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Kampen om den svenska kärnkraften – det klyvbara ämnet 

som väcker starka känslor 

Med klimatförändringar och stigande oljepriser står vi inför en utmaning. 

Energifrågan måste lösas. Allt fler anser att vi måste satsa mer på kärnkraften istället 

för att avveckla de svenska kärnkraftverken. 

Men det finns miljöproblem kopplade till kärnkraften, främst när det gäller 

uranbrytningen. Frågan om slutförvaret av använt kärnbränsle är inte löst. Med en mer 

global terrorism finns också rädslan för att terrorister ska komma över kärnvapen. 

Eller bygga egna. 
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Faktaartikel 

Klyvbart och stridbart – debatten om svensk kärnkraft 

För 28 år sedan var det folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Än idag är 

kärnkraften en känslig fråga för våra politiker. För att inte spräcka alliansen 

har regeringen beslutat att inte fatta något beslut om kärnkraften under den här 

mandatperioden. 

 

Sedan några år tillbaka har växthusgasutsläppen och klimatförändringarna hamnat 

högt på den politiska agendan. Folkpartiet vill att vi ska bygga ut kärnkraften för att 

rädda miljön. Kärnkraften är en ren energi. Det låter på folkpartiet som om vi är 

tillbaks till mitten på 1960-talet. Då ansågs kärnkraften så ren att fanns det planer på 

att anlägga kärnkraftsreaktorer mitt inne i städerna. Förutom att reaktorerna inte 

släppte ut några avgaser kunde även kylvattnet användas för att värma bostäderna. 

Kärnkraftsmotståndarna hörs inte så mycket men vill också rädda miljön. För dem är 

det förnyelsebara energikällor som gäller. Dit hör inte kärnkraften. En annan sak som 

de ofta påpekar är att frågan om slutförvaret av använt kärnbränsle inte är löst. Än så 

länge har inget land ett färdigt slutförvar. 

Argumenten för och emot kärnkraften i Sverige har sett olika ut genom åren. 

Värnandet om miljön har bägge sidor använt länge. Ett annat gemensamt drag har 

varit att slippa oljeberoendet. Men de två ståndpunkterna har ofta talat förbi varandra 

och haft liten förståelse för varandras åsikter. 

Motståndet växer fram 

– Det stora motståndet mot kärnkraften i Sverige började 1972, säger Anders Isaksson 

när jag träffar honom i hans skrivarlya på Söder i Stockholm. 

 Anders Isaksson är författare och journalist som numera är knuten till Dagens 

Nyheters ledarsida. Han är väl insatt i det socialdemokratiska partiet efter att ha skrivit 

en biografi om Per Albin Hansson i fyra delar och två böcker om välfärdsstaten. 

– Fysikprofessorn Hannes Alfvén, som var kärnkraftsmotståndare, hade ett stort 

inflytande på den svenska kärnkraftsdebatten, berättar Anders Isaksson.  
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Alfvén var professor i plasmafysik vid KTH och fick Nobelpriset i fysik 1970, han 

hade även suttit i styrelsen för AB Atomenergi.  

Att just 1972 blev året för det stora motståndet till kärnkraften berodde på flera saker. 

FN ordnade en stor miljökonferens i Stockholm, Stockholmskonferensen. Det 

bildades ett riksförbund för svenska miljövårdsgrupper (MIGRI) som i sin tur höll 

alternativa miljökonferenser i samband med Stockholmskonferensen. Sveriges första 

kommersiella kärnkraftverk i Oskarshamn startades. Från USA och andra länder kom 

rapporter om stora demonstrationer mot kärnkraft. Amerikanska vetenskapsmän 

påtalade vilka miljökonsekvenser kärnkraften kunde orsaka. Hannes Alfvén ingick i 

den kretsen. 

– Under Stockholmkonferensen ville Hannes Alfvén hålla ett föredrag där han 

varnade för vad som väntade och om de stora riskerna med kärnkraft men fick inte 

delta. Istället höll han sitt föredrag på en av de alternativa miljökonferenserna och fick 

stor uppmärksamhet. Dessutom hakade centerpartiledaren Thorbjörn Fälldin på 

Alfvén, säger Anders Isaksson. 

Tidigare hade miljöproblemen setts som lokala, nu sattes de in i ett globalt 

sammanhang och där sågs kärnkraften ett stort hot. Åsikter om ett nytt samhälle som 

hushöll med resurser och energi växte fram, inte bara från miljövänner. Kärnkraften 

blev en moralfråga. Var det rätt att bygga kärnkraftverk som skulle påverka 

kommande generationer i form av radioaktiva utsläpp som skadade både människor 

och miljö? Det radioaktiva avfallet krävde hundratusentals år av slutförvaring som 

ingen visste var och hur det skulle ske. Att de svenska medborgarna hade blivit 

”påtvingade” kärnkraften utan möjlighet att vara med och fatta beslut i frågan ansågs 

högst odemokratiskt. Demonstrationer mot kärnkraften hölls på flera ställen i landet. 

Oljekris och kärnavfall 

Oljekrisen 1973 användes av kärnkraftsmotståndarna som ett nytt bevis på att det var 

dags att ändra energiförbrukningen. Kärnkraftsförespråkarna ansåg att det var ett bra 

bevis på att Sverige borde bygga ut kärnkraften och slippa höga olje- och elpriser. 

Nästa stora ”slag” om kärnkraften kom i valrörelsen 1976. 
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– Då blev kärnkraften en stor fråga och Fälldin förde en frälsningslära mot 

kärnkraften medan de andra borgerliga partierna höll sig undan frågan, säger Anders 

Isaksson. 

