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Sammanfattning  

Denna uppsats fokuserar på att undersöka och ge exempel på hur folkkampanjen mot 

kärnkraft argumenterade inför folkomröstningen om kärnkraft 1980. I bakgrunden har den 

svenska kärnkraftsdebatten behandlats, samt frågan varför folkomröstningen kom till stånd. 

Forskningsläget har presenterat studier av opinionen och debatten under tiden före 

omröstningen, samt andra kompletterande perspektiv. I detta grundlades också de tematiska 

kategoriseringar, eller argumentområden, som undersökningen utgått från. En innehållsanalys 

genomfördes på sjutton nummer av två centrala tidskrifter. Utifrån detta presenterades 

underkategorier vilka slutligen visar var nej-sidans fokus i argumentationen låg. Detta blev ett 

komplement till den tidigare forskningen som kan hävdas enbart ha fokuserat översiktligt på 

argumentationen, och inte undersökt de specifika argumenten och deras roll. Denna 

undersökning bidrar därför med klargörande och viktig information om nej-sidans 

argumentation, som på ett än mer tydligt sätt karaktäriserar tidsperioden och 

kärnkraftsmotståndet. Detta genomfördes genom att undersökningens resultat kompletterades 

och jämfördes med forskningen i en diskussion, för att sedan uttyda vilka argumentområden 

som trädde fram tydligast, vilka ämnen de behandlade, och vilken roll de hade i debatten.   
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1. Inledning och bakgrund 
 

Kärnkraftsfrågan har ständigt varit närvarande i Sveriges politiska debatt under modern tid. 

Frågan innehåller aspekter om samhället, miljön och ekonomin, samt även många dilemman. 

Flera problem som diskuterades för 35 år sedan, diskuteras fortfarande. Synen på kärnkraften 

inleddes som relativt positiv, då den under 1950-talet uppfattades som gynnsam och med 

många möjligheter. Under det nästkommande decenniet började den planeras och byggas i 

industriell skala, vilket ökade kritiken. 1962 kom Rachel Carsons bok Tyst vår, vilken kan ses 

som en inledning till miljörörelsen och kritiken mot kärnkraften. Det nya miljömedvetandet 

kom först inom den akademiska världen, men växte sedan till offentligheten. Den onaturliga 

tekniken och ekonomiska expansionen sågs som hot för miljön.1 Detta uppsving för debatten 

och engagemanget i det svenska samhället var inledningen till en intressant period där 

miljöfrågorna ständigt stod i fokus, mer än de kanske gör i dag. Det är också en period av 

starka omställningar i samhället, politiskt, ekonomiskt, livsstilsmässigt och demografiskt, 

vilket försätter miljöfrågorna, och kärnkraftsfrågan specifikt, i ett särskilt ljus. En känsla kan 

också finnas av att det politiska engagemanget var mer framträdande och viktigt i samhället 

under denna period, vilket också sätter kärnkraftsfrågan och dess yttringar i ett intressant 

undersökningsfokus. Från toppolitiker och massmedia till barnföräldrar och skolungdomar, 

alla verkade vara intresserade.  

 

Under 1970-talets början fick miljörörelsen en organisatorisk form, nya grupper uppstod och 

anslöts. Många ansträngningar riktades mot att förändra samhällets grundläggande normer, 

och det ekologiska synsättet blev en stark politisk kraft. I Sverige pågick flera miljödebatter 

och 1972 hölls också den första FN-konferensen om miljöfrågor i Stockholm.2 Dessa faktorer 

kan antyda det som konstateras ovan att svenskarna under denna period hade ett starkt 

engagemang.  

 

En betydande faktor som kan tydliggöra vikten i frågan, varför den så småningom 

kulminerade, och varför den var så stor var hur den behandlades parlamentariskt. Frågan 

genomgick en lång och snårig väg i den nationella politiken under 1970-talet. Centerpartiet 

började då ta upp en moralisk kärnkraftskritik, där ansvaret för framtida generationer blev 

centralt, och de presenterade ett miljöprogram 1974 där kärnkraften skulle förbjudas om inte 

riskerna kunde hanteras. Under 1970-talets andra hälft nådde miljörörelsen sin höjdpunkt som 

social rörelse och miljöproblemen hade blivit allmänt erkända. Den etablerade politiken fick 

ge större utrymme åt de tidigare lågt prioriterade miljöfrågorna, vilket gjorde att miljörörelsen 

fick lägga mer fokus på att ta upp frågor på både teknisk och politisk nivå.3 Detta kan 

konstateras vara en unik utveckling som understryker vikten av samhällsengagemanget i 

Sverige under denna tid, och hur viktiga just miljöfrågorna var.  

