsett vilket det är, innefattar oftast någon form av beslutshorisont, det vill säga 

de frågor som man anser viktiga och bör tas med i planeringen när ett beslut ska fattas. 

Beslutet  innehåller  även  en  form  av  tidsaspekt,  det  vill  säga  den  tid  som  tas  med  i 

planeringen när man fattar ett beslut. Tyvärr kan den ofta bli väldigt godtycklig, samtidigt 

som ett beslut kan bli alldeles för komplext och svårhanterligt om man tänker sig att planera 

över en allt för stor tidsrymd. 

Frågan  om  kärnavfallshantering  erbjuder  ett  bra  exempel  på  konkurrerande 

beslutshorisonter. I den allmänna debatten kring frågan om slutförvaret av kärnbränslet finns 

åtminstone fyra olika konkurrerande horisonter: 

1. Avfallshanteringshorisonten – givet de befintliga kärnreaktorerna, vilket är det säkraste 

sättet att hantera kärnavfallet? 

2. Energiproduktionshorisonten  –  givet  de  befintliga  systemen  för  distribution  och 

konsumtion av el, hur bör elen produceras? Vad kan kärnavfallsfrågan lära oss om detta?

3. Energisystemshorisonten – givet det övriga samhället, hur bör vi producera, distribuera 

och konsumera el? Vad kan kärnavfallsfrågan lära oss om detta?

4. Samhällssystemshorisonten  –  hur  bör  vårat  samhälle  vara  uppbyggt?  Vad  kan 

kärnavfallsfrågan lära oss om detta?39

Experter  på  kärnavfallshantering  (SKB i  detta  exempel)  kan  tänkas  utgå  från  den  första 

beslutshorisonten  medan  ägarna  till  kärnreaktorerna  kan  tänkas  utgå  från 

energiproduktionshorisonten  och  ”de  upplysta  motståndarna”  kan  tänkas  utgå  från 

energisystemshorisonten,  och  motståndsrörelserna  slutligen  kan  tänkas  utgå  ifrån 

samhällssystemshorisonten.40 Hur ska dessa skilda beslutshorisonter kunna jämkas samman? 

Ett  sätt,  som  Sven  Ove  Hansson  föreslår,  är  att  försöka  att  ”smälta  samman”  de  olika 

beslutshorisonterna  och  finna  den  smalaste  horisont  som  innefattar  alla  de  ursprungliga 

horisonterna, i den man inte på annat sätt har kunnat uppnå en kompromisslösning.41        

39 Hansson (1994:70)
40 ibid
41 Hansson (1994:72)
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4. SKB:s förstudier – en översikt

I oktober 1992 fick samtliga kommuner i Sverige ta emot brev från SKB med en förfrågan om 

man kunde tänka sig att delta i den förstudie som skulle föregå ett beslut om var det framtida 

slutförvaret av det utbrända kärnbränslet skulle ske. Förstudien var ämnad att reda ut vilken 

som var den lämpligaste platsen för slutförvaret, både med avseende på de rent geologiska 

förutsättningarna, samt de demokratiska faktorerna. Johansson, Lidskog och Sundqvist (2002) 

förklarar att en förstudie omfattar ”säkerhet, teknik, mark och miljö samt samhälle”.42 Tanken 

var från SKB:s sida att de som skulle komma att beröras av ett eventuellt beslut om slutförvar 

skulle få vara med och säga sitt och på så sätt få göra sin röst hörd. Förstudierna kom att 

genomföras i åtta kommuner.43 

Avsikten med detta kapitel är att ge en översikt över hur arbetet med förstudierna förlöpte 

under  den  närmast  följande  tioårsperioden,  samt  att  ge  en  översikt  över  hur  olika 

representanter  från  kommunernas  sida  uppfattade  processen  med  förstudierna  och  de 

erfarenheter som gjordes utifrån dessa. Kapitlet bygger i huvudsak på SOU 2004:99.

4.1 Händelseförloppet 1992-2002

I  SOU  2004:99  talar  Olof  Söderberg,  sakkunnig  på  KASAM,  om  att  processen  med 

förstudierna kunde indelas i fyra olika etapper. Den första etappen varade mellan hösten 1992 

och  våren/sommaren  1995.  Med  röstsiffrorna  24-12  (plus  fem  nedlagda  röster)  gav 

kommunalfullmäktige i Storuman sitt klartecken till att förstudier genomfördes i kommunen. 

Villkoret  för  genomförandet  var  att  resultatet  av  studien  skulle  efterföljas  av  en  lokal 

folkomröstning innan man kunde gå vidare i frågan.44 Avsikten från kommunens sida var att 

genomföra  en  fristående  granskning  av  SKB:s  förstudie  innan  man  anordnade  en 

folkomröstning. Men det kommunala opinionsläget gjorde att en sådan granskning aldrig kom 

till stånd innan man i februari 1995 beslutade att hålla en lokal folkomröstning i anslutning till 

valet till europaparlamentet. Utfallet av omröstningen blev att 71% sade nej till ett fortsatt 

sökande efter en förvaringsplats inom kommunen.45 Eftersom kommunerna bestämt sig för att 

delta i förstudien av egen fri vilja så gav detta utfall vid handen att Storumans kommun inte 

längre var aktuell som en eventuell plats för slutförvar av kärnavfallet.

Den andra etappen i processen med förstudierna varade mellan våren/sommaren 1995 och 

våren 1998. I mars 1996 presenterades slutrapporten från förstudien i Malå kommun46 och i 
42 Johansson et al. (2002:14)
43 SOU 2004:99 (s.19-20)
44 SOU 2004:99 (s.21)
45 ibid
46 SOU 2004:99 (s.22)
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september 1997 hölls en lokal folkomröstning även där, som i likhet med folkomröstningen i 

Storumans  kommun innebar  en seger  för  nej-sidan (om än med  knappare  marginal,  54% 

röstade  nej).47 Detta  innebar  att  inte  heller  Malå  kommun  kunde  bli  fortsatt  föremål  för 

förstudierna. SKB hade ett krav på sig från regeringen om att genomföra 5-10 förstudier som 

skulle  utgöra  underlag  för  ett  senare  urvalsförfarande.  Kritiken  hördes  dock  från  olika 

kommuner  mot  att  man  från  regeringens  och  riksdagens  sida  inte  mer  aktivt  visade  sitt 

deltagande i processen med förstudier. Man ansåg att kommunalpolitikerna inte borde lämnas 

helt ensamma att fatta ett beslut av sådan vikt för hela landet. SKB svarade på denna kritik 

genom att tillsätta en nationell samordnare för kärnavfallsfrågan som ett stöd för de berörda 

kommunerna.48 SKB:s  vidare  åtgärd  blev  att  undersöka  förutsättningarna  för  att  förlägga 

slutförvaret i någon av de fem kommuner som redan hade kärntekniska anläggningar.49 Fyra 

av dessa (Nyköping, Oskarshamn, Varberg och Östhammars kommuner) ansågs ha de rätta 

geologiska förutsättningarna för att hysa ett slutförvar och diskussioner inleddes med dessa 

under sommaren 1995. Kävlinge kommun föll dock bort på grund av bristande geologiska 

förutsättningar. Ett jordskalv i Varbergs kommun innebar dock att man från deras sida valde 

att  avbryta  diskussionerna.50 I  Östhammars  kommun  bestämde  sig  kommunalfullmäktige 

snabbt för att SKB skulle tillåtas göra en förstudie. I Nyköpings kommun nådde frågan aldrig 

fullmäktiges bord, men kommunstyrelsen tillsatte en särskild grupp med uppgift att vaka över 

processen. I båda kommunerna vidtog ett långvarigt utredningsarbete som mynnade ut i en 

slutrapport från SKB i oktober 2000.51 Oskarshamns kommun svarade ja till förstudier med en 

stor majoritet  bakom beslutet augusti 1996. Beslutet hade föregåtts av ett års beredning. I 

december 2000 presenterades SKB:s slutrapport.52

Den tredje etappen varade mellan våren 1998 och senhösten 2000. Opinionslägena bland de 

förtroendevalda  i  allt  fler  landets  kommuner  svängde  till  att  bli  mer  positivt.  Tydligare 

direktiv från regeringen, som bland annat yttrade sig i en trepartiuppgörelse om stängningen 

av  Barsebäck,  kan  ha  varit  en  anledning  till  detta.53 Hultsfreds  och  Tierps  kommuner, 

grannkommuner  till  kärnkraftverkskommunerna  Oskarshamn  och  Östhammar,  visade 

intressen  för  förstudier,  och  sådana  kom att  genomföras  även där.  Ett  slutförvar  i  Tierps 

kommun förutsatte att även Älvkarleby kommun gav sitt medgivande, eftersom man skulle bli 

47 SOU 2004:99 (s.27)
48 SOU 2004:99 (s.26-7)
49 SOU 2004:99 (s.24)
50 SOU 2004:99 (s.24-5)
51 SOU 2004:99 (s.25)
52 SOU 2004:99 (s.26)
53 SOU 2004:99 (s.27)
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beroende av hamnen där för transporten av kärnavfallet.  En förstudie kom att genomföras 

även där.54 SKB tog till sig önskemål från tillsynsmyndigheter och berörda kommuner om att 

öka tydligheten kring hur resultatet av förstudierna skulle komma att användas i det fortsatta 

sökandet efter en plats för slutförvaret, samtidigt som både SKB och kommunerna framförde 

krav mot regeringen på att ta ställning för vilken metod som skulle användas för slutförvaret. 