Socialdemokraterna var splittrade i frågan och visste inte hur de skulle förhålla sig i 

debatten. Fälldin gjorde flera uttalanden under valrörelsen om att centerpartiet ville 

avveckla kärnkraften fram till 1985. Han sa också att han inte kunde tänka sig att 

regera med ett parti som ville bygga ut kärnkraften. Den stora frågan under 

valrörelsen blev vad som ska hända med det radioaktiva avfallet. 

Borgerlig regeringskris 

De borgerliga partierna vann valet och Fälldin blev statsminister och det uppstod 

genast problem i regeringen. Nu fanns det fem kärnkraftverk i drift i Sverige, fyra 

byggdes och två fanns på planeringsstadiet. 

– Fälldin hamnade i en knipa direkt. Barsebäcks andra reaktor stod näst i tur för att 

laddas och Fälldin gick med på det för att inte stjälpa regeringen, berättar Anders 

Isaksson. 

Under den här perioden började kravet på en folkomröstning om kärnkraften växa 

fram. Första gången var 1975, då vänsterpartiet kommunisterna, vpk, lade fram kravet 

i riksdagen. Men inga andra partier gick med på det. Under 1977 började centerpartiet 

antyda att en folkomröstning om kärnkraft kunde komma att bli aktuellt. Samtidigt 

började en allmän opinion om folkomröstning växa fram. Bland annat startade 

Barsebäcksmarschen 1976 som året därpå samlade omkring 20 000 människor i 

protest mot kärnkraften och krav på en folkomröstning om kärnkraft. 

Kompromisser om energipolitiken gjorde att den borgerliga regeringen fick allt 

svårare att hålla ihop. När centerpartiet under hösten 1978 meddelade att de ville ha 

en folkomröstning sprack regeringen. 

Harrisburg och folkomröstning 

Den 28 mars 1979 blev avgörande för folkomröstningen om kärnkraft. Då inträffade 

reaktorolyckan i Harrisburg, USA, en partiell härdsmälta. Kärnbränslet smälte men de 

radioaktiva ämnena läckte inte ut och inga människor skadades. 

– Det blev panik eftersom det var det första kända reaktorhaveriet, säger Anders 

Isaksson, och forsätter: 
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– På bara några dagar tvärvände Olof Palme i folkomröstningsfrågan, och han fick 

med sig Ola Ullsten. 

Folkomröstningen om kärnkraften hölls den 23 mars 1980. Det fanns tre alternativ att 

rösta på och de hade intressanta gemensamma drag. Alla ville ha en avveckling av 

kärnkraften frågan var hur snabbt den skulle ske och hur många reaktorer som skulle 

tas i drift. Kärnkraften sågs som nödvändig innan de förnyelsebara energierna kunde 

användas i stor skala. Alla tre ville minska beroendet av oljan. Linje 1 och linje 2 gick 

samman och fick därmed stor majoritet.  

Kritiken mot linje 2 och socialdemokraterna var stor. Alternativet var ett ”nja” till 

kärnkraften och sågs som ett sätt att inte behöva ta ställning för eller mot kärnkraften. 

De planerade kärnkraftverken skulle tas i drift och sedan avvecklas när det fanns 

alternativa energikällor som inte äventyrade tillväxten.  

Efter folkomröstningen tog riksdagen beslutet att alla reaktorer skulle vara avvecklade 

till 2010. Reaktorerna ansågs ha en livslängd på 25 år och planen var att den sista 

reaktorn skulle tas i drift 1985. 

Folkomröstningen förde också med sig att Sverige fick ett nytt politiskt parti. 

Miljöpartiet de gröna hade växt fram ur antikärnkraftsrörelsen och bildades i 

september 1981. 

Tjernobylolyckan 

De följande åren handlade debatten mest om huruvida avvecklingen av kärnkraften 

var möjlig eller inte fram till år 2010. Sveriges energiminister Birgitta Dahl gick i 

början av 1985 ut och sa att avvecklingen var möjlig och skulle genomföras. Och 

under våren året därpå ville Dahl införa en lag som förbjöd utbyggnad av kärnkraften. 

Trots detta började kärnkraftsförespråkarna vädra morgonluft. Opinionsmätningar 

visade att allt färre trodde att avvecklingen av kärnkraften skulle ske och Dahl var 

ifrågasatt av både förespråkare som motståndare till kärnkraften. 

På morgonen den 28 april 1986 uppmättes förhöjda radioaktiva värden vid en 

rutinkontroll på Forsmark. Först trodde man att det var en läcka i Forsmark. Men det 

visade sig i tester att utsläppet måste komma från annat håll. Med tanke på att vinden 

var ostlig misstänktes ett stort radioaktivt utsläpp eller en härdsmälta från antingen 

Finland eller Sovjetunionen. På kvällen bekräftade den sovjetiska nyhetsbyrån TASS 
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att en kärnkraftsolycka hade ägt rum två dagar tidigare i Tjernobyl, i nuvarande 

Ukraina.  

– Efter Tjernobylolyckan skärptes motståndet mot kärnkraften igen. Det var på grund 

av Tjernobyl som Birgitta Dahl fick igenom sitt förslag om det så kallade 

tankeförbudet. All forskning på ny och förbättrad kärnkraft förbjöds, berättar Anders 

Isaksson. 