 

                                                           
1 Fjæstad, Maja (2008). Demokratins triumf eller fiasko?: folkomröstningen om kärnkraft i retrospektiv, s. 66f.  
2 Jamison, Andrew, Eyerman, Ron & Cramer, Jacqueline (1990). The making of the new environmental 

consciousness: a comparative study of the environmental movements in Sweden, Denmark and the Netherlands, 

s 9, 10f. 
3 Fjaestad (2008) s. 67. Jamison et al. (1990) s 10f. 
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Den socialdemokratiska regeringen trotsade den starka debatten och opinionen, och ville 

bygga ut kärnkraften, vilket gjorde kärnkraftsfrågan viktig i valrörelsen 1976. Centerpartiet 

skulle inte tillåta att några fler reaktorer byggdes, vilket kan ha medverkat till att de vann 

valet, och Thorbjörn Fälldin blev statsminister. Efter valet uppstod problem eftersom 

koalitionspartierna i regeringen var kärnkraftsvänliga. De försökte lösa sina 

åsiktsskiljaktigheter om kärnkraftsutbyggnaden genom en proposition om ”villkorslagen”, 

vilken innebar att hanteringen av avfallet och kärnbränslet skulle vara löst innan en ny reaktor 

fick startas. Lagen tolkades olika, vilket gjorde att frågan om kärnkraften blev en fråga om 

definitioner.4 Frågan om kärnkraft blev mer och mer komplicerad, och ledde till svårare och 

svårare konflikter. De olika ståndpunkterna blev mer svårtydiga, vilket skapade det 

mångfasetterade, spretiga och överrumplande debattklimat som undersöks i denna uppsats.  

 

Kärnkraftsfrågan dominerades därför av tekniska frågor i stället för ideologi. Kritiken mot 

Fälldin ökade, många konflikter om kärnkraften uppstod inom regeringen, vilket ledde till att 

han lämnade sin post 1978. Regeringen ersattes med en folkpartistisk minoritetsregering där 

ett förslag på tolv reaktorer framfördes, vilket stöddes av socialdemokraterna och 

moderaterna. Den 28 mars 1979 skedde härdsmältan vid kärnkraftverket vid Three mile Island 

i Harrisburg vilket ökade opinionen. Socialdemokraterna bytte åsikt och förespråkade en 

folkomröstning, vilket redan centerpartiet och vänsterpartiet föreslagit. När även folkpartiet 

och moderaterna höll med, beslutades att den skulle genomföras den 23 mars 1980. 

Fokusskiftet bidrog till att de ideologiska ställningarna återuppstod i debatten mellan för- och 

motsidorna.5 Frågan var dock fortfarande väldigt uppskiktad, mångdimensionerad och 

svårtolkad. Under denna period kan debatten och diskussionerna hävdas ha varit i sin kulmen. 

Denna uppsats kommer att försöka tydliggöra vissa kontroverser i ämnet, och visa upp 

aspekter av en process som inte direkt framskred rakt och enkel. Fokus läggs vid 

motståndarsidan6 och dess karaktär. Detta därför att de kan förknippas tydligt med den starka 

miljörörelsen under denna period, dels för att de införlivar många av de starka ideal och 

ideologier som fanns i samhällsklimatet, och dels för att de kan hävdas ge ett intressant fokus 

på vilka utopiska bilder som fanns och vilka känslor som var i omlopp. Deras argumentation 

vid tiden inför folkomröstningen om kärnkraft kommer att undersökas under åren före den.  

 

De andra sidorna i folkomröstningen ställs i relation till motståndarsidan, och speglas utifrån 

dem. De redogörs inte för specifikt, utan representeras snarare utifrån motståndarsidans bild. 