Regeringen gav SKB nya direktiv och SKB fick i uppdrag att före utgången av år 2000 lägga 

fram en slutlig version av alla förstudierapporter och att dessutom lägga fram två förslag till 

platser där en närmare platsundersökning kunde ske, som alltså innebar ett steg närmare det 

slutliga fastställandet av en plats för slutförvaret.55

Den fjärde etappen kom att vara mellan senhösten 2000 och våren 2002. I november 2000 

bestämde  sig  SKB  för  att  inleda  närmare  platsundersökningar  i  de  tre  kommunerna 

Oskarshamn,  Tierp  och  Östhammar.  Kompletterande  studier  skulle  dessutom  göras  i 

Älvkarleby  och  Nyköpings  kommuner,  medan  Hultsfreds  kommun  blev  något  av  ett 

reservalternativ.56 SKB bad kommunerna att yttra sig i frågan, och samtliga kommuner sade 

sig vilja invänta ett ställningstagande från regeringen. Detta kom den 1 november 2001 och 

hade innebörden att SKB kunde genomföra platsundersökningarna som planerat.57 Nyköpings 

kommun avböjde dock vidare medverkan i processen redan under våren 2001. Östhammars 

och  Oskarshamns  kommuner  sade  ja,  den  förstnämnda  med  röstsiffrorna  43-5  och  den 

sistnämnda till  och med utan votering.  Älvkarleby sade ja  till  den delen i  processen som 

ankom på deras kommun, men däremot sade Tierp nej till vidare medverkan med röstsiffrorna 

25-23 och var således inte längre något alternativ.58

Resultatet  av  tio  års  arbete  blev  att  platsundersökningar  kunde  inledas  på  två  orter, 

Östhammar  och  Oskarshamn.  Två  orter  för  platsundersökningar  hade  också  varit 

målsättningen när projektet drogs igång, men det blev en lång väg dit och en komplicerad 

politisk process.59

54 SOU 2004:99 (s.28)
55 SOU 2004:99 (s.28-9)
56 SOU 2004:99 (s.29-30)
57 SOU 2004:99 (s.30)
58 ibid
59 SOU 2004:99 (s.31)
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4.2 Erfarenheter från förstudiekommunerna

I SOU 2004:99 skildras ett seminarium som anordnades av KASAM i april 2003. Vid detta 

seminarium medverkade åtta representanter från de kommuner där förstudier hade genomförts 

och dessa fick berätta om de lärdomar och erfarenheter som dessa hade erhållit under denna 

process. Jag avser att kortfattat och översiktligt belysa några av de viktigaste aspekterna som 

framkommit i samband med detta.

4.2.1 Storumans kommun

Runar Frohm (s), f.d. ordförande i kommunstyrelsen i Storuman, förklarar att utgångspunkten 

för  kommunens  beslut  att  bjuda  in  SKB  att  göra  en  förstudie  var  det  faktum  att 

sysselsättningen  inom  skogbruket  minskade  och  att  industrisektorn  präglades  av  ökad 

effektivisering samt att den offentliga sektorn inte växte. Befolkningstalet i kommunen sjönk 

och man såg helt enkelt en möjlighet att få nya jobb till kommunen genom att kanske kunna 

erbjuda en plats för slutförvaret av kärnavfallet.60 Kommunen försökte få till stånd ett samtal, 

en sansad debatt med kommuninvånarna, men det visade sig att motståndarna mot Storuman 

som en plats för slutförvaret på alla sätt var bättre förberedda och hade en bättre fungerande 

organisation. Motståndarna visade sig inte heller bara vara invånare i kommunen utan kom 

från hela Europa. Efter att förstudien hade avslutats ville kommunen få tid för överväganden 

och för att i lugn och ro kunna sätta sig in i vad förstudien innebar. En välplanerad kampanj 

från  motståndarna  riktad  mot  enskilda  partier  och  enskilda  politiker  innebar  dock  att 

motståndarsidan fick den makt som behövdes för att avbryta processen.61 Frohm känner en 

stor bitterhet gentemot media som han upplevde brast  i  sin saklighet i  rapporteringen och 

spelade motståndarna i händerna utan att någon saklig debatt kunde föras. Han upplever att 

motståndarna såg till att sätta sig över den representativa demokratin och därmed gjorde att 

frågan kom att avgöras på fel sätt, där populism och inte saklighet kom att fälla avgörandet.62 

Kommunens mål var att  uppnå en stark majoritet  för projektets  genomförande,  men detta 

företag visade sig omöjligt att genomföra. De möten som SKB genomförde besöktes av 200 

personer  från  motståndarorganisationer,  utan  anknytning  till  kommunen  och som kom att 

skrämma  bort  de  kommuninvånare  som önskade  höra  en  saklig  belysning  av  frågan  om 

slutförvaringen av kärnavfallet.63 Frohm fann även ett problem i att motståndarsidan lyckades 

göra gällande att kommunens referensgrupp gick SKB:s ärenden eftersom deras intressen inte 

60 SOU 2004:99 (s.34)
61 SOU 2004:99 (s.35)
62 SOU 2004:99 (s.35-6)
63 ibid
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företräddes i denna. De ville inte ta till sig faktumet att de som var med i denna grupp var 

allmänhetens och inte SKB:s företrädare.64

Frohms slutliga reflektion kring sina erfarenheter kring förstudierna innebär att han ställer 

sig frågan om folkomröstningar verkligen är den bästa formen för att fatta svåra beslut. Han 

konstaterar att vårt land har ett representativt styresskick och att detta innebär att vi väljer de 

företrädare som vi tror är bäst skickade att fatta våra beslut. Men när det uppkommer en så 

pass  svår  fråga  som  den  som  rör  slutförvaret  av  kärnbränslet  så  frågar  sig  Frohm  om 

allmänheten verkligen har de kunskaper och den tid som krävs för att fatta ett genomtänkt 

beslut och sätta sig in i alla aspekter av det. Faktumet att utfallet av folkomröstningen kom att 

påverkas av krafter som saknade anknytning till Storumans kommun gör att denna fråga enligt 

honom blir än mer berättigad.65

4.2.2 Malå kommun

Arne Hellsten (m), f.d. ordförande i kommunstyrelsen i Malå, berättar att utgångspunkten för 

att  bjuda in SKB till  att  göra en förstudie  var  att  kommunen hade en lång erfarenhet  av 

malmprospektering och gruvdrift.  De inom kommunen som var mer kritiska förespråkade 

känslomässiga skäl såsom rädslan för en miljökatastrof (Tjernobylolyckan var en aspekt som 

utgjorde ett tacksamt argument), samt att man hade svårigheter att ta till sig sakliga argument 

från  SKB  och  inte  ville  inse  att  förstudien  inte  innebar  ett  absolut  löfte  om  att  hysa 

slutförvaret.66 En bred referensgrupp inom kommunen tillsattes och man gjorde sitt bästa för 

att belysa frågan så allsidigt som möjligt, men Hellsten fann det beklagligt att intresset från 

kommuninvånarna var väldigt svalt.67

 Fullmäktigeledamöterna kom att ifrågasättas som legitima företrädare för allmänheten, men 

vid det kommunalval som ägde rum under processen kom de flesta av dem att  få förnyat 

förtroendet och Hellsten konstaterar att påståendet att politikerna inte var legitima företrädare 

för  allmänheten  endast  var  ett  utspel  från  oliktänkande  och  således  ett  rent  tecken  på 

politikerförakt.68

 Hellsten konstaterar att de nationella och internationella motståndsgrupperna kom att spela en 

alldeles  för  stor  roll  när  beslutet  skulle  fattas  och  att  medierna  inte  höll  sig  tillräckligt 

objektiva. Känslor fick bestämma före fakta. Han uttrycker förhoppningar om att frågan om 

64 SOU 2004:99 (s.37)
65 SOU 2004:99 (s.38)
66 SOU 2004:99 (s.39)
67 SOU 2004:99 (s.40)
68 SOU 2004:99 (s.41)
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slutförvaret av kärnkraften åtminstone hade fört med sig det goda att folk bättre förstod den 

situation som beslutfattaren sitter i när det gäller att fatta svåra beslut.69

 Hellsten anser också att stödet från regeringen och politiker på riksnivå var alldeles för svagt, 

att man var alldeles för rädd för att inte bli omvald att man inte vågade ta tag i en så pass svår 

fråga och att SKB bättre borde ha utnyttjat sin position för att kunna utöva påtryckning på 

regeringen.70 Ett vidare konstaterande är att man både från ja- och nejsidan i efterhand har 

reflekterat över om en folkomröstning verkligen var den bästa metoden för beslutsfattandet. 

Hellsten berättar att fler av de ”seriösa” nejsägarna (”upplysta motståndare”)  kom att ändra 

uppfattning under en studieresa till Oskarshamn, medan andra motståndare i över huvud taget 

inte ville  skaffa  sig någon kunskap om kärnavfallet,  de var  helt  enkelt  bara motståndare. 

Motståndargruppen  hade  dessutom  väldigt  litet  politiskt  stöd  i  kommunen.71 Hellstens 

avslutande reflektion blir att vare sig man är för eller emot någonting så ska man aldrig var för 

tvärsäker utan vara beredd att lyssna på och ta till sig argument som förs fram från annat 

håll.72

4.2.3 Älvkarleby kommun

Lars Skytt (s), ordförande i kommunstyrelsen i Älvkarleby, berättar att Älvkarleby kom in i 

processen  relativt  sent,  med  anledning  av  att  man  från  SKB:s  sida  behövde  få  reda  på 

huruvida  man  hade  möjlighet  att  nyttja  hamnen  i  Skutskär  för  att  kunna  transportera 

kärnavfallet till Tierp, som var den kommun som man från SKB:s sida var mest intresserad 

av. Skytt förklarar att han för egen del inte såg det som någonting problematiskt, eftersom 

man redan transporterade flygbränsle till Arlanda genom kommunen och detta enligt honom 

egentligen var ännu mer problematiskt.73 Från kommunens sida undrade man varför inte SKB 

kunde tänka sig att  göra en förstudie även hos dem, och en förfrågan om detta inkom så 

småningom under våren 1999. Endast miljöpartiet motsatte sig en förstudie och beslutet om 

att säga ja fattades i juni 1999. Kommunen tillsatte en referensgrupp med representanter från 

alla de företrädda partierna samt flera andra organisationer, som alla var inriktade på att en 

folkomröstning skulle hållas innan ett slutgiltigt beslut om att gå vidare mot ett  slutförvar 

fattades.74 Ett  missförstånd  kring  ett  vägbygge  föranledde  en  konspiratoriskt  inriktad 

opinionsgrupp att bildas. Även om det hela berodde på ett missförstånd så tilläts denna grupp 

69 SOU 2004:99 (s.42)
70 SOU 2004:99 (s.43)
71 SOU 2004:99 (s.44-5)
72 SOU 2004:99 (s.46-7)
73 SOU 2004:99 (s.48-9)
74 SOU 2004:99 (s.48)
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att  medverka  i  referensgruppen  och  dess  legitimitet  kom således  aldrig  att  ifrågasättas.75 

Kommunen kom senare att uteslutas ur diskussionen kring slutförvaret på grund av bristande 

geologiska förutsättningar och den fråga som kvarstod rörde endast transporterna. I mars 2002 

beslöt man i det närmaste enhälligt att ställa sig positiva till transporter av kärnavfall genom 

kommunen. Men då Tierp senare röstade nej till att fortsätta förstudien så föll hela frågan.76 

Skytt beklagade detta då han tror att resultatet i en eventuell folkomröstning hade blivit ett ja. 