Kärnkraftsmotståndarna krävde ett omedelbart stopp av de svenska kärnkraftverken 

för att undvika en liknande katastrof här. Att ett sådant haveri som i Tjernobyl aldrig 

kunde hända här på grund av helt olika reaktormodeller var inget hinder.  

Oljan värre än kärnkraften 

Kärnkraftsförespråkarna försökte få gehör för sina åsikter tiden efter 

Tjernobylolyckan. Att omedelbart lägga ner de svenska kärnkraftverken ansågs 

oansvarigt. Det skulle ställa Sverige inför en energikris och drabba industrin, 

välfärden och miljön. Ökad import av olja och, framför allt, kol blev följden av en 

kärnkraftsavveckling. Luftföroreningar från kol och olja sågs som ett större hot mot 

människor än kärnkraften. Experter påtalade att säkerheten vid de svenska reaktorerna 

var väldigt mycket högre än vid de sovjetiska anläggningarna. Alltså fanns det ingen 

anledning att stänga våra egna kärnkraftverk, det var bättre att satsa pengarna på att 

förbättra och höja säkerheten hos kärnkraftverken i Östeuropa. Under resten av 1980-

talet handlar debatten mer om hur förödande växthusgaserna ska bli för jordens 

klimat. 

När Sverige fick en ny borgerlig regering 1991 kom avvecklingen av kärnkraften upp 

på dagordningen igen. Kärnkraftsförespråkarna hävdade att det är för dyrt att avveckla 

och att vi istället skulle satsa på ny kärnkraft som hade utvecklats mycket sedan 

Sveriges kärnkraftverk togs i bruk. Kärnkraftselen var billig i jämförelse med el från 

andra energikällor. 

Under valrörelsen 1994 började sidoorganisationer inom socialdemokraterna att 

trycka på frågan om avveckling av kärnkraften fram till 2010. Även miljörörelsen och 

de partier i riksdagen som var mot kärnkraften följde efter. Den energiuppgörelse som 

till slut blev av innehöll en avvecklingsplan men inget bestämt årtal. Barsebäck 1 

stängdes i november 1999 och Barsebäck 2 stängdes 2005. Fortfarande finns inget 

beslut om vi ska ha kärnkraft eller inte. 
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Faktaruta 1 

De tre linjerna i folkomröstningen om kärnkraft 

Rent partipolitiskt såg linjerna ut så här: Linje 1 – m fick 18,7 procent av rösterna. 

Linje 2 – s och fp fick 39,3 procent. Linje 3 – c, vpk och kds fick 38,6 procent. 
Källa: Anshelm, J 2000 Mellan frälsning och domedag. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag 

Symposion. 

Faktaruta 2 

Svensk reaktorhistoria 

Reaktor 1 (R1), nere i berget under KTHs campus i Stockholm. I drift 1954 -1970.  

Användes för forskning och utbildning av ingenjörer. 

Reaktor 2 (R2), i Studsvik utanför Norrköping. Reaktorerna användes för forskning 

och framställning av isotoper till industri och sjukhus. Var i drift 1960-2005, 

Reaktor 3 (R3) eller Ågestaverket, söder om Stockholm. En tungvattenreaktor med 

naturligt oanrikat uran som försörjde Farsta med fjärrvärme. I drift 1963-1974.  

Reaktor 4 (R4), i Marviken utanför Norrköping. Reaktorn skulle kunna framställ 

plutomium till kärnvapen. Klart 1968 men togs aldrig i drift. Blev kanske världens 

dyraste oljeeldade kraftverk. 

Barsebäcks kärnkraftverk. Barsebäck 1, en kokvattenreaktor som var i drift 1975-

1999. Barsebäck 2, kokvattenreaktor i drift 1977-2005. 

Ringhals kärnkraftverk. Fyra reaktorer varav en är en kokvattenreaktor med driftstart 

1976. De andra tre är tryckvattenreaktorer med driftstart 1975, 1981 och 1983. 

Oskarshamns kärnkraftverk. Tre kokvattenreaktorer som togs i drift 1972, 1975 och 

1985. 

Forsmarks kärnkraftverk. Tre kokvattenreaktorer med driftstart 1980, 1981 och 1985. 

Runt om i världen finns det 439 kärnkraftverk i 30 länder. (Oktober 2007). 
Källor: Vattenfall, OKG och SKI. 
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Personporträtt 

Partikel-Janne, från tv-kändis till professor 

Janne Wallenius är professor i reaktorfysik på KTH i Stockholm. Enligt honom 

var Sverige världsledande under 1970-talet när det gällde kärnkraft. Men nu 

finns inte tillräckligt mycket egen kompetens för att bygga nya reaktorer. 

 

Vi ses på hans kontor. Det är ljust och modernt. Golvet är fullt av stora klarblå och 

ceriserosa ballonger. Håller på att smälla en när jag ska dra ut stolen. De ligger kvar 

sedan kollegorna ordnade 40-års uppvaktning.  

Trots ett pojkaktigt utseende med pigga och glada ögon ser han ut som min, och 

kanske andras, förutfattade mening om en professor. Hårfästet börjar krypa uppåt och 

den en gång korta frisyren börjar spreta lite runt huvudet. Hårfärgen är cendré och 

ögonen bruna bakom de runda glasögonen. Han ler ofta. Då ser han betydligt yngre ut 

än sina 40 år. 

För Janne Wallenius var april i år en stor månad. Några dagar innan han fyllde 40 år 

blev han utnämnd till professor i reaktorfysik. Som 18-åring blev han ”Partikel-Janne” 

med svenska folket efter att ha vunnit 48 000 kr i tv-programmet Kvitt eller Dubbelt 

där han tävlade i ämnet partikelfysik. 