Huvudfokuset på motståndarsidan förtydligar deras starkt uttryckta, passionerade och 

nästintill känslosamma folkrörelse-engagemang som är svårare att hitta i de andra sidorna. 

Folkomröstningen bestod av tre linjer, de andra sidorna bestod av linje 1 och linje 2, medan 

motståndarsidan bestod av linje 3.  

 

Linje 1 och 2 hade stöd av moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna, och innebar 

utbyggnad av tolv reaktorer som sedan skulle avvecklas. Linje 1 leddes av Astrid Kristensson 

som var landshövding i Växjö och tidigare moderat riksdagsledamot, och deras kampanjtema 

var ”Energi för Sverige”. Den moderate riksdagsledamoten Per Unckel var kampanjgeneral. 

                                                           
4 Fjaestad (2008) s. 67f. 
5 Fjaestad (2008) s. 68, 70. 
6 Folkkampanjen mot kärnkraft; benämns även som nej-sidan och Linje 3. 
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Flera organisationer deltog också i linje 1, bland annat Svenskt Industriförbund, Svenska 

Arbetsgivareföreningen och Svenska Kraftverksföreningen.  

 

Linje 2 var nästan identisk med linje 1, med skillnaden att de tillade energihushållning, statligt 

ägande av verken och ett avståndstagande från återanvändning av kärnbränsle. Rikskommittén 

för linje 2 bestod av socialdemokratiska och folkpartistiska politiker, samt fackliga 

företrädare. Socialdemokraten och riksdagens förre talman Henry Allard var ordförande, och 

flera kända socialdemokrater och folkpartister ingick i kommitténs 200 medlemmar. Det 

fanns också representanter från kyrkan, idrottsvärlden och historieakademin.7 

 

Linje 3 stöddes av centerpartiet, vänsterpartiet kommunisterna och kristen demokratisk 

samling, och innebar att utbyggnaden skulle stoppas och de sex reaktorerna som redan fanns 

skulle avvecklas inom tio år. De kallades även Folkkampanjen nej till kärnkraft och bestod 

1978 av ett fyrtiotal samarbetande organisationer; miljöorganisationer, kristna organisationer, 

fredsorganisationer samt socialistiska och kommunistiska grupper. Den partipolitiskt neutrala 

Lennart Daléus var ordförande och i kampanjledningen fanns också center- och 

vänsterpartistiska, samt socialdemokratiska politiker. Alla linjer var avvecklingsalternativ, 

eftersom ingen ville fortsätta satsningarna långsiktigt. Trots linje 1:s positivitet, stod de alltså 

inte för ett oförbehållsamt ja och linje 3 stod inte heller för en omedelbar avveckling.8 

 

Denna överskridande och grundläggande förklaring till varför miljöfrågorna, 

samhällsengagemanget och kärnkraftsfrågan blossade upp och blev så pass viktig visar hur 

och varför just argumentationen kan vara av intresse att undersöka. De tre linjerna som 

redogjordes för sist tyder också på i vilken bred omfattning ståndpunkterna behandlades 

politiskt, och att det inte alltid fanns tydliga ideologiska skiljelinjer mellan alternativen. Det 

var en fråga som engagerade alla typer av människor, och spände över klass, ideologi och 

livsstil. Detta faktum gör att just den specifika argumentationen och hur den genomfördes blir 

extra intressant, då det inte berör frågor som innesluts till plenisalen, utan faktiskt 

organiserade och engagerade en hel befolkning.   

 
  

                                                           
7 Fjaestad (2008) s. 71. Holmberg, Sören & Asp, Kent (1984). Kampen om kärnkraften: en bok om väljare, 

massmedier och folkomröstningen 1980, s. 98.  
8 Fjaestad (2008) s. 71f. Holmberg & Asp (1984) s. 285, 97. 
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2. Forskningsläge 

 

Här behandlas forskning som berör opinionen och argumentationen inför folkomröstningen 

1980, miljö- och antikärnkraftsrörelsens karaktär och prioriteringar, samt de parlamentariska 

debatterna under decenniet innan valet. Tyngdpunkten ligger vid det inledande avsnittet där 

tre teman i argumentationen i kärnkraftsdebatten presenteras, och förklaras genom att 

relateras till forskning. De avslutande tre avsnitten tar upp forskning som inte direkt berör 

argumentationen inför folkomröstningen, men som bidrar genom att sätta in folkomröstningen 

i ett större sammanhang kopplat till miljörörelsen och kärnkraftsfrågans behandling i 

riksdagen. 
 