 Skytts slutliga reflektion blir att man inom kommunen har lärt sig hur man ska samarbeta och 

förhoppningsvis kunna fatta beslut kring eventuella framtida frågor av samma komplicerade 

natur, samt att man från kommunens sida gjorde rätt när man krävde att få bli en ”fullvärdig 

förstudiekommun” och inte bara en nödvändig genomfartsled.77 

4.2.4 Tierps kommun

Bengt-Olov Eriksson (s), ordförande i kommunstyrelsen i Tierp, nämnde tre anledningar till 

att ett enigt kommunalfullmäktige stod bakom beslutet att inleda förstudier i kommunen. Dels 

ansåg  man  att  alla  kommuner  har  ett  kollektivt  ansvar  för  att  ta  hand  om  kärnavfallet, 

eftersom man alla  varit  med om att  dra nytta  av den. Dels  så ansåg man sig redan vara 

involverad  i  processen  eftersom  den  mest  intressanta  platsen  för  en  framtida 

slutförvarsanläggning  i  Östhammars  kommun,  Forsmark,  endast  låg  några  kilometer  från 

kommungränsen. En tredje, dock mindre betydelsefull anledning, var att man ansåg sig kunna 

få värdefull information för ett kommande översiktsplanarbete genom att delta i en förstudie.78 

 Man bildade från kommunens sida en bred referensgrupp där samtliga  politiska partier  i 

kommunen  var  företrädda.  Dessutom valde  man  att  stödja  motståndsgruppen  SOS  Tierp 

ekonomiskt  med medel  som kommunen tilldelats  genom Kärnavfallsfonden.  Eriksson såg 

opinionsgrupperna som ett viktigt inslag i debatten som bidrog till att göra den bredare.79 

 Erikssons slutliga reflektion blir att man fann att det var ett lyckat drag från kommunens sida 

att inte ha några partilinjer i denna fråga. Det hela gjordes till en personlig fråga där var och 

en i fullmäktige hade skyldighet att själv bilda sig en uppfattning om hur man borde agera.80

75 SOU 2004:99 (s.49)
76 SOU 2004:99 (s.49-50)
77 SOU 2004:99 (s.50)
78 SOU 2004:99 (s.51-2)
79 SOU 2004:99 (s.52-3)
80 SOU 2004:99 (s.54)
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4.2.5 Östhammars kommun

Biger Norén (s), f.d. ordförande i kommunstyrelsen i Östhammar, inleder med att konstatera 

att  Östhammar,  i  likhet  med Oskarshamn,  hade  helt  andra  förutsättningar  än  framför  allt 

norrlandskommunerna.  I  Östhammar  hade man en mångårig  vana  av  kärnkraftsfrågor,  då 

kärnkraftverket  Forsmark  är  beläget  där,  och  frågan om en  förstudie  upplevdes  inte  som 

särskilt dramatisk. Det blev aldrig någon stor fråga när man i juni 1995 tog ställning för att 

låta SKB genomföra en förstudie. Kommunen hoppades genom förstudien att kunna få fram 

ett bättre underlag för ett framtida beslut om ett eventuellt slutförvar, och man ansåg att man 

riskerade att gå miste om den möjligheten genom att inte låta SKB genomföra en förstudie. 

Vidare gjorde man hela tiden klart för kommuninvånarna att det ställningstagande man gjort 

endast  avsåg  den  första  etappen  och  således  kunde  man  undvika  en  större  debatt  kring 

frågan.81

 Noréns  slutliga  reflektion  är  att  det  inte  finns  några  rätt  eller  fel  på  de  komplicerade 

frågeställningar som frågan om ett slutförvar av kärnavfallet väcker, människor har helt enkelt 

olika åsikter. Han nämner också att  referensgruppen i kommunen gjort ett bra arbete med 

nödvändigt stöd av externa experter, eftersom han tror att ingen kommun skulle klara av att 

lösa en sådan fråga helt på egen hand.82

4.2.6 Nyköpings kommun

Carl-Åke Andersson (s), ledamot i kommunstyrelsen i Nyköping, konstaterar att man inte från 

kommunens sida ansåg sig behöva avgöra huruvida SKB skulle få genomföra en förstudie 

eller inte. Han hänvisade till att Ryanair nyligen hade etablerat sig på Skavsta flygplats utan 

att det hade behövts något kommunalt beslut kring detta. Dock tillsattes en parlamentarisk 

arbetsgrupp,  Informations-  och  beredningsgruppen,  som  skulle  övervaka  arbetets  gång. 83 

Andersson konstaterar dock att denna strategi ledde till att kommuninvånarna, på grund av det 

allmänna politikerföraktet,  trodde att  kommunen redan hade fattat ett  beslut om slutförvar 

över deras huvuden. 

 Frågan väckte aldrig det förväntade engagemanget bland kommuninvånarna, men ändå så 

restes  frågan om att  en folkomröstning borde  ske  innan det  blev  aktuellt  med eventuella 

provborrningar.  Så  långt  kom  man  dock  aldrig  i  processen  innan  en  majoritet  i 

kommunfullmäktige beslutade att kommunen skulle dra sig ur processen våren 2001 sedan 

SKB beslutat att Nyköping skulle få status som ett slags reservalternativ.
81 SOU 2004:99 (s.56-7)
82 SOU 2004:99 (s.58-9)
83 SOU 2004:99 (s.60-1)
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 En avslutande reflektion från Andersson är att motståndargrupperna inom kommunen skulle 

ha fått större respekt både från politikerhåll och från allmänheten om man hade valt att driva 

sina  åsikter  i  sakfrågan  istället  för  att  ägna  sig  åt  formaliteter  som  att  under  tiden  för 

förstudien göra överklaganden till länsrätt och länsstyrelse.84 

4.2.7 Hultsfreds kommun

Sievert Bergström (c), f.d. vice ordförande i kommunstyrelsen i Hultsfred, berättar att man 

från  kommunens  sida  strävade  efter  en  form  av  ”direktdemokrati”  och  annonserade  i 

lokalpressen efter personer som kunde tänkas utgöra ett slags ”ambassadörer” gentemot övrig 

befolkning. Man strävade efter att finna en jämn fördelning med avseende på kön, ålder och (i 

den mån detta var känt) politiska åsikter.85 När fullmäktige lade fram sitt slutliga beslut i maj 

1999 hade man lagt in ett yrkande om att en folkomröstning måste hållas innan det kunde bli 

aktuellt  med  mer  genomgripande  undersökningar  efter  förstudien.86 Man  gjorde  från 

kommunens sida sitt bästa för att öka folks engagemang och allmänna kunskapsnivå kring 

frågan om kärnkraften och slutförvaringen. Som en del av detta arrangerade man exempelvis 

seminarier  tillsammans  med  Tierps  och  Älvkarlebys  kommuner.  Från  kommuninvånarnas 

sida hade man dock svårt att hålla begreppen isär och de inom kommunen som arbetade med 

frågan antog felaktigt arbeta på uppdrag av SKB.87

 Bergströms avslutande reflektion bestod i att man från kommunens sida hade varit alldeles 

för naiva. Man hade hoppas och trott att SKB var ute efter att hitta den bästa platsen inom 

kommunen för ett eventuellt slutförvar, men man uppfattade att SKB hade väldigt bråttom att 

lägga  fram  sin  slutrapport,  innan  man  ens  hade  hunnit  yttra  sig  över  den  preliminära 

rapporten.88

4.2.8 Oskarshamns kommun

Torsten  Carlsson  (s),  f.d.  ordförande  i  kommunstyrelsen  i  Oskarshamn,  inleder  med  att 

konstatera att han i efterhand var glad över att han inte hade besvarat SKB:s ursprungliga 

förfrågan (i oktober 1992) eftersom man då ännu inte hade rett ut de ekonomiska aspekterna 

kring frågan. Man såg i ett senare skede till att få ett bidrag från staten för att kunna bygga ut 

den  lokala  kompetensen  kring  frågan  inom  kommunen  och  kunna  belysa  frågan  så 

84 SOU 2004:99 (s.64)
85 SOU 2004:99 (s.66)
86 SOU 2004:99 (s.67)
87 ibid
88 SOU 2004:99 (s.69)
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genomgripande  och allsidigt  som möjligt.89 Centerpartiet  och  miljöpartiet  motsatte  sig  en 

förstudie inom kommunen, men sedan förslaget drivits igenom så valde man att ändå vara 

med  att  samarbete,  vilket  från  kommunens  sida  upplevdes  som  positivt  eftersom  alla 

åsiktsriktningar då fanns företrädda. Man såg dock till att inte låta sig sammanblandas med 

industrin och deras intressen och man undvek att ge sig i kast med de frågor som istället borde 

besvaras av dessa.90 Det var i första hand området Simpevarp, där kärnkraftverket låg, som 

ansåg vara av intresse för ett eventuellt slutförvar. Två andra områden var också av intresse, 

men man betonade att om något av dessa områden skulle komma i fråga för ett eventuellt 

slutförvar så skulle det utgöra en helt ny fråga som föranledde en helt ny prövning.

 Carlsson konstaterar att man har lyckats bra med att låta alla intressen inom kommunen göra 

sig  hörda  och  det  knappast  fanns  någon  organiserad  gruppering  som  protesterade  mot 

kärnkraftsfrågan. De meningsmotståndare som dock fanns såg man till att lyfta in i processen 

som exempelvis gästföreläsare, och man ersatte även deras kostnader från kommunens sida.91

 Carlssons avslutande reflektion är att frågan om och processen kring förstudierna har bidragit 

till att utveckla den kommunala demokratin, samt att frågan om kärnavfallet egentligen inte 

var mer annorlunda än någon annan fråga som man möter som politiker. Skillnaden var endast 

att det handlar om en väldigt lång tidsperiod som avfallet behöver lagras. Carlsson frågar sig 

”var inte tveksamheten lika stor om järnvägen under dess barndom?”92        

       

 

89 SOU 2004:99 (s.70-1)
90 SOU 2004:99 (s.72-3)
91 SOU 2004:99 (s.73-4)
92 SOU 2004:99 (s.74-5)
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5. Statens roll

Oavsett vilken ideologisk inriktning man än har så är nog de flesta överens om att staten i 

någon form behövs och har en viktig roll att spela. Staten i denna framställning definieras 

enligt Bo Rothsteins tolkning som en kollektiv politisk ordning, oberoende av nivå. Det kan 

alltså handla om kommunen, landstinget, nationalstaten, övernationella politiska organ eller 

någon form av samarbete mellan dessa.93 Staten utmärks vidare, enligt en juridisk definition, 

av att den innefattar en fast organisation som utövar den högsta makten över ett visst folk och 

över ett visst territorium.94 En av mina teorier om hur frågan om var det utbrända kärnbränslet 

ska slutförvaras (och andra liknande svåra frågor) ska lösas är att staten måste spela en större 

roll och ta ett större ansvar för att informera medborgarna och öka deras kunskaper om de 

svåra beslutens natur, varför de måste fattas och vad konsekvenserna i annat fall skulle kunna 

bli. Staten har med dagens lagstiftning möjlighet att kringgå den kommunala vetorätten och 

fatta ett beslut om att förlägga ett slutförvar (se kap. 1), men ändå har detta beslut ej ännu 

kommit till stånd. Anledningen till detta kan sägas vara att SKB:s utvärderingsarbete ännu 

inte  är  avslutat,  men  troligen  har  även  det  kraftiga  motstånd  som  mött  planerna  på  ett 

slutförvar i många kommuner också inverkat på bristen på beslut. Avsikten med detta kapitel 

är att undersöka vilken typ av stat som behövs för att ett beslut om ett slutförvar av kärnavfall 

ska kunna komma till stånd. Hur kan en neutral stat se ut? Kan en neutral stat, som förutsätts 

behandla alla medborgare lika, med bibehållen legitimitet gå in och fatta ett sådant beslut? 