En liten ”bonus” med att vara professor är att han nu har rätt att nominera personer till 

Nobelpriset. 

Tjugo år av tankeförbud 
Mellan 1986 och 2006 var det förbjudet att göra konstruktioner och 

kostnadsberäkningar för nya kärnkraftsanläggningar. Det var dessutom straffbart att 

bryta mot förbudet. 

– Det var inget förbud mot akademisk forskning men staten finansierade ingen ny 

forskning. Vetenskapsrådet behandlade inga ansökningar inom kärnkraftsområdet 

under den perioden, berättar Janne Wallenius. 
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 Han tycker att det var en tydlig signal till allmänheten att Sverige inte ville ha ny 

kärnkraft och det fick konsekvenser. 

– Under 17-18 år försvarades inte en enda doktorsavhandling i reaktorfysik eller 

reaktorteknologi på KTH, fortsätter han. 

Att det varit svårt att rekrytera studenter till högre utbildning är inte svårt att förstå. 

Vem vill forska inom ett område där nya upptäckter inte gynnas? Men det har 

bedrivits forskning i samarbete med andra länder som Frankrike, Schweiz, Tyskland 

och Japan, även med Ryssland. Den forskningen har de senaste tio åren finansierats 

av EU. 

– Den forskning som bedrevs under tankeförbudet handlade om säkerhet inom 

kärnindustrin men det fanns ingen forskning inriktad på nya reaktorer. Men nu känns 

det som om det finns moraliskt stöd från både politiker och kärnkraftsindustrin, säger 

Janne Wallenius.  

Flitig student 

Sin egen karriär inledda Janne Wallenius genom fem års fysikstudier på Chalmers i 

Göteborg 1987. Därefter bar det av till Uppsala universitet för att läsa kvantum kemi. 

Där lade han fram sin doktorsavhandling i maj 1996 efter att ha studerat fenomenet 

myonkatalyserad fusion. I november samma år började han arbeta på KTH. Spikrak 

karriär för Trollhätte-sonen. 

Myonkatalyserad fusion. Fusion är motsatsen till fission, som används i 

kärnkraftverk, där atomkärnorna slås isär. Vid fusion slås lätta atomkärnorna ihop till 

tyngre atomkärnor och stora mängder energi frigörs. Betydligt mer än vid fission. 

Fusion sker i solen. Här på jorden förekommer det bara i laboratorier. Myoner är 

elementarpartiklar och det krävs mycket energi för att framställa dem. Vid 

myonkatalyserad fusion tar myonerna elektronernas plats i atomerna. Myonernas 

massa är mycket större än elektronernas och de kan därför kretsa närmare 

atomkärnorna. Atomerna blir då mindre och två atomer kan komma så pass nära 

varandra att fusion uppstår. 

Gemensam och egen forskning 

Han berättar vidare att KTH, Chalmers och Uppsala universitet har delat upp 

forskningen mellan sig. Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, finansierar 
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forskningen på återanvändning av kärnavfall, transmutation. Lyckas det omvandlas 

det långlivade radioaktiva ämnena till kortlivade. 

 Lärosätena har en del gemensamma mindre projekt men alla stora projekt sker med 

europeiska partners. I EU-projektet EUROTRANS utvecklas acceleratordrivna 

reaktorer. Det är reaktorer som är särskilt effektiva på att återanvända americium. 

Tillsammans med plutonium utgör ämnet den största delen av den långlivade 

radioaktiviteten i använt kärnbränsle. Där har Janne Wallenius varit med och gjort 

design- och säkerhetsanalys. 

Men KTH har egna projekt också. 

– Vi har själva tagit fram en idé om hur man skulle kunna använda en ny typ av 

bränslekapsling för att kunna göra transmutation i vanliga reaktorer. Jag har för 

närvarande en student som jobbar med det projektet. 

 Nytt kärnbränsle snart klart 

Janne Wallenius egen forskning kan få stor betydelse för framtidens kärnkraft. De 

senast åtta åren har han varit med och utvecklat ett nytt kärnbränsle i Holland. 

– Det är bestrålning av Plutoniumnitrid som består av plutonium och kväve och leder 

värme tio gånger bättre än det nuvarande bränslet. Det utbrända plutoniumet är 

dessutom svårare att använda till kärnvapen, berättar han. 

Projektet är snart klart och då vill Janne Wallenius bygga ett laboratorium här i 

Sverige. Men det blir dyrt. Runt 50 miljoner kronor. 

– Kärnkraftsindustrin är redo att satsa halva beloppet om staten går med på att stödja 

forskningen om fjärde generationens kärnkraftverk. 

Förutom alla projekt Janne Wallenius är och har varit inblandad i har han även skrivit 

fem doktorsavhandlingar och ett fyrtiotal vetenskapliga artiklar i internationella 

tidskrifter. Han har också hunnit med att utveckla kurser och håller i undervisningen 

av det internationella mastersprogrammet i kärnenergiteknik på KTH. Dessutom är 

han politiskt aktiv. Janne Wallenius är ordförande i vänsterpartiets förening Sigtuna-

Märsta och ersättare i kommunfullmäktige. Samt pappa till två barn. 
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Lutad mot ena väggen på kontoret står en tavla. Motivet är välkänt, det är 

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapens glada sol där texten delvis är utbytt; 

”Atomkraft? Ja tack!” Ett exempel på hur fysiker roar sig på jobbet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportage 

Kampen mot kärnkraften ökar i det tysta 

Klimatförändringarna och växthusgaserna har fått stor betydelse för 

politikerna. Fler och fler röster hörs om att Sverige borde bygga ut kärnkraften. 