Jamison et al. representerar ett exempel på den ringa internationella historiska forskning som 

genomförts inom ämnet Sveriges miljörörelse under 1970-talet och framåt. Över lag har det 

varit svårt att hitta relevant internationell historisk forskning som behandlar ämnet. Den 

svenska forskningen har också varit knapphändig, men har ändå behandlat de konkreta 

faktorer som denna uppsats lagt sitt fokus utifrån. Detta görs i ett ofta starkt politisk maner, 

med betoning på de parlamentariska processerna. Folkrörelsen har också lyfts, men ständigt 

försatts i relation till den allmänpolitiska utvecklingen. Jamison et al.s studie bidrar till ett 

bredare perspektiv, och presenterar i och med sin komparativa undersökning de generella 

processer och egenskaper som karaktäriserade den svenska miljörörelsen. Att detta genomförs 

i ett utifrånperspektiv bidrar också till skapandet av en helhetsbild vilken gör att det blir ett 

lyckat komplement till den svenska forskningen som fungerar mer som ett kronologiskt och 

konkret redogörande av processer.  
 

2.1 Argumentområden 
 

Statsvetaren Sören Holmberg och medieforskaren Kent Asp genomförde en 

valundersökningsrapport om folkomröstningen om kärnkraft, vilken fullbordades fyra år efter 

valet och består av statistiskt och sociologiskt grundade analyser. Fokus här är deras 

systematiska studier av mediernas innehåll, och hur medierna agerade som med- och 

motspelare i kärnkraftsopinionen. De delar in massmedias debattargument i fem 

huvudområden; ekonomiska och materiella argument, argument som tar upp kärnkraftens 

säkerhet, miljöargument, Sveriges förhållande till omvärlden samt ideologiska argument om 

det framtida samhället.9 

 

De visar också att sidorna i kärnkraftsfrågan riktade in sig på olika områden. Förespråkarna 

tog upp ekonomiska argument i större utsträckning, och motståndarna tog upp argument om 

kärnkraftens säkerhetsrisker. De ekonomiska argumenten och säkerhetsargumenten uppgick 

till 80 procent av debatten i media, med en tyngdpunkt på de ekonomiska frågorna, vilket 

formade folkomröstningsdebatten därefter.10 

 

Kärnkraftsförespråkarnas argument dominerades av ekonomiska och materiella argument, 

med 59 procent av deras totala samling argument. Motståndarna tog också upp de ekonomiska 

och materiella argumenten i ungefär samma utsträckning, men lade dubbelt så stor vikt vid 

säkerhetsargumenten, vilket gjorde att de blev motståndarsidans främsta. 

Kärnkraftsförespråkarna tog upp argument om oljans och kolets ändlighet och Sveriges 

                                                           
9 Holmberg och Asp (1984) s. 7, 521, 18, 108. 
10 Holmberg och Asp (1984) s. 108f. Anshelm, Jonas (2000) Mellan frälsning och domedag: om kärnkraftens 

politiska idéhistoria i Sverige 1945-1999, s. 275. 
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marknadsmässiga förhållande till omvärlden, exempelvis oljeberoendet.11 

Kärnkraftsmotståndarna tog upp mer ideologiska argument ”om vilka konsekvenser en 

satsning på kärnkraften skulle få på det framtida samhället”.12  

 

Holmbergs och Asps fem huvudkategorier kan efter storlek och ämne förenklas och delas in i 

tre övergripande kategorier, vilka kan inbegripa och sammanfatta perspektiv från övrig 

forskning. Den första behandlar ekonomin, det materiella och välfärden, den andra behandlar 

säkerheten och den tredje behandlar miljön, omvärlden och framtiden. Dessa kommer 

presenteras vidare nedan under punkt 3.1.1, 3.1.2 och 3.1.3. 
 

2.1.1 Ekonomin, det materiella och välfärden 

 

Nedan följer en redogörelse för hur forskningen sammanfattar de synsätt på ekonomin, 

materiella förutsättningar och samhällets välfärd som fanns i debatten inför folkomröstningen.   