Och  hur  bör  staten  förhålla  sig  till  motståndsrörelser  och  andra  former  av  grupper  som 

försöker inverka på det politiska beslutsfattandet?

Först avser jag dock att översiktligt beskriva vad den liberala demokratin innebär, eftersom 

det är utifrån detta perspektiv jag gjort analysen i detta arbete.

5.1 Den liberala demokratin

Demokrati är ett mångtydigt begrepp, och fastän nog de flesta människor på ett ungefär vet 

vilka institutioner som är associerade med begreppet demokrati så är det inte helt entydigt. 

Den form av demokrati  som dock är den mest utbredda är  den liberala demokratin,  som 

återfinns i så gott som alla utvecklade kapitalistiska demokratier och som även breder ut sig, i 

olika former, i före detta kommuniststater och utvecklingsländer.95 Det som kännetecknar den 

liberala demokratin är tanken på en stat med begränsad makt, och tanken på att den statliga 

93 Rothstein (2002:13) Dock bör framhållas att jag i denna framställning har valt att tydligt skilja mellan stat och 
kommun eftersom dessa kan ha olika intressen i fråga om var det utbrända kärnavfallet ska slutförvaras. 
94 Strömberg/Lundell (2004:13)
95 Heywood (2004:226) (min kursivering)
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makten kan leda till  tyranni om den inte begränsas.96 Den liberala demokratin förespråkar 

skrivna  konstitutioner,  rättighetsförklaringar,  en  oberoende  dömande  makt  och  olika 

samhälleliga kontrollfunktioner  som medel för att  begränsa statens makt.  Den förespråkar 

också ett  vitalt  och omfattande civilt  samhälle  där  civila rättigheter  och rätten till  ägande 

respekteras.  Den  liberala  demokratin  förekommer  vanligen  tillsammans  med  ett 

marknadsekonomiskt system. Den förutsätter också allmän och lika rösträtt.97

Den  liberala  demokratins  attraktionskraft  ligger  i  att  den  blandar  elitstyre  med  ett 

omfattande folkligt deltagande. Styret överlåts åt politikerna, men dessa måste vara lyhörda 

inför folkets önskemål, eftersom dessa har möjligheten att ta tillbaka den makt som man en 

gång anförtrott åt politikerna.98 Från Marxistiskt håll har man dock bland annat kritiserat den 

liberala demokratins värnande om äganderätten och hänfallenhet åt att betrakta kapitalismen 

som ett nödvändigt villkor för demokratin.99

5.2 En neutral stat

Hur uppfattar medborgaren sin relation till välfärdsstaten? Enligt Bo Rothsteins tolkning så är 

det  i  första  hand  två  ytterligheter  som  målas  upp,  dels  bilden  av  en  stat  som  genom 

omfattande  sociala  program kämpar  för  att  bekämpa  fattigdomen  och  ge  varje  människa 

möjligheten till ett drägligt liv. Den andra ytterligheten beskriver en form av ny Leviathan 

som effektivt bekämpar individens möjlighet att styra över och påverka sitt eget liv genom 

höga skatter och omfattande byråkrati.100 Det dilemma som Rothstein identifierar handlar om 

att de flesta medborgare önskar att staten på samma gång ska följa två olika grundprinciper, 

vilka av sin natur är i grunden oförenliga, nämligen autonomiprincipen och den kommunitära 

principen.101 Autonomiprincipen går ut på att staten ska förhålla sig neutral till de livsprojekt 

som individen väljer. Alla medborgare ska tillerkännas samma rättigheter och möjligheter och 

betraktas som jämlikar. Eventuella bördor (exempelvis skatter) bör delas lika.102 Den andra, 

kommunitära,  principen  handlar  i  motsats  till  den  autonoma principen  om att  staten  och 

medborgaren ska ha ett organiskt förhållande gentemot varandra och staten har till skyldighet 

att  hjälpa  medborgaren  att  fatta  de  bästa  besluten.  Staten  har  även  till  uppgift  att  lära 

medborgaren de värderingar som från statens sida anses vara de rätta. Om staten anser att en 

96 Heywood (2004:226)
97 ibid
98 Heywood (2004:227)
99 Heywood (2004:228)
100 Rothstein (2002:38)
101 Rothstein (2002:39, 44)
102 Rothstein (2002:39-43)
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medborgare har valt ett livsprojekt (eller en livsstil) som kan befaras sätta medborgarens liv 

och hälsa i fara så är det statens plikt att hindra detta.103

Problemet, som Rothstein finner, är emellertid att dessa båda principer har ett visst form av 

beroende  gentemot  varandra.  För  att  staten  ska  kunna  förhålla  sig  neutral  gentemot 

medborgarens  olika  val  av  livsprojekt  så  måste  den  skapa  likvärdiga  möjligheter  för 

medborgaren att  förverkliga dessa.104 Hur  detta  ska ske är  inget  som är givet  av naturen. 

Förutsätter detta en jämn fördelning av alla resurser, eller räcker det med att alla har samma 

möjligheter? Rothstein hänvisar till Joseph Raz och lägger fram tre olika neutralitetsbegrepp. 

Den strikt neutrala staten som inte får verka för några ideal alls, den begränsat neutrala staten 

får inte företa sig något som ökar sannolikheten för att vissa ideal uppfylls på någon annans 

bekostnad, och slutligen den  allsidigt neutrala staten som förutsätts vidta åtgärder, där alla 

behandlas lika, som underlättar för medborgaren att genomföra sitt ideal.105 Rothstein snuddar 

vid tanken på att  en neutral  stat är en ohållbar idé. För att  staten ska kunna avgöra vilka 

åtgärder som krävs för att infria tanken på att alla ska ha samma möjligheter så krävs det att 

man tar  ställning  i  värderingsfrågor.  Och de  åtgärder  som man vidtar  för  att  alla  ska  ha 

möjlighet att uppfylla sina livsmål riskerar att leda till att andra människor hindras från att 

uppnå sina mål.106 Rothsteins teori kring den neutrala staten kommer att avhandlas ytterligare 

i det avslutande kapitlet.

5.3 Staten och särintressena

Även om intresseorganisationer (som exempelvis branschorganisationer, fackföreningar och 

miljörörelser) har en roll i samhället som är omtvistad så har de en väldigt stor makt och 

möjligheter att påverka.107 Hur bör staten förhålla sig till detta? Är det ett problem att vissa 

intressen med stor makt (och eventuellt stora resurser) får vara med påverka den politiska 

dagordningen? 

Frågan om hur staten bör förhålla sig till olika särintressen har en stor relevans för frågan 

om hur beslutet om var kärnavfallet ska slutförvaras. Olika former av särintressen har spelat 

en stor roll  i  beslutsprocessen på kommunal  nivå. Ett  tydligt  exempel  där olika strategier 

använts  hittar  vi  i  Nyköpings  kommun,  där  den  av  kommunstyrelsen  inrättade  IoB 

(Informations- och Beredningsgruppen) gav den så kallade Tystbergagruppen rätt i sin strävan 

efter  att  avföra  området  närmast  Studsvik  från  diskussionen  om en  lämplig  plats  för  ett 
103 Rothstein (2002:44-5)
104 Rothstein (2002:45)
105 Rothstein (2002:46)
106 Rothstein (2002:46-7)
107 Naurin (2001:13)
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slutförvar  (området  ansågs  ha  ett  viktigt  naturvärde).  Samtidigt  hade  en  annan 

motståndsgrupp, Rädda Fjällveden, desto större svårigheter att nå fram med sina synpunkter. 

Detta kan sägas ha berott på att den förra motståndsgruppen främst kämpade för att rädda ett 

visst  område  med  ett  specifikt  naturvärde  som skulle  komma  att  hotas  om ett  slutförvar 

förlades till den aktuella platsen. Den senare motståndsgruppen gick istället till angrepp mot 

SKB och ifrågasatte deras trovärdighet och försökte att angripa hela processen.108 I fallet med 

Tystbergagruppen kan man säga att IoB tog emot deras argument och införlivade dem i det 

remissvar som man skrev. I fallet med Rädda Fjällveden så kan man snarast istället säga att 

IoB valde att motverka dem. Vilket förhållningssätt bör vara det rätta?

I  takt  med  att  de  olika  korporationernas  (stora  sammanslutningar  med  monopol  på  att 

representera vissa intressen) makt har minskat i Sverige så har olika metoder för att påverka 

politiken  växt  fram  allt  snabbare.  Exempel  på  detta  är  lobbying,  mediakontakter  och 

opinionsbildning.  Problemet  som uppstår  i  takt  med  detta  är  den  bristande  demokratiska 

kontrollen.  Medvetna  strategier  som  underkastats  en  demokratisk  diskussion  riskerar  att 

ersättas  av  ett  styrelseskick  format  av  otydliga  strukturella  faktorer,  maktkamp  och 

godtycke.109 Hur  ska  då  staten  förhålla  sig  till  särintressen  som strävar  efter  att  påverka 

politiken?  Det  finns  framför  allt  tre  olika  strategier  för  hur  staten  bör  förhålla  sig  till 

särintressena, mottaga, motverka samt påverka.110

Tanken på att staten ska vara en mottagare för intresseorganisationernas budskap bottnar i 

tanken på att alla människor ska ges samma möjligheter till att påverka. Alla ska ha rätt att 

säga sin mening och inga hinder mot detta får finnas. Sedan är det statens uppgift att ta till sig 

utav detta och fatta beslut utifrån folkets önskemål.111

En annan syn förespråkas av de som menar att intresseorganisationerna egentligen står för 

särintressen som leder till en snedvriden politik där lika rösträtt i slutänden ändå inte innebär 

lika inflytande. Dessa menar att staten istället bör motverka särintressena. Det finns två olika 

strategier för att minska särintressenas inflytande. Den ena är genom att  isolera de politiska 

beslutsfattarna  från  olika  former  av  påtryckningar.  Den  andra  är  att  staten  genom 

avregleringar låter marknadskrafterna få agera fritt samt gör en konstitutionell förbindelse att 

undvika fördelningspolitik från det allmänna till olika former av särintressen.112