För att rädda miljön. Men kärnkraftsmotståndarna har inte hörts så mycket. I 

alla fall inte de utanför politiken.  

 

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapens kansli ligger i Stockholm, på Söder. En 

trappa upp det gamla 1700-tals huset ligger det lilla kansliet. Utrymmet är inte stort 

men rymmer två skrivbord, lite svängrum och proppfulla bokhyllor från golv till tak. 

Pärmar och böcker om vartannat. Det luktar som det gör när man kliver in på ett 

antikvariat. Gamla böcker. Här samsas tre personer om utrymmet. Två anställda och 

en praktikant. Kansliet är inhyst i Solidaritetsrörelsens hus som rymmer mer än 30 

olika föreningar. 

Jag säger att kärnkraftsmotståndarna har varit lite osynliga i massmedierna de senaste 

åren och får medhåll. 

– Just nu verkar det vara tabu att kritisera kärnkraften, säger Ann Enarsson som 

arbetar deltid på kansliet. 
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Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen har kämpat för en avveckling av svensk 

kärnkraft i snart 30 år. Föreningen startade 1979 inför folkomröstningen om kärnkraft 

och hette då Folkkampanjen nej till kärnkraft. Efter omröstningen 1980 byttes namnet 

till Folkkampanjen mot kärnkraft och 1986 lades ”kärnvapen” till. Det är en politiskt 

obunden och ideell förening som finansieras av medlemsavgifter. 

Medlemsantalet växer 

Även om motståndarna till kärnkraft inte syns lika mycket i medierna som 

kärnkraftsförespråkarna gör får de ständigt nya medlemmar. 

– Sedan den 1 mars i år fram till nu (mitten på maj) har vi gått från 900 medlemmar 

till 1200. Varje gång en folkpartist uttalar sig positivt om kärnkraften får vi nya 

medlemmar. Men främst kommer nya medlemmar från områden där det pågår 

uranprospektering, berättar Eia Liljegren-Palmaer som är med i styrelsen för 

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen. 

Det finns ingen statistik över hur medlemsantalet har sett ut genom åren. Som lägst 

har antalet varit 850 medlemmar och åren runt kärnkraftsomröstningen var antalet 

medlemmar som högst, då ingick ett fyrtiotal organisationer i rörelsen.  

Funderingar på hur de bättre ska nå ut till allmänheten finns. 

– Vi måste ut i skolorna igen för dagens ungdomar känner inte till oss så väl. Och det 

är hos barn och ungdomar man måste börja om det ska bli några förändringar i 

samhället, säger Ann Enarsson. Hon står inklämd mellan två bokhyllor som bildar en 

vrå där kopiatorn är intryckt på en av hyllorna. På hyllan mitt emot står en stor 

pappkartong med t-tröjor. Vita, av ekologiskt odlad bomull och den glada solen över 

bröst och mage. Om hon drar ut sin kontorsstol för häftigt skulle hon riskera att få en 

hel trave tidningar över sig. Inte mycket till svängrum men ändå inte klaustrofobiskt. 

Samarbete runt Östersjön 

Just nu inriktar sig Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen på att få till ett samarbete 

med miljöorganisationer runt Östersjön för att stoppa byggandet av nya kärnkraftverk.  

– Östersjön är ett av världens mest radioaktiva hav. Enligt experter på det danska 

Risölaboratoriet är det de svenska kärnkraftverken som släpper ut mest radioaktivitet, 

berättar Per Hegelund på försvenskad danska.  
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Han sitter också med i styrelsen för Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och har 

varit med sedan 1999. Innan dess var han med i styrelsen för Miljöförbundet Jordens 

vänner. Han far in och ut på det lilla kontoret. Letar efter broschyrer och rapporter 

bland högarna med papper på sitt skrivbord. Om några dagar ska han på en 

miljökonferens i Riga. 

Både Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Vattenfall medger att det släpps ut 

radioaktiva ämnen i Östersjön, och att de i becquerel räknat är högre än från andra 

anläggningar. Men utsläppen ligger under grändvärdena som SSI anger och eftersom 

de släpps ut i havet späds de ut och ska inte påverka människor. 

– Forsmark och Oskarshamn släpper ut 100 000 gånger mer än de ryska reaktorerna 

vid St. Petersburg. Mätningarna från Risölaboratoriet visar att de svenska 

kärnkraftverken har varit värst de senaste 20 åren. Östersjön är dessutom nästan ett 

innanhav. Utväxlingen av vatten är mycket liten vilket innebär att allt gift som släpps 

ut blir kvar, säger Per Hegelund upprört.  

Engagemanget går inte att ta miste på. Samtidigt som han försöker få ordning på sina 

egna papper som han behöver till konferensen i Riga lyckas han rota fram några 

rapporter till mig. En ny sväng ut i korridoren, sen sitter jag där med händerna fulla 

och bläddrar runt i materialet han gett mig. 

Sommaren 2005 visade det sig att förvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR, vid 

Forsmark hade läckt. Det var behållare för avfallet som hade rostat sönder. 

– Det läckte ut i Östersjön. Behållarna skulle hålla 50 – 100 år men började läcka efter 

10 år, berättar Per Hegelund. 