 

Holmberg och Asp visar att media under slutet av 1970-talet beskrev Sveriges ekonomi och 

sysselsättning på ett negativt sätt vilket ökade under kampanjen 1979, och rapporterades med 

exempel från prishöjningar och arbetsbrist. Detta gynnade ja-sidan som använde sig av detta 

som underlag i debatten.13 Kärnkraftsförespråkarna menade att en kärnkraftsavveckling 

”skulle leda till ett hårt och ojämlikt samhälle utan moderna bekvämligheter”.14 

 

Det tekniska och vetenskapliga fokuset präglade kärnkraftsfrågan under 1970-talets andra 

hälft, vilket gjorde att de existentiella, demokratiska, moraliska, emotionella och ekologiska 

frågorna fick mindre utrymme. Kärnkraftsmotståndarnas engagemang påverkades i linje med 

detta, och den dimension som tog upp civilisationens betydelse och kritiken av tillväxten föll i 

bakgrunden.15  

 

Jonas Anshelm är idéhistoriker och skildrar föreställningarna om kärnkraften och förståelsen 

för ”det teknologiska, politiska och miljörelaterade utvecklingsmedvetandet i Sverige”16. Han 

sammanställer aktörernas uppfattningar utifrån en stor mängd tryckt material, samt analyserar 

och tolkar det. Han ger ett exempel utifrån Folkkampanjens officiella huvudbok från 1979, 

vilken var saklig och teknisk och enbart diskuterade hur och varför det var möjligt och 

önskvärt att avveckla kärnkraften utifrån energiförsörjningsmässiga utgångspunkter. 

Hållbarheten i det egna alternativet skulle visas så att inte motståndarna kunde kalla det för 

irrationellt eller utopiskt.17 

 

Ja-sidan stod under 1979 för att ett avvecklande av de befintliga reaktorerna skulle få stora 

ekonomiska följder och leda till sociala nedskärningar. Oljeberoendet och fossileldningen 

framställdes som stora problem, och de förnybara och alternativa källorna som nej-sidan stod 

för framställdes som ovissa. Kraftindustrins och näringslivets representanter var på ja-sidan, 

och fokuserade mest på ekonomiska faktorer. De var rädda för att industrin skulle konkurreras 

ut.18 

                                                           
11 Holmberg och Asp (1984) s. 108f. Anshelm (2000) s. 275. 
12 Holmberg och Asp (1984) s. 109. Anshelm (2000) s. 275. 
13 Holmberg och Asp (1984) s. 75f, 88. 
14 Holmberg och Asp (1984) s. 108. 
15 Anshelm (2000) s. 20, 15, 19, 259f. 
16 Anshelm (2000) s. 14. 
17 Anshelm (2000) s. 266. 
18 Anshelm (2000) s. 267f. Holmberg och Asp (1984) s 111. 
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Ja-sidan anklagade också nej-sidan för att vara utopiska i deras samhällsomdanande 

argument. Infrastrukturen, energitillförseln och bostäderna var redan etablerade, menade ja-

sidan, och kunde endast förändras långsamt. Andra angreppspunkter som riktades mot nej-

sidan var deras splittringar angående samhällsomdaningar, begränsningen av tillväxten och 

synen på planekonomi.19 Ja-sidan menade att en avveckling inte skulle ”(…) leda till ett 

mjukare samhälle, snarare till ett med bristande resurser till förfång för den offentliga sektorn, 

inte heller till decentralisering och lokalt medbestämmande utan snarare till ransonering, 

reglering och kontroll.”20 

 

Nej-sidan vägrade acceptera de ekonomiska resonemang som ja-sidan förde, och menade att 

de stod för ekonomism och materialism. Deras diskussion berörde i stället ”en kritisk 

diskussion om tillväxtens begränsningar, om kvalitativ välfärd istället för materiell och om det 

framtida mer humana samhället”.21 

 