Den tredje strategin går ut på att staten på olika sätt försöker att påverka de olika grupperna 

för att på så sätt kunna dra nytta av det som de faktiskt skulle kunna tillföra det politiska 
108 Johansson et al. (2002:73)
109 Naurin (2001:14-6)
110 Naurin (2001:18) (kursiveringar i original)
111 Naurin (2001:18)
112 Naurin (2001:19-20) (kursiveringar i original)
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beslutsfattandet. Detta kan ske på två olika sätt, dels genom att  balansera organisationernas 

möjligheter till att utöva påverkan på den förda politiken, och dels genom att  forma deras 

preferenser.  Det  förra  syftar  på  att  låta  förhandlingar  mellan  exempelvis  parter  på  en 

arbetsmarknad ske så att  säga  på lika villkor,  vilket  man hoppas ska leda till  en form av 

stabilitet som gör att kostsamma konflikter kan undvikas. Detta tankesätt har dock kritiserats 

på de grunder att vissa intressen genom sina större resurser har lättare att organisera sig än 

andra. Det senare syftar till att man från statligt håll inbjuder de olika intresseorganisationerna 

till  diskussioner  och överläggningar,  och därmed ger  dem status,  för  att  ha  möjlighet  att 

påverka deras önskemål och krav.113

Hur  bör  man  handskas  med  de  särintressen  som  gjort  sig  gällande  i  frågan  om 

beslutsprocessen  i  de  olika  förstudiekommunerna?  Det  är  tydligt  att  de  båda 

sammanslutningarna ovan arbetade på olika sätt, och kanske kan det ge en ledtråd till hur man 

ska besvara frågan om vilken roll särintressena ska tillåtas spela. Kanske är det så att de som 

argumenterar med sakargument och en tydlig argumentation (”de upplysta motståndarna”) bör 

få spela en större roll än de som endast arbetar genom att till varje pris försöka förhindra en 

beslutsprocess (motståndsrörelserna). 

     

  

113 Naurin (2001:22-4)
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6. Analys utifrån modellen för policy-koalitionsanalys

För att anknyta till den modell som presenterades i uppsatsens andra kapitel, hur bör frågan 

om  slutförvaret  av  kärnavfallet  analyseras  utifrån  policy-koalitionsanalysens  fem 

grundantaganden?

Det första grundantagandet handlade om att man måste utgå från de tekniska omständigheter 

som omgärdar problemet så att man vet vilka lösningar som är de lämpliga. Som tidigare 

nämnts så handlar  denna fråga i  allra  högsta grad om tekniska omständigheter.  En av de 

riktigt  stora  svårigheterna  som  har  mött  fattandet  av  ett  beslut  om  var  slutförvaret  ska 

förläggas är  kommuninvånarnas  rädsla  för  vad  det  kommer  att  innebära  att  ha kärnavfall 

nedgrävt i sin nära omgivning, avfall som kommer att fortsätta vara radioaktivt i ytterligare 

100 000-tals  år.  Frågan  om hur  pass  stor  fara  det  nedgrävda  kärnavfallet  utgör  får  stora 

implikationer på frågan om vem som borde ha rätt att vara med och påverka ett beslut, vilket 

kommer att avhandlas i nästa kapitel.  

Det andra grundantagandet gick ut på att de tekniska omständigheterna innebär att det kan ta 

upp till  tio  år,  eller  kanske ännu längre,  innan man förstår  vad det  hela innebär och kan 

analysera  händelseförloppet  utifrån  detta.  Processen  med  sökandet  efter  en  plats  för 

slutförvaret har pågått under väldigt lång tid. Redan i slutet av 1970-talet påbörjades arbetet 

från SKB:s sida med att göra utvärderingar för att få fram de platser som kunde tänkas vara 

lämpade att hysa ett slutförvar.114 

Det tredje grundantagandet handlade om att den lämpligaste enhet för att göra en analys av 

en policyförändring i inte är någon specifik myndighet eller liknande utan att analysen bör 

göras utifrån institutioner och sammanslutningar på lägre hierarkisk nivå som kämpar för att 

få  till  stånd en policyändring  inom ett  visst  område.  Och i  denna fråga ser  vi  tydligt  att 

kommunpolitiker  och  kommunala  (och  internationella)  motståndsgrupper  har  haft  en  stor 

inverkan på de beslut som fattats (exempelvis att inte delta i vidare förstudier).

Det  fjärde  grundantagandet  innebar  att  uppfattningen  om  vilka  som  är  traditionella 

maktcentra behöver breddas och att även media, forskare och aktörer inom alla delar av styret 

som deltar i  formuleringen och implementeringen av olika policys  bör inkluderas i denna 

definition. Detta grundantagande tangerar till en viss del det som nämnts ovan. Denna fråga 

gav vid handen att kommuninvånare och motståndsrörelser hade stor makt och inte drog sig 

för  att  utnyttja  den.  Media  har  också  spelat  en  stor  roll,  exempelvis  i  Storuman  vilket 

framhölls av exempelvis Runar Frohm, som ansåg att de brast i saklighet och tog ställning för 

motståndsrörelserna.

114 Internet 1
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Det femte och sista grundantagandet var att olika policys  eller offentliga åtgärdsprogram 

innefattar implicita teorier om hur de ska nå sina mål och således kan tolkas på samma sätt 

som värderingssystem. Detta är ett problematiskt antagande i denna fråga, men kan förstås 

utifrån  tanken  på  att  SKB  har  ett  tydligt  uppdrag  från  staten,  att  finna  en  plats  där  ett 

slutförvar kan förläggas, och att staten, vilket tidigare nämnts, har möjligheten att kringgå den 

kommunala  vetorätten  och  fatta  ett  beslut  eventuellt  mot  kommunalpolitikernas  och 

kommuninvånarnas  vilja.  Utifrån  detta  grundantagande  förstår  vi  att  en  stor  del  av 

problematiken kring fattandet av beslutet om var kärnavfallet ska slutförvaras inte handlar om 

att staten saknar makt att fatta det aktuella beslutet, utan att man har de befogenheter som 

behövs men att man inte vågar utnyttja denna av rädsla för folkets eventuella missnöje.  

Det går även att identifiera en  mäklare i frågan om slutförvaret, och den rollen förefaller 

spelas av Oskarshamns kommun. Anledningen till  detta är flera. Oskarshamns kommun är 

tillsammans  med  Östhammars  kommun den  enda  kommunen  där  platsundersökningar  för 

närvarande pågår.115 Båda dessa kommuner hyser som bekant redan två kärnkraftverk och 

frågan om kärnkraft är inte obekant i någon av dessa kommuner. Man bör i sammanhanget ha 

i åtanke att platsen för det finska slutförvaret av kärnavfall, Euraåminne, också redan hyser ett 

kärnkraftverk (Olkiluoto kärnkraftverk).116 

Men vad är det som gör att just Oskarshamns kommun synes ha antagit rollen som mäklare i 

denna fråga? Per Hedberg och Göran Sundqvist pekar på en rad omständigheter i sin uppsats 

Slutstation Oskarshamn? Oskarshamn hyser tre kärnkraftsreaktorer. CLAB, anläggningen för 

mellanförvar  av  det  utbrända  kärnbränslet,  är  belägen  där.  Ett  bergslaboratorium  för 

kärnteknisk forskning finns också där. Logistikmässigt utgör Oskarshamn en stor kraft i och 

med att farliga transporter kan hållas på ett minimum då flera verksamheter finns samlade på 

samma ort.117 En ytterligare stor omständighet som talar för att Oskarshamn kan sägas utgöra 

en mäklare i detta fall är det faktum att motståndet bland kommuninvånarna är väldigt lågt i 

jämförelse med övriga kommuner i Sverige. De båda författarna uppger att  37 procent av 

kommuninvånarna  (jämfört  med  sju  procent  i  övriga  Sverige)  är  för  ett  slutförvar  inom 

kommunen, och fler ungdomar är för ett slutförvar än emot.118 Således finns det mycket som 

talar  för att  Oskarshamn kan sägas spela rollen som mäklare.  Dock bör Oskarshamn inte 

uppfattas som en mäklare i traditionell mening som medelst aktiva handlingar söker få ett 

beslut till stånd. En mer adekvat benämning hade snarare i detta fall varit kompromisslösning, 

115 Internet 1
116 Internet 2; Internet 3
117 Hedberg/Sundqvist i Lidskog (red.) (1998:112)
118 Hedberg/Sundqvist i Lidskog (red.) (1998:113)
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en form av lösning som utgör en slags ”minsta gemensamma nämnare” som samtliga (eller 

åtminstone  de  flesta)  policykoalitioner  kan  enas  kring.  Kanske  kan  de  övriga 

policykoalitionerna förlikas med beslutet om man märker att två av policykoalitionerna (i det 

här fallet SKB och kommunpolitikerna) har enats kring ett beslut och man finner att detta 

beslut har kommit till på ett rättvist sätt och kan betraktas som legitimt.

Men hur  ska  man  öka  möjligheterna  att  fatta  ett  beslut  som betraktas  som rättvist  och 

legitimt av så många som möjligt? I nästa kapitel kommer jag att ge ett förslag på hur det 

skulle kunna gå till.

38



7. Tvåkammarsystemet

Analysen  i  föregående  kapitel  ger  vid  handen  att  staten  med  hjälp  av  den  befintliga 

lagstiftningen  har  möjlighet  att  fatta  beslut  om  att  placera  slutförvaret  av  det  utbrända 

kärnbränslet  på  en  viss  plats  som  man  finner  lämplig.  Men,  som  också  konstaterades  i 

föregående kapitel, så har frågan om var slutförvaret ska lokaliseras varit aktuell under flera 

decennier utan att något beslut har fattats. Kanske behövs en annan konstitutionell lösning för 

att underlätta för beslutet att komma till stånd? I föreliggande kapitel kommer jag att ge ett 

förslag på en alternativ lösning.  

Sverige hade fram till  1970 ett  parlamentariskt  system som byggde på att  riksdagen var 

uppdelad i två kamrar istället för som i dag en enda kammare. Andra kammaren var den som 

var direktvald och hade större politisk betydelse. Första kammaren, som byggde på indirekta 

val hade mindre politisk betydelse.119 I det avslutande kapitlet i detta arbete kommer jag att 

argumentera för att ett återinförande av en andrakammare i riksdagen skulle kunna vara en 

utväg för att lösa problemet med att fatta svåra politiska beslut, och syftet med detta kapitel är 

att  redogöra för de grunder  som leder fram till  detta.  Först  avser  jag att  beskriva vad ett 

tvåkammarsystem går ut på och hur det fungerar. Avsikten är inte att göra en uttömmande 

jämförelse mellan hur olika länders tvåkammarsystem fungerar, eller att göra någon form av 

historisk  genomgång,  utan  att  endast  översiktligt  beskriva  de  allmänna  dragen  hos  ett 

tvåkammarsystem.