Att Finland är i full gång med att bygga ett nytt kärnkraftverk i anslutning till 

Östersjön är inget som förbättrar havets framtidsutsikter anser organisationen. Oron är 

även stor för att Sverige ska bygga nya kärnkraftverk nu när det så kallade 

tankeförbudet är borta. Förbudet lades till i Energilagen 1986 för att förhindra 

utbyggnad av kärnkraften. 

– Tankeförbudet var bra och borde fått vara kvar. Eftersom atomkraften är så farlig 

och avfallsproblemen inte är lösta finns det ingen anledning att ta fram nya 

atomkraftverk. Precis som i all annan verksamhet löser man problemen först, sedan 

kan man ta itu med produktionen, säger Eia Liljegren-Palmaer. 
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Slutförvaret inte löst 

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen ordnar fortfarande demonstrationer, främst 

på orter där det sker uranprospektering men även med miljöorganisationer i Finland 

som protesterar mot nya kärnkraftsanläggningar. De vill också stoppa planerna på att 

slutförvaret av använt kärnbränsle ska ligga i anslutning till det redan ansträngda 

havet. Hoprullad och uppstöttad mot en av bokhyllorna står en färgglad banderoll. 

Den målade Per Hegelund själv inför en demonstration mot slutförvar av kärnavfall i 

anslutning till Östersjön. 

– Frågan om var och hur slutförvaret av det radioaktivt avfallet ska ske är ännu inte 

löst. Vi vill inte att slutförvaret ska ske intill Östersjön utan att SSI (Statens 

stålskyddsinstitut) ska använda Dry Rock Deposit. Där kan man övervaka avfallet och 

ta upp det om det kommer bättre lösningar. Eftersom det skulle ligga i inlandet utan 

direktkontakt med vatten riskerar inget avfall att läcka ut i Östersjön, säger Per 

Hegelund när han ännu en gång fladdrar in på kontoret med en massa papper i 

händerna. 

Problemet med Dry Rock Deposit är att SSI anser att det är ett mellanlager och det 

finns redan vid Oskarshamns kärnkraftverk. Beslutet om slutförvaret inte är klart men 

planen är att det ska ligga vid antingen Forsmarks- eller Oskarshamns kärnkraftverk. 

Avfallet ska ligga i kopparkapslar cirka 500 meter ner i urberget, omgivet av 

bentonitlera (som också används till kattsand). Beslut ska fattas nästa år och runt 2018 

beräknas kapslarna kunna sänkas ner. Om slutförvaret sker på detta sätt, KBS-3-

förvar, ska kapslarna kunna tas upp av framtida generationer. Det kan vara lite svårt 

att förstå hur det ska gå till om vi utgår från vad Svensk Kärnbränslehantering AB, 

SKB, skriver på sin hemsida. ”Hur återtaget ska ske beror på när beslutet fattas. Ju 

längre tid som gått efter deponeringen, desto svårare blir det att frilägga kapslarna.” 

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen fortsätter sin kamp och snart kanske de hörs 

tydligare i mediebruset. Intresset för sambandet mellan kärnkraft, kärnvapen och 

terrorister börjar uppmärksammas allt mer. 
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Krönika 

Mot en strålande framtid 

Jag var 11 år när folkomröstningen om kärnkraft ägde rum. Jag var livrädd för 

kärnkraft, härdsmältor och kärnvapen. Tror det var värst med kärnvapnen. Att USA:s 

president eller Sovjetunionens ledare skulle råka trycka på knappen av misstag och 

hela världen skulle förintas i ett kärnvapenkrig. Men kärnkraftverken var också 

väldigt läskiga. Pappa lyckades aldrig övertyga mig om att kärnkraft var bra. 

Efter Tjernobylkatastrofen blev vi medvetna om kärnkraftens globala effekter, om 

någonting går fel. Nu har det visat sig att området i Kina som drabbades av 

jordbävningen i förra veckan har flera nukleära anläggningar. Ännu vet vi inte hur 

pass allvarligt skadade de har blivit. Kan tycka att kineserna har lidit nog, de behöver 

inte radioaktiva utsläpp också. 

Men det största problemet är fortfarande länderna i det forna Sovjetunionen. Där finns 

mängder av avfall, olika typer av kärnvapen och kemiska/nukleära anläggningar utan 

kontroll. Några av de ”nya” länderna klassas som svaga stater eller stater i 

upplösning. Tänk om någon man (ja, det kommer vara en man) får för sig att han ska 

ta kontroll över någon svag stat. Det är även troligt att just den här mannen vet var 

han ska få tag på det han vill ha. 

IAEA försöker hålla koll på kärnvapnen och avfallet men det är inte alltid så lätt. Få 

länder vill erkänna att de har kärnvapen och/eller kärnavfall på vift. 

Om terrorister eller andra kriminella grupper får för sig att de vill ha kärnvapen är det 

alltså inga problem. Eller får för sig att bygga egna vapen. Då är det troligast att det 

blir en så kallad smutsig bomb. Det finns instruktioner på nätet för hur man bygger 

dem.  

Radioaktiviteten är visserligen inte så hög att människor dör av strålningen men 

eftersom de exploderar som en ”vanlig” bomb kan de ändå åstadkomma höga dödstal. 

Plus att området måste saneras för att det trots allt handlar om radioaktivitet. Vore jag 

terrorist skulle jag vilja ha sådana bomber. 