Kärnkraften var enligt nej-sidan inte alls lönsam eller ekonomisk, utan snarare ett 

felprioriterat, överdimensionerat och kostsamt misstag. De kritiserade de statliga 

utredningarna för att vara genomsyrade av politiska initiativ och kärnkraftsintressenter. De 

anklagade dessa för att räkna fel, utgå från fel ramar och scenarier, och kallade dem för 

propaganda och opålitliga. Nej-sidan förnekade också riskerna för sysselsättningen som ja-

sidan proklamerade, eftersom de hävdade att de nya alternativa energikällorna skulle rädda 

arbetstillfällena. Ja-sidans tes om välfärdssveriges avveckling bemöttes som 

skräckpropaganda, och bilden av ”ett utvecklat välfärdssamhälle som byggde på en ”lagom-

teknik”, på förnybara energikällor som kunde kontrolleras lokalt och befrämja demokratin”22 

fördes i stället fram.23 
 

2.1.2 Säkerheten 
 

Nedan presenteras vad forskningen har att säga om de olika argument kring säkerheten och 

risker som funnits i argumentationen.  

 

Nej-sidan anklagade ja-sidan för att underskatta och medvetet tona ner riskerna kring 

kärnkraften; ”både med avseende på haverier i samband med den reguljära reaktordriften, 

avfallsförvaringen, och kärnvapenspridningen”.24 Ja-sidan besvarade detta genom att ställa 

riskerna ”mot tryggad sysselsättning, ökande oljepriser, underskott i statens finanser, höjda 

bostadshyror och mycket annat”25, vilket gynnade dem i debatten.26 

 

Nej-sidan hävdade att säkerhetsutredningarna inte var hållbara och att forskare medgav att 

riskerna för reaktorhaverier var större än vad som tidigare antagits. Vissa debattörer menade 

att det inte gick att beräkna riskkalkyler över huvud taget eftersom de inte kunde räkna med 

den mänskliga faktorn.27 

 

                                                           
19 Anshelm (2000) s. 267. 
20 Anshelm (2000) s. 268. 
21 Anshelm (2000) s. 292. 
22 Anshelm (2000) s. 294. 
23 Anshelm (2000) s. 292ff. 
24 Anshelm (2000) s. 294. 
25 Anshelm (2000) s. 276. 
26 Anshelm (2000) s. 276. Holmberg och Asp (1984) s. 145. 
27 Anshelm (2000) s. 294. 
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Under kampanjen inför folkomröstningen ökade nej-sidan sin skrämselpropaganda, där de tog 

upp riskscenarier med cancerfall, evakueringar och atomvapenhot. De hävdade också att 

kärnkraften gynnade kärnvapnen och spred dem i världen genom civila kärnkraftsprogram. 

Kritiken berörde också saknaden av utrymningsplaner i områdena runt kärnkraftverken.  

Harrisburgolyckan ökade den negativa inställningen till kärnkraften, och aktualiserade de 

svenska reaktorernas problem. En kritik mot de teoretiska kalkylerna växte och ”det 

emotionellt och intellektuellt grundade livsåskådningsmässiga, ekologiska, moraliska, 

demokratiska eller säkerhetspolitiska ställningstagandet”28 ökade under kampanjen. I och med 

den andra oljekrisen 1979 och den ekonomiska krisen som inleddes i början av 1980-talet 

visar Holmberg och Asp dock att den allmänna opinionen återställdes relativt fort till det läge 

den haft innan Harrisburgolyckan.29 
 

2.1.3 Miljön, omvärlden och framtiden 
 

Denna tredje punkt behandlar den tidigare forskningens resultat när det gäller frågorna kring 

livsåskådning, miljön och omvärlden. 

 

Jamison et al. visar att de bredare ekologiska och livsåskådningsmässiga frågorna 

prioriterades bort av nej-sidan eftersom anti-kärnkrafts-rörelsen skulle vara politiskt obunden. 

Det blev viktigt att konkretisera och snäva in argumentationen till vanligt förekommande, 

teknisk-ekonomiska frågor, för att få med folket, och experterna spelade större roll än 

organisationens medlemmars intressen. Kärnkraftsmotståndarna tolkade dock 

kärnkraftsfrågan till att omfatta mer än bara de tekniska frågorna om reaktorsäkerhet och 

strålskydd, och ansåg sig ha lika stor kompetens som experter, men utifrån moraliska, 

politiska, sociologiska, livsåskådningsmässiga, ekologiska och feministiska perspektiv. 