7.1 Vad innebär ett tvåkammarsystem?

Vad som utmärker ett tvåkammarsystem, utöver det faktum att parlamentet är uppdelat på två 

olika enheter, är att ledamöterna i de olika kamrarna väljs vid separata val, att de har varsin 

arbetsordning och sina egna befattningshavare och procedurer. Valen till de båda kamrarna 

kan gå till på olika sätt och vara direkta eller indirekta.120 Hur tvåkammarsystem är uppbyggda 

och vilken roll de olika kamrarna spelar inom olika länders politiska system är dock en fråga 

som inte enkelt kan besvaras eftersom det skiljer sig åt mellan olika länder. I vissa länder, 

som exempelvis Tyskland, är styrkeförhållandet mellan de båda kamrarna jämbördigt och de 

har således i princip lika mycket makt. I exempelvis Österrike är däremot den ena kammaren 

starkare än den andra.121 De båda kamrarnas ställning gentemot varandra avgörs genom flera 

faktorer. I ett starkt tvåkammarsystem skiljer sig representationsprincipen åt mellan kamrarna. 

Detta  kan exempelvis  innebära  att  den  ena  kammaren  företräder  folket  medan  den andra 
119 Karvonen (2003:120)
120 Karvonen (2003:122)
121 Karvonen (2003:123, 127)

39



företräder ett lands olika regioner. Även andra kriterier kan utgöra skillnaden i representation, 

som  exempelvis  språk,  etnicitet,  religion  eller  yrkesgrupp.122 Ett  starkt  tvåkammarsystem 

utmärks  även av  att  båda  kamrarna har  initiativrätt  i  fråga  om lagstiftning  samt  att  båda 

kamrarna måste ha nått en överenskommelse innan ett beslut kan fattas.123 Några drag som 

också är utmärkande för många tvåkammarsystem är det faktum att den ena kammaren ofta är 

mycket mindre än den andra. Dessutom har den mindre kammarens ledamöter ofta längre 

mandatperioder än den större kammaren. Och slutligen så bygger den mindre kammaren ofta 

på överlappande mandatperioder där endast en viss del av mandaten förnyas vid varje val, 

medan mandaten i den större kammaren ofta förnyas samtidigt.124

7.2 Varför tvåkammarsystem?

Tvåkammarsystem förekommer alltjämt i flera länder runtom i världen och har någon gång 

använts i ännu fler länder. Anledningen till att man valt ett tvåkammarsystem varierar mellan 

olika  länder,  men  det  finns  ändå  vissa  motiv  som  trots  varierande  formuleringar  varit 

återkommande. Framför allt två argument har framförts till  varför ett tvåkammarsystem är 

bättre än ett enkammarsystem, att de lämnar utrymme för en mer varierad representation samt 

att det skapar en politisk maktdelning.125 Fyra ytterligare motiv tillkommer till dessa, vilka 

dock snarare  utgör  ett  argument  för  att  behålla  ett  redan infört  tvåkammarsystem.  Dessa 

argument är  att  ett  överhus126 tillför  speciell  kompetens  till  lagstiftningsarbetet,  skapar  ett 

forum för friare och mer obunden reflektion,  ökar antalet  granskare av ett  lagförslag och 

antalet granskningstillfällen samt medför en större tröghet i beslutsfattandet.127 

Behovet av en mer varierad representation är ofta stort i länder där det finns fler skiljelinjer 

än bara mellan ideologiska ståndpunkter, exempelvis där spänningarna är stora mellan olika 

etniska  grupper,  olika  religiösa  inriktningar  eller  mellan  olika  klasstillhörigheter.  Ett 

tvåkammarsystem kan sägas vara ett  avsteg från tanken på (som Davidsson uttrycker  det) 

”maximal  demokrati”  med tanke på att  en minoritet  kan sägas bli  överrepresenterad,  men 

förtjänsten  med  denna  representationsform  är  att  spänningarna  bland  (tidigare) 

underrepresenterade minoriteter minskar.128

122 Karvonen (2003:124-5)
123 ibid
124 Karvonen (2003:125-6)
125 Davidsson (2004:23-4)
126 Uttrycket överhus används i denna framställning synonymt med första kammare.
127 Davidsson (2004:24)
128 Davidsson (2004:24-7)
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Behovet  av  maktdelning  är  kanske  inte  lika  uppenbart  som  behovet  av  en  varierad 

representation. Tanken på att en folkrepresentation uppdelad i två olika kamrar leder till att all 

makt så att säga inte hamnar på samma ställe bygger på en allmän rädsla för att makt kan leda 

till korruption, förtryck och ett ineffektivt styre. Ett tvåkammarsystem kan förhindra att en 

majoritet  kan  förtrycka  en  minoritet,  oavsett  vilka  som  utgör  majoriteten  respektive 

minoriteten.129

Den speciella kompetens som kan sägas tillföras genom att ha två kammare istället för en 

bottnar i tanken på att ett överhus medför en större spridning i avseende på ledamöternas kön, 

ålder och tidigare yrken och erfarenheter. Detta skulle kunna medföra att förslag som läggs får 

genomgå  en  mer  kompetent  och  mångsidig  granskning.  En  tanke  finns  också  om att  ett 

överhus kan sägas innehålla ledamöter som är mer lika ”vanliga människor” och som därför 

kan bidra med värdefulla yrkeskunskaper och insikter som inte främst är hämtade från det 

politiska livet.130

Tanken att  ett  tvåkammarsystem skapar  ett  forum för friare och mer obunden reflektion 

bygger  på att  ledamöterna  i  överhuset  oftast  väljs  för  längre  mandatperioder  och inte  på 

samma sätt som ledamöter som väljs för kortare mandatperioder behöver vara rädda för att 

inte  bli  omvalda.  Dessa  påverkas  inte  heller  på  samma  sätt  av  partipiskor.  Det  vanligen 

förekommande  lägre  medlemsantalet  i  ett  överhus  har  antagits  leda  till  en  mer  informell 

atmosfär bland ledamöterna som gynnar en opartisk granskning av lagförslag och som ökar 

möjligheten till att genomföra kompromisser. I korthet kan sägas att ledamöterna i ett överhus 

torde ha möjlighet att fokusera på de tekniska istället för de politiska aspekterna i frågan om 

en eventuell lagstiftning, vilket borde leda till en bättre och mer hållbar lagstiftning.131 

Tanken på att antalet granskare och granskningstillfällen ökar syftar till att möjligheterna 

ska öka att upptäcka eventuella oförutsedda negativa effekter som en lag riskerar att medföra 

redan innan en lag hinner träda i kraft. Detta kan fungera antingen på så sätt att båda kamrarna 

behandlar ett  lagförslag samtidigt,  eller att  de båda kamrarna är specialiserade inom olika 

områden och således behandlar olika lagförslag.132 

Slutligen kan trögheten i beslutsfattandet, som yttrar sig genom den ökade tidsåtgång som 

förflyter mellan att ett förslag läggs fram och att det träder i kraft, leda till att illa genomtänkta 

eller förhastade beslut aldrig kommer till stånd. Två organ istället för ett måste gå igenom 

129 Davidsson (2004:27-30)
130 Davidsson (2004:30-1)
131 Davidsson (2004:31-2)
132 Davidsson (2004:32-3)
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varje förslag och sedan enas om att det ska genomföras innan ett beslut kan träda i kraft. 

Risken för godtyckliga och kortsiktiga beslut minskar genom den dubbla behandlingen.133   

7.3 Tvåkammarriksdag i Sverige?

Roger D. Congleton konstaterar i sin utvärdering av den svenska grundlagsreformen 1974 att 

avskaffandet  av  tvåkammarriksdagen  1971  har  fått  negativa  följder  för  landet. 

Mandatperioden ändrades till tre år för samtliga riksdagsledamöter från åtta respektive fyra år 

under tvåkammartiden. Partiernas planeringshorisont mellan valen minskade och man kunde 

anta att lagstiftningen skulle bli alltmer kortsiktig och inriktad på kortsiktiga vinster samt att 

väljarna enklare skulle kunna straffa ett parti för dess politik vid nästföljande val. Det är detta 

som Congleton också fann hade inträffat då socialdemokraterna för första gången på fyrtio år 

förlorade  makten  vid  valet  1976.134 I  sin  avslutande  reflektion  kring  grundlagsreformens 

inverkan på den svenska demokratin finner han att Sverige skulle vinna på att återinföra ett 

tvåkammarsystem då makten sprids ut över olika organ och detta skulle kunna innebära ett 

ökat  skydd  för  konstitutionen,  och  att  medborgarnas  och  de  styrandes  intressen  i  större 

utsträckning kom att harmoniseras.135 Congleton finner att en återgång till tvåkammarsystemet 

skulle kunna genomföras utan att det skulle innebära en alltför genomgripande förändring, 

eftersom Sverige traditionellt sett har kunnat genomföra stora förändringar i styresskicket på 

konstitutionell  väg  (i  andra  länder  var  liknande  förändringar  ofta  resultatet  av  krig),  och 

eftersom det vore en förändring som skulle ligga i folkets intresse då den skulle syfta till att 

öka samförståndet mellan styrande och styrda.136

Men hur skulle en återinförd tvåkammarriksdag kunna se ut? Lars Davidsson presenterar 

fyra  olika alternativ i sin framställning,  vilka jag här refererar  i  korthet utan att  ingående 

behandla dess respektive för- och nackdelar.