Men vi får ju inte glömma bort klimatförändringarna. De kan i värsta fall ställa till 

med kärnvapenkrig. Tänk. USA, Ryssland, England, Frankrike, Kina, Indien, 

Pakistan, Nordkorea och Israel har kärnvapen. När klimatförändringarna sätter in 
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ordentligt får världen massor av klimatflyktingar och alla ska slåss om de platser som 

fortfarande går att leva på. Då är det bra att ha kärnvapen att hota med. Synd bara om 

någon skickar iväg en bomb. Vilket land, med kärnvapen, skulle inte skicka samma 

sak tillbaka?  

Och då är vi inne på det riktigt fina i kråksången. Ett kärnvapenkrig påverkar klimatet, 

även ett lokalt sådant. Rundgång, ond cirkel.  

Då känns det bra att allt fler länder börjar verka för en kärnvapenfri värld. Vem vet, 

det hela kanske slutar med att vi blir av med kärnkraften på kuppen. 

 
 
 
 
 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsrapport 

Ämnesval och syfte 

För mig var det självklart att välja kärnkraften som ämne. Jag har lite minnen från 

Harrisburg och folkomröstningen om kärnkraft. Jag kommer ihåg att jag var livrädd 

för härdsmältor och hade hetsiga diskussioner med min pappa redan då. 

Tjernobylolyckan kom sen. Men inte så lång tid efter Tjernobyl blev det ganska tyst 

om kärnkraften. Från bägge sidor. Jag var helt enkelt nyfiken på vad som hade hänt. 

När så folkpartiet, för drygt ett halvt år sedan, började uttala sig om att bygga ut 

kärnkraften istället för att avveckla den undrade jag vart alla kärnkraftsmotståndare 

hade tagit vägen. 

Det som slog mig först var hur svårt det skulle bli att skriva om kärnkraften. Dels för 

att jag inte har så stora förkunskaper, dels för att ämnet väcker starka känslor. 

Debatten om kärnkraft har alltid varit laddad med känslor vilket gör det svårare att 

skildra. Jag har själv känslor och är ganska rädd för kärnkraft. Att det dessutom 

kommer att påverka kommande generationer under väldigt lång tid framöver gör det 

hela ännu mer komplicerat, en moralisk fråga. 
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Men det var också allt detta som lockade mig. Jag ville ta reda på varför kärnkraften 

är ett så känsligt ämne, särskilt för politiker. Ju mer jag läste desto mer intresserad 

blev jag av hur det politiska spelet såg ut. Stundtals verkar det ha varit rena kohandeln 

och i andra perioder ville ingen kännas vid att det fanns kärnkraftverk i Sverige. 

Syftet har varit att försöka bena ut de politiska turerna runt kärnkraften och visa hur 

känslig frågan har varit och fortfarande är. Men jag ville fokusera på de tillfällen när 

kärnkraftsförespråkare och motståndare verkligen har drabbat samman. Kritik har hela 

tiden funnits mot kärnkraften, ända från början. 

Ett annat syfte var att visa hur kärnkraftspolitiken har påverkat olika aktörer som inte 

själva har varit med och fattat de politiska besluten. Det så kallade tankeförbudet har 

betytt väldigt mycket, på både gott och ont beroende på vem man talar med. Det var 

på grund av tankeförbudet som jag hamnade hos professorn Janne Wallenius. Jag 

visste att Sverige länge sågs som föregångare inom kärnkraftsforskningen. Jag ville ta 

reda på hur tankeförbudet hade påverkat forskningen. 

 

Tänkt publicering  

Eftersom mitt arbete är mer en redogörelse tror jag att de skulle passa i en 

dagstidning. Antingen som en följetong, eller var och en för sig. Personporträttet 

skulle kunna passa i en ekonomi-/arbetsdel. Faktaartikeln kan passa i kulturdelen eller 

en helgbilaga likaså reportaget. Krönikan kan passa på utrikessidorna eller på 

kultursidorna. 

Jag tror även att arbetet skulle passa i något samhällsmagasin. Personporträttet kan 

även publiceras i en tidning som handlar om (ny) teknik.  

Som hel artikelserie kan texterna även passa en miljötidning, tillexempel Camino. 

Min målgrupp är alla människor som är samhälls- och miljöintresserade men inte 

nödvändigtvis så insatta i kärnkraftsfrågan och nyfikna på varför kärnkraftsfrågan är 

så svårlöst. 

Vinkling, gestaltning och form 

Nyhetsartikeln valde jag bort. Jag tyckte inte att jag hittade något som kändes särskilt 

”nytt”. 
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Jag har valt att starta artikelserien med faktaartikeln. Tanken är att läsaren ska få en 

inblick i varför debatten ser ut som den gör idag. 

Därefter har jag valt att lägga personporträttet med Janne Wallenius för att läsaren 

snabbt ska få klart för sig hur politiken har drabbat forskningen. 

Efter det får vi lära oss vad Folkkampanjen mot kärnkraft- kärnvapen gör i dagsläget i 

ett reportage. 

Sist har jag lagt krönikan för att inte påverka läsaren för mycket. Eftersom den 

kommer sist har nog läsare redan gjort sig en egen uppfattning. 

Jag har försökt att hålla en neutral ton och låta både kärnkraftsförespråkare som 

kärnkraftsmotståndare komma till tals. Hur deras dagliga arbete ser ut och har 

påverkats av kärnkraftspolitiken, hur de uppfattar situationen. Vad gäller faktaartikeln 

har jag försökt att bara redovisa hur de politiska turerna har sett ut genom åren. Varför 

vår kärnkraftspolitik ser ut som den gör. 