Experterna påverkades av detta och många skiftade över till lekmännens kritiska synsätt.30 

 

Anshelm visar att kärnkraftsfrågan av nej-sidan tolkades som ”en livsåskådningsfråga som 

gällde valet av framtida samhälle medan den av andra förstods som en teknisk fråga om 

energiförsörjning och ingenting annat”.31 Många på nej-sidan såg det västerländska 

levnadssättet som något negativt, och ett nytt samhälle skulle skapas. Livskvalitet, 

decentralisering, solidaritet och tillväxt blev viktiga begrepp och nej-sidan varnade för att 

fastna i ett riskfyllt kärnkraftssamhälle om inte avvecklingen inleddes omedelbart. Politiken 

och näringslivet förhindrade detta, vilket enligt nej-sidans synsätt gjorde kärnkraftsstriden till 

en konflikt mellan folket och eliten.32 

 

Nej-sidan producerade mycket material under 1979 där olika ståndpunkter uttrycktes, utifrån 

vilket Anshelm ger några exempel. Makten anklagades för att vara för teknik- och 

utvecklingsoptimistisk, kampen mot kärnkraften framställdes som en kamp för livet, och de 

varnade för kärnkraftens expansion, farorna för demokratin och kopplingen till kärnvapen. 

Västerlandets tillväxtsträvanden och dåliga relation till naturen uppmärksammades, och 

människan konstaterades ha blivit teknikens och tillväxtshysterins fånge. Nej-sidan hävdade 

att det etablerade politiska systemet kompromissade för mycket, och anklagade 

energiindustrin för att ha egenintressen, och inte se till allmänheten.33 

                                                           
28 Anshelm (2000) s. 260f. 
29 Anshelm (2000) s. 295f. Holmberg och Asp (1984) s. 107, 72f, 88. Anshelm (2000) s. 260ff, 276. 
30 Jamison et al. (1990) s. 1f, 53f. Anshelm (2000) s. 259f, 182, 302. 
31 Anshelm (2000) s. 297. 
32 Anshelm (2000) s. 263, 265, 298. 
33 Anshelm (2000) s. 261ff. 
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2.2 Polemiken i kärnkraftsfrågan 
 

De motsättningar som fanns i opinionen inför omröstningen sammanfattas och exemplifieras 

av Anshelm. Han visar att ett jämviktstillstånd i kontroversen kring kärnkraften uppstod under 

mitten av 1970-talet, där ingen av parterna kunde skaffa sig tolkningsföreträde. Båda parterna 

hävdade att deras ståndpunkt var rationell, och anklagade motsidorna för att vara irrationella, 

nästintill religiösa och naiva. Förespråkarna anklagade motståndarna för att ha omstörtande, 

revolutionära strävanden, medan motståndarna menade att förespråkarna var företagens och 

vinstintressenas representanter.34 

 

För varje nytt tema som uppstod blev parterna oense om hur det skulle tolkas i relation till 

teknologin, och båda sidor försökte få perspektivet att gynna dem. Flera idéer ställdes mot 

varandra i debatten; exempelvis kärnkraftsprogrammets tillväxtorientering mot de ekologiskt 

motiverade idéerna om lågenergisamhället, och förespråkarnas tal om energibrist mot 

kritikernas riskorientering och atomvapenhot. Oljekrisen användes av förespråkarna som ett 

argument för kärnkraftsutbyggnad, medan motståndarna såg det som ett skäl till att ta tillvara 

de inhemska alternativa energikällorna. Kärnkraftsmotståndarna satte ofta Harrisburgolyckan 

och riskerna i centrum, medan förespråkarna refererade till samhällsekonomin.35 

 