Det första alternativet väljer han att benämna  kommunkammaren och den bärande tanken 

bakom detta alternativ är att varje primärkommun skulle ha en varsin representant i överhuset 

vilket  skulle  medföra  att  statusen  höjs  hos  frågor  av  stor  vikt  på  det  lokala  planet  (som 

exempelvis vård, skola och omsorg) samtidigt som ökad hänsyn tas till beslutens inverkan på 

lokal nivå. Nackdelen med detta system blir dock att överhuset skulle bli oproportionerligt 

stort i förhållande till underhuset, och att ett sådant stort parlament skulle bli ett väldigt dyrt 

133 Davidsson (2004:33-4)
134 Congleton (2002:68-9)
135 Congleton (2002:167)
136 ibid
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företag. Parlamentet skulle bli ett av de största i världen, vilket kanske är något onödigt för ett 

relativt litet land som Sverige.137

Det andra alternativet benämns  regionkammaren och har vissa beröringspunkter med den 

ovan nämnda modellen. Tanken här är att varje län (alternativt länen plus storstadsområdena) 

ska ha en egen representant. Detta skulle kunna medföra att de olika regionernas intressen 

bättre tillvaratas i en tid då nationalstatens roll förefaller minska alltmer och regionernas roll 

stärks. Nackdelen med detta system är att, som Davidsson finner, tiden ännu inte är mogen för 

ett sådant system. Innan ett överhus med representanter från olika regioner skapas så måste vi 

veta på vilket sätt de olika regionerna kommer att utvecklas.138

Det tredje alternativet kallas  expertkammaren, och här är det ledamöternas kompetens och 

kunskaper som gör att  de är invalda.  Tanken bakom denna variant  är att  ledamöterna ska 

kunna bidra med ett vetenskapligt perspektiv på lagstiftandet och beslutsfattandet. Det stora 

problemet  med  denna  variant  är  den  inneboende  demokratiska  bristen,  i  och  med  att 

möjligheten att kandidera till en kammare bestående av experter inte kan sägas stå öppen för 

alla medborgare.139

Det  fjärde  och  sista  förslaget  till  hur  ett  svenskt  överhus  skulle  kunna  se  ut  kallas 

förtroendekammaren, och bygger på idén att ledamöterna väljs in genom personval, där det i 

första hand är personen och inte i samma utsträckning partiet som är det viktiga. Medborgaren 

får  helt  enkelt  rösta  på  den ledamot  som man tror  bäst  skulle  kunna  tillvarata  ens  egna 

intressen. Dessa ledamöter skulle väljas för längre mandatperioder och eventuellt förbjudas att 

väljas om för en andra mandatperiod, allt för att vara så pass obundna och självständiga som 

möjligt. Ledamöternas befogenheter skulle variera beroende på fråga. Davidsson föreslår att 

ledamöterna endast förses med möjligheten att fördröja frågor om sakpolitisk medan de ges 

vetorätt i konstitutionella och proceduriella frågor. Davidsson finner i sin framställning att det 

är  just  detta  alternativ  som (i  teorin)  förefaller  vara  det  bästa  alternativet  i  det  fall  man 

bestämmer sig för att återgå till systemet med två kammare. Han finner att den ytterligare 

reflektionen kring beslutsfattandet  är  det  som är  av  störst  vikt,  då  det  kan leda till  ökad 

långsiktighet och större saklighet kring besluten.140

I  det  avslutande  kapitlet  kommer  jag  att  argumentera  för  en  ytterligare  modell  för  ett 

eventuellt nytt svenskt överhus, men jag väljer att avvakta med den vidare diskussionen kring 

detta tills dess.   

137 Davidsson (2004:62-3)
138 Davidsson (2004:64-5)
139 Davidsson (2004:65-6)
140 Davidsson (2004:66-7
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7.4 Kritik mot tvåkammarsystemet

Det finns förstås även kritik riktad mot systemet med två kammare och jag avser här att ta upp 

tre argument mot tvåkammarsystemet som framförts av Yonhyok Choe i boken  Valsystem 

och  den  representativa  demokratin.  För  det  första  anser  Choe  att  tvåkammarsystemets 

inneboende  tröghetsmekanism,  som  gör  att  det  blir  svårare  för  väljarna  att  ”rösta  bort” 

politikerna  vid  ett  allmänt  val  innebär  en  allvarlig  inskränkning  i  den  representativa 

demokratin och försvårar väljarnas ansvarsutkrävande. 

För  det  andra  framhåller  Choe  att  om väljarnas  möjligheter  att  påverka  vilka  som ska 

representera dem, och vilken politik som ska föras, genom sin röst  vid valen minskar,  så 

kommer misstänksamheten mot politiker och den styrande makten i allmänhet att öka. Och 

detta kan leda till att färre personer väljer att rösta vid de allmänna valen.

Slutligen menar Choe att väljarnas och partimedlemmarnas bristande möjligheter att påverka 

leder till att fler väljare blir osäkra och att deras partiidentifikation försvagas, vilket leder till 

att de olika partierna blir alltmer desperata att nå ut till väljare och sympatisörer och därför 

avger dyrköpta löften som går stick i stäv mot allt som systemet med två kammare har försökt 

motverka.141 

 

  

             

141 Choe (2003:141-2)
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8. Diskussion och slutsats

Processen kring beslutet om ett  slutförvar av det utbrända kärnbränslet kan sägas vara ett 

skådespel  med  fyra  huvudaktörer:  SKB,  kommunpolitikerna,  ”de  upplysta  motståndarna” 

samt motståndsrörelserna. Frågan om var kärnbränslet ska slutförvaras har varit en het fråga i 

mer än tre decennier och har ännu inte nått sin lösning. Faktum är att det endast är ett enda 

land i hela världen som har lyckats fatta ett beslut om slutförvar av använt kärnbränsle. Det 

synes  finnas  fog  för  påståendet  att  kärnavfallsfrågan  är  ett  så  kallat  ”omöjligt  beslut”. 

Motstridiga intressen och viljor som synes omöjliga att jämka samman, i kombination med 

ängsliga politiker som oroar sig för opinionssiffrorna och medborgare som fruktar för vad ett 

slutförvar  skulle  kunna  få  för  konsekvenser  för  deras  egen  hembygd  och  för  kommande 

generationer. Positionerna förefaller vara låsta. Hur ska man komma ur detta läge? 

Det  finska  kärnbränslet  ska  slutförvaras  i  Euraåminne,  en  stad  som  redan  hyser  ett 

kärnkraftverk.  I  Sverige  är  det  endast  i  Oskarshamn  och  Östhammars  kommuner  som 

förstudier pågår i skrivande stund, två av de fem kommuner i landet som hyser kärnteknisk 

verksamhet. Intuitivt tänker man att den finska regeringen så att säga har valt den ”minsta 

gemensamma nämnaren” eller följt ”minsta motståndets lag”. Det är inget som går att säga 

säkert.  Men  det  råder  inget  tvivel  om att  kärnavfallsfrågan  väcker  känslor  världen  över. 

Johansson et al. berättar i sin rapport om hur transporter av upparbetat kärnbränsle genom 

Tyskland  förorsakat  omfattande  demonstrationer  och  protester  och  krävt  de  största 

polisinsatserna  sedan andra  världskriget.142 Förutsättningarna  för  ett  beslut  kunde ha  varit 

bättre, och frågan jag ställt mig i denna uppsats är hur detta i så fall skulle kunna gå till.

Flera av de berörda kommunpolitikerna som fått komma till tals i frågan om förstudierna 

anser att staten borde ha tagit ett större ansvar istället för att så att säga lämna kommunerna 

ensamma med ett så pass viktigt beslut, som väcker så starka känslor. Och jag väljer att sluta 

mig till den slutsatsen att staten måste våga ta ett större ansvar i frågan om svåra (”omöjliga”) 

beslut. Rädslan för dalande opinionssiffror får inte stå i vägen för ett effektivt och nödvändigt 

beslutsfattande. Det är just i de extra svåra frågorna, frågor som varit aktuella under en lång 

tid men där ingen lösning har kunnat nås, som staten har en särskilt viktig roll att spela. Man 

kan verkligen ställa sig frågan om staten fyller sitt syfte om den inte klarar av att besluta i 

såna här extra komplicerade frågor.

Skulle detta kunna ske med dagens politiska system? Min uppfattning är att det politiska 

system vi har idag med en kammare där alla mandat förnyas samtidigt knappast underlättar 

fattandet av extra svåra beslut, som riskerar att försämra opinionssiffrorna. Förtjänsten med 

142 Johansson et al. (2002:11)
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det system vi har idag är att det blir förhållandevis enkelt att utkräva ansvar för ett dåligt 

utfört arbete, men man måste verkligen fråga sig om denna vinst uppväger förlusten av att inte 

kunna fatta effektiva och hållbara beslut. Det system som jag istället skulle rekommendera är 

att tvåkammarsystemet återinförs. Tvåkammarsystemet skulle innebära en helt annan trygghet 

i  beslutsfattandet.  Och  inte  bara  en  trygghet  för  politikerna  utan  även  för  medborgarna. 

Medborgarna vet att inga ogenomtänkta eller kortsiktiga förslag till lagar kommer att slinka 

igenom. Åtminstone så kommer risken för detta att minska avsevärt. För att bemöta den kritik 

som  framfördes  av  Yonhyok  Choe  så  tror  jag  inte  att  väljarnas  misstänksamhet  mot 

politikerna kommer att öka. Ett omsorgsfullt och noggrant utformat tvåkammarsystem torde 

snarare ha en stor möjlighet att öka förtroendet för politikerna och (kanske framför allt) för 

den politik som förs. Och jag tror inte heller på Choes argument att ett tvåkammarsystem 

skulle leda till fler dyrköpta vallöften från politikernas sida. Tvärtom så tror jag att ett system 

där alla mandat inte förnyas samtidigt, och där en större granskning sker av de förslag som 

läggs  fram,  istället  leder  till  ansvarsfulla  och  realistiska  vallöften.  Mycket  hänger  på 

utformningen av tvåkammarsystemet. Exakt hur denna bör se ut är en fråga som jag lämnar 

därhän i denna uppsats, men däremot så tänker jag lägga till ett alternativ till Lars Davidssons 

genomgång  av  möjliga  förstakammaralternativ.  Davidsson  förefaller  ha  tänkt  sig  att  alla 

ledamöter  i  kammaren  måste  utses  på  samma  sätt  och  där  alla  måste  uppvisa  samma 

grundläggande attribut (alla representerar exempelvis varsin kommun eller varsin region). Jag 

tror snarare att en  blandform skulle kunna vara en bra idé. Ett exempel är att varje län har 

varsin  representant,  storstadsområdena  ytterligare  en  representant,  etniska  och  språkliga 

minoriteter  (oavsett  bostadsort)  får  en representant,  ett  antal  experter  inom vissa  områden 

väljs in och slutligen skulle man även kunna ha ett eller ett par så kallade ”fria mandat” där 

medborgaren själv får välja att rösta på en representant som man tror kan på ett bra sätt ta 

tillvara ens intressen. Den exakta utformningen av ett sådant system låter jag vara öppet för 

diskussion. Tanken är att på något sätt försöka garantera att så många intressen som möjligt 

finns  företrädda.  Förhoppningen  är  att  medborgaren  skulle  kunna  hysa  ett  väldigt  stort 

förtroende  för  ett  sådant  system  som  förhoppningsvis  kan  minska  svårigheterna  och 

kostnaderna (inte enbart de ekonomiska) som är förknippade med fattandet av svåra beslut. 