Personerna har jag i första hand velat visa i deras roll som ”yrkeskunniga” När jag väl 

hade pratat med handledaren och bestämt mig för ramarna runt arbetet ville jag visa 

två sidor, varandras totala motsatser.  

Att intervjun med Janne Wallenius blev ett personporträtt var en slump. Från början 

ville jag gestalta någon från antikärnkraftsrörelsen. Men när jag skulle träffa Per 

Hegelund på Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen blev det problem. Vi gick om 

varandra ett par gånger och när vi väl sågs blev det på kansliet, som den dagen var 

fullt med folk. Texten därifrån fick då bli ett reportage. 

 

Jag har försökt att disponera upp texterna i kortare stycken för att öka läsvänligheten. 

Det kändes extra viktigt i faktaartikeln som kan bli lite tung. Den skulle man 

dessutom kunna dela upp i två delar och publicera dagarna efter varandra. 

Jag har medvetet valt bort bilder. Anledningen är att det hade blivit stereotypa bilder 

på trista kärnkraftverk eller hemska svampmoln. Bildmässigt känns det svårt att 

komma med något nytt på den fronten. Även när det gäller intervjupersonerna valde 

jag bort bilder. Dels för att jag inte har träffat alla personerna ansikte mot ansikte. 

Dels för att det inte har funnits tid att ta med intervjupersonerna utanför kontorsmiljö. 
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Jag har försökt att vara så tydlig som möjligt, det är många konstiga termer ibland. 

Det förekommer vissa saker som är återkommande i flera av texterna. Det är (oftast) 

medvetet, för att underlätta för den läsaren som inte har/vill läsa alla texterna. 

Helt medvetet har jag försökt hålla mig borta från andra energiområden. Jag ville 

fokusera på kärnkraftens egna problem och inte förvirra läsaren med en massa andra 

energislag. Jag tror att jag har lyckats förutom i faktaartikeln. Men där ingår de andra 

energikällorna i det politiska spelet. 

Arbetsgång/research 

Jag började med att läsa artiklar, främst ur dagstidningar, från de senaste åren för att 

se hur andra har tacklat ämnet. Jag har även letat material hos SKI, Greenpeace, 

IAEA, MILKAS, Energimyndigheten och SKB för att få klart för mig hur 

kärnkraftsverken fungerar, vad är det som händer där inne? 

Boken Mellan frälsning och domedag läste jag för att få grepp om hur alla olika 

aktörer resonerat genom åren. Allt från politiker, elindustrin, forskare, miljörörelser 

till allmänheten.  

En intervju med Anders Isaksson klargjorde hur socialdemokraterna agerat i frågan. 

Jag har läst hemsidor från SSI, SKB, Vattenfall, SKI, för att se vad de skriver om 

kärnavfallet och kritiken mot slutförvaret av högaktivt avfall och vad de skriver om de 

senaste årens incidenter i svenska kärnkraftverk. 

Forskarrapporter och uppsatser har jag läst för att se vilka områden inom kärnkraften 

som har uppmärksammats mest. 

Efter samtal med handledaren bestämde jag mig för att rikta in mig på de politiska 

turerna och dess påverkan. 

Intervjuerna med professorn och de på Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen vad 

både lärorika och intressanta. Det blev ett tydligt exempel på hur verkligheten ser ut 

för dessa människor. Intervjun med Janne Wallenius dök upp väldigt plötsligt. Där 

hann jag inte göra så mycket research på honom som person innan intervjun. Jag var å 

andra sidan mer intresserad av honom som yrkesmänniska. Att han en gång var 

Partikel-Janne med hela svenska folket blev en glad överraskning. 

Ett seminarium på Kungl. Vetenskapsakademien om kärnkraft, kärnvapen och 

terrorism gjorde att jag fick nya tankar på det internationella planet.  
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Det har inte blivit så mycket ”ute på fältet”-jobb utan snarare en massa läsande. Det 

svåraste har varit att försöka sväva av materialet. Ju mer jag har läst ju fler 

möjligheter har öppnat sig. Ämnet är väldigt brett och förmodligen kan man skriva 

om kärnkraften ur olika vinklar en hel karriär. 

 

Etik  

Mitt problem har varit att inte låta min egen åsikt om kärnkraften lysa igenom. 

Efter överläggning med min handledare valde jag bort uppgifter som jag hade fått från 

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen som kom från anonyma källor. Uppgifterna 

fanns publicerade i en annan intervju med Per Hegelund men var även där anonyma. 

De var svåra att få bekräftade från annat håll. 

Jag har även märkt att jag lättare tar till mig uppgifter från människor med ”titlar” än 

från de som inte har några. Inte bra. 

När det gäller krönikan tänkte jag inte så mycket utan bara skrev. Men jag har å andra 

sidan inte lämnat ut någon utan bara tyckt och tänkt. 

Jag har ansträngt mig för att bägge sidorna ska få komma fram i texterna. 

Citatkoll  

Alla som jag har intervjuat har fått läsa och godkänna sina citat som jag har mejlat till 

dem. Janne Wallenius har även fått förklara sig lite tydligare efter intervjutillfället. 

Det är bara Per Hegelund på Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen som inte har 

svarat för han är utomlands. 

Däremot har ingen av de intervjuade fått läsa hela texterna. Ville inte råka ut för att de 

redan under arbetets gång skulle säga att jag framställt dem i dålig dager. Det kan de 

få vänta med. 

Källförteckning  

Intervjuer:  

Enarsson, Ann 

Hegelund, Per 

Isaksson, Anders 
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