Naturligtvis  kan  man  invända  mot  att  ett  beslut  som  måste  godkännas  av  två  kammare 

kommer att ta längre tid och kanske bli ännu mer dyrt och komplicerat än ett beslut som fattas 

av endast en kammare. Givetvis finns det fog för en sådan invändning, men samtidigt torde 

stabila och hållbara beslut trots allt innebära en mindre kostnad i längden.
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Men även om vårt  folkvalda parlament  skulle  reformeras så  kvarstår  problemet  med att 

kärnavfallsfrågan  är  en  väldigt  komplicerad  fråga  som  väcker  mycket  känslor.  Då 

kommunerna inte har någon vetorätt i frågan om kärntekniska anläggningar så har staten i 

praktiken möjlighet att fatta ett beslut om slutförvaret närhelst man känner för det. Men då 

riskerar man att ställas inför det så kallade dilemmat med smutsiga händer, vilket innebär att 

politikern väljer en i sig ond åtgärd för att kunna uppnå ett gott syfte.143. På något sätt måste 

man komma runt detta problem. Det är viktigt att ha folket med sig när man fattar ett beslut, 

åtminstone när det handlar om ett sådant omfattande beslut som kärnavfallsfrågan trots allt 

utgör.  Här  faller  ett  stort  ansvar  på  både  riksdag  och  regering,  såväl  som  på 

kommunalpolitiker och motståndsrörelser. Politikerna måste argumentera för sin sak på ett 

trovärdigt sätt som gör att folket lyssnar och tar till sig, och vi som medborgare har ett ansvar 

för att lyssna, förstå och ta till oss nya fakta. Jag tror att det liberala medborgarskapet behöver 

omformuleras så att större vikt fästs vid skyldigheter och ansvar istället för endast rättigheter, 

vilket är det liberala medborgarskapets huvudsakliga fokus som det uppfattas i dagens läge.144 

Den enes rättighet  blir  ju  den andres skyldighet,  och en medborgarskapsform som endast 

betonar rättigheterna riskerar att  leda till  naivdemokrati,  i  praktiken ett  tomt skal  med en 

vacker yta. Samtidigt vill jag betona det mest väsentliga och förtjänstfulla hos den liberala 

demokratin,  som  gör  att  den  försvarar  sin  plats  tillsammans  med  andra  former  av 

medborgarskap,  nämligen  det  fria  deltagandet.  Processen  kring  förstudierna  i  de  olika 

kommunerna har erbjudit gott om exempel på vilken makt det fria deltagandet kan utgöra. 

Motståndsrörelser har bildats och uppstått på i princip samtliga platser som varit föremål för 

förundersökningar. Men som den här uppsatsen har visat är motståndsrörelser ett tveeggat 

svärd. De utgör en stor maktfaktor då de utgörs av oftast duktiga och engagerade människor 

som verkligen brinner för sin sak och är beredda att kämpa hårt. Dessutom tar de ett stort 

ansvar i frågan om att öppna våra ögon för sånt vi inte vetat om, eller inte velat se. De måste 

dock sträva efter att förvalta denna makt på ett förnuftigt sätt för att det ska leda till det bästa 

för samhället. Exemplet med Tystbergagruppen och Rädda Fjällveden visade tydligt hur en 

dialog kan skapa bättre resultat än konfrontation.

Det som behövs är ett ansvarsfullare liberalt medborgarskap som inser värdet av att ta ett 

större ansvar för miljö, medmänniskor och kommande generationer. Kanske är det just bristen 

på detta ansvar som har skapat svårigheterna med att fatta ett beslut om var slutförvaret ska 

ligga. Ett slutförvar skulle kunna klassas som en form av public good som många (dock inte 

143 Sjölin (2005:79-80) (min kursivering)
144 Delanty (2002:63)
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alla) vill ha men som få vill ta ansvar för. ”Någon annan får ta hand om det istället” är, kan 

man säga, en inställning som skulle kunna bli förödande i längden om den tilläts bli alltför 

utbredd. Men frivilligheten är ändå en kraft som under rätt förutsättningar räcker långt. 

Vilken roll ska staten spela? Det liberala medborgarskapet förutsätter en neutral stat, men 

vilken form av neutralitet  är det som är den mest eftersträvansvärda? Att  tro att  en strikt 

neutral stat skulle kunna bli ett livskraftigt projekt är nog att hoppas för mycket. Problem som 

kräver avancerade kommer alltid att uppstå, problem som tvingar staten att på något sätt ta 

ställning i olika värdefrågor. Detta är precis tvärt emot vad den neutrala staten förespråkar, 

men det är kanske nödvändigt för statens och samhällets överlevnad. Ett exempel som Ludvig 

Beckman lägger fram i sin uppsats Virtue, Sustainability and Liberal Values visar att även en 

liberal, neutral stat kan förespråka vissa värderingar som mer eftersträvansvärda än andra. 145 

Det är en stor skillnad mot paternalism, eller en överbeskyddande stat. Nyckeln till det hela är 

att individen måste få kännedom om vilka konsekvenser ett visst handlande kan leda till. Det 

finns inget som säger att information av naturen måste vara utformad för att förespråka ett 

visst levnadssätt. Skillnaden mellan information och propaganda är stor (men kan dock bli 

hårfin om informationen inte är utformat på ett genomtänkt och ansvarsfullt sätt). Här tror jag 

att Andrew Dobsons idé om att medborgarskapets grundstenar ska vara en del av läroplanen i 

skolorna  kan vara  en del  av lösningen.  Dobson argumenterar  för  detta  synsätt  genom att 

konstatera  att  läran om medborgarskapet  på sätt  och vis  redan finns där  i  många länders 

läroplaner, även om man inte explicit använder just begreppet ”medborgarskap”.146 Genom 

skolornas läroplaner  bereds ett  omistligt  tillfälle  att  lära oss redan från barnsben de olika 

medborgarskapens  grundattribut.  Här  handlar  det  inte  om  att  framhålla  något  av 

medborgarskapen som mer eftersträvansvärt  än något annat.  Den bedömningen är upp till 

individen själv att göra. Att väcka någons tanke handlar inte om att påtvinga någon ett särskilt 

sätt att leva. Frågan sedan hur man ska handskas med dem som inte förvaltar sina kunskaper 

på  ett  förnuftigt  sätt  är  en  annan  fråga.  Det  är  här  som  autonomiprincipen  och  den 

kommunitära  principen,  som  Bo  Rothstein  tog  upp,  kommer  in  i  bilden.  Läran  om 

medborgarskapet och de eventuella konsekvenserna av vårt handlande bör således ligga på ett 

förpolitiskt stadium. Mycket görs säkert redan på det planet i  skolorna, men i just det här 

fallet tror jag att man behöver ta ett helhetsgrepp om det hela och se till att denna utbildning 

blir lika för alla elever (så att den inte ska kunna kritiseras på ideologiska grunder).

145 Beckman i Barry/Wissenburg (red.) (2001:189)
146 Dobson (2003:174)
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För att avsluta den diskussion som föranledde denna uppsats, hur fattar man ett ”omöjligt 

beslut”? För att i någon mån försvara den utdragna och komplicerade processen så kan man 

möjligtvis tänka att det kanske inte är så konstigt att ett så pass omfattande beslut drar ut på 

tiden.  Frågan  om kärnavfallet  skiljer  sig  från  många  andra  ”omöjliga  beslut”  genom att 

alternativkostnaden  till  att  fatta  ett  beslut  på  sätt  och  vis  är  relativt  låg.  Det  kostar  inga 

oöverstigliga summor vare sig i pengar eller lidande att kärnavfallet får ligga kvar i CLAB i 

väntan på den slutliga platsen för dess förvar. Och all forskning som gjorts, och fortfarande 

görs, i denna fråga gör stor nytta för förutsättningarna att en dag kunna fatta ett genomtänkt 

och hållbart  beslut.  Men det  finns andra frågor,  och kommer  att  uppstå  andra frågor,  där 

utgångsläget är annorlunda. Här handlar det om att vi behöver ansvarsfulla medborgare och 

politiker.  Statsmaktens  förtroendekapital  behöver  stärkas,  och  jag  tror  att  ett  återinfört 

tvåkammarsystem  kan  vara  ett  led  i  detta.  För  att  använda  Mats  Sjölins  teori  om 

publicitetstestet, som innebär att politikern inför offentligheten måste klara av att förklara och 

försvara det val man gjort och det beslut man fattat för att ett beslut ska kunna sägas vara 

etiskt rätt,147 så kommer det fortfarande att vila ett tungt ansvar på de folkvalda politikerna att 

motivera sina beslut, men på samma sätt vilar det ett ansvar på oss som medborgare att lyssna, 

ta till oss och förstå. Med det är inte sagt att alla måste ha samma goda sakkunskaper som 

politikerna.  Det  är  det  som kallas  rationell  okunnighet,  vi  kan  inte  förväntas  kunna  lika 

mycket som politikerna och det är heller inte det som är tanken. Men samtidigt ställs det allt 

högre krav på oss som medborgare i dagens informationssamhälle att kunna urskilja vad i de 

stora flödena av budskap som är viktigt för en fungerande demokrati. Vetenskap är, om man 

får tro Ulf Bjereld och hans medförfattare, en av de få institutioner som kan förhålla sig fri 

från partsinlagor.148 Även om vi inte alla kan bli vetenskapsmän så kan vi alla lära oss en form 

av vetenskapligt förhållningssätt som gör att vi enklare kan urskilja vad som är information 

och vad som är propaganda, vad vi ska ta till oss och vad som bör lämnas därhän. Denna fråga 

aktualiseras ytterligare när man tänker på de svårigheter som mötte kommunikationen mellan 

SKB och motståndsrörelserna. Krav måste ställas på båda parter för att ett samförstånd ska 

kunna nås, och det är ju just ett samförstånd som man i första hand vill uppnå.

I denna uppsats har jag valt ett nationellt perspektiv, men principen är densamma även på 

exempelvis EU-nivå. Man måste fråga sig om man är beredd att bära alternativkostnaden för 

ett uteblivet beslut. Kanske är det i vissa fall bättre att fatta ett beslut än att bara låta en fråga 

så att säga hänga i luften, även om det i första skedet kan upplevas som en förlust? Kanske 

147 Sjölin (2005:13) (mina kursiveringar)
148 Bjereld et al. (2002:133)
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måste man förlikas med tanken att om inte alla är överens, eller kan bli överens, så är det 

oundvikligen så att någon kommer att känna sig förfördelad när ett beslut fattas. Men det är 

kanske så det måste vara om man inte på något sätt kan nå en kompromisslösning. 
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