Anshelm menar att merparten av nej-sidans argumentation stod i relation till och var vänd mot 

ja-sidan. Trots att de andra linjerna också var avvecklingsalternativ, gjorde linje 3 och nej-

sidan anspråk på att vara det enda. Därför sammanförde de linje 1 och 2 under rubriken ja-

sidan, eftersom de tyckte att folkomröstningens tre linjer, i stället för en ja och en nej-sida, var 

ett svek mot demokratin.36 
 

2.3 Rörelsens karaktär och prioriteringar 
 

För att tydliggöra några utmärkande drag för den svenska miljö- och antikärnkraftsrörelsen 

har en sociologisk komparativ studie av Andrew Jamison, Ron Eyerman, Jacqueline Cramer 

och Jeppe Læssøe använts. Genom att jämföra med snarlika länder framträder de specifika 

egenskaper som den svenska rörelsen hade. Sverige var tidigt miljömedvetet, i jämförelse 

med Danmark och Nederländerna, på grund av de naturorganisationer som etablerats och 

påverkats av miljöfrågornas intåg i början av 1960-talet. De ideologiska inriktningarna av 

miljörörelsen fick inte lika mycket gehör i Sverige, som i de andra länderna, på grund av att 

den nya vänstern var svagare. På grund av denna svaga motkultur etablerades i stället 

miljörörelsen tidigt i den offentliga politiken.37 

 

I de jämförda länderna fanns en demokratisk och folklig vetenskapssyn i energifrågorna, 

vilket inte fanns i Sverige där rörelserna istället influerades av experter. Miljörörelsens mål 

var primärt riktat mot staten, till skillnad från de andra länderna där gruppernas intressen i 

civilsamhället i stället stod i centrum. Sveriges rörelser strävade efter politiskt inflytande, och 

präglades i likhet med Nederländerna av en form av professionalism, till skillnad från 

Danmarks populistiska gräsrotstradition. I Sverige fördes debatten i offentligheten genom 

                                                           
34 Anshelm (2000) s. 183ff, 185. 
35 Anshelm (2000) s. 183f, 185. Holmberg och Asp (1984) s. 111. 
36 Anshelm (2000) s. 288f, 290. 
37 Jamison et al. (1990) s. 188. 
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dialoger med storpolitiken i etablerade tidningar, exempelvis Dagens Nyheter, vilket skiljer 

sig från Danmark där den fanns i de alternativa medierna.38 

 

I sin redogörelse för den svenska antikärnkrafts-rörelsen understryker Jamison et al. två 

schismer som fanns i den, under mitten och slutet av 1970-talet. Dels fördes diskussioner om 

politisk tillhörighet eller neutralitet, och dels polariserades synsätten mellan de som förde 

fram tekniska frågor och de som framhöll mer breda ekologiska livsstilsfrågor. Anti-

kärnkraft-rörelsens organisering var fragmenterad under 1970-talet. Rörelsen delades i 

vänster- och högerfalanger, där vänstern ville förena ekologismen med socialism. Det fanns 

en skillnad mellan om frågorna tolkades vetenskapligt, eller mer ideologiskt. Icke-

socialistiska miljöförespråkare blev anklagade för att vara idealister, medan socialism-

förespråkarna blev anklagade för att vara populister. De socialistiska ekologisterna fick dock 

inte särskilt stort fotfäste i Sverige, då det inte fanns en tillräckligt stor publik för tankarna. De 

flesta miljöaktivister var för praktiska och specifika i sitt tänkande för att ta in de större, 

globala frågorna.39 
 

2.4 1970-talets parlamentariska diskurser 
 

För att bredda kontexten av Linje 3, nej-sidan och folkkampanjens argument och ageranden 

under året innan folkomröstningen, kan fokus också läggas på det parlamentariska agerandet 

under 1970-talet. I sociologen Per Lindquist avhandling Det klyvbara ämnet: diskursiva 

ordningar i svensk kärnkraftspolitik 1972-1980 är syftet att utifrån ett sociologiskt, 

diskursanalytiskt perspektiv studera den politiska debatten om kärnkraften under perioden. 

Avhandlingen beskriver hur energifrågan kan förstås socialt och konstrueras och hur denna 

process kan relateras till interna och externa händelser, vilket undersöks genom skriftliga 

politiska dokument. Lindquist använder en distinktion mellan den politiskt dominerande och 

den konkurrerande diskursen, vilka alltså inte bara anger hur något ska vara, utan också hur 

det inte ska vara. Exempelvis är den ekologiska diskursen inte bara ekologisk, utan också ett 

alternativ till den dominerande tillväxtsdiskursen.40 

 

Lindquist presenterar sin diskursanalys genom fyra teman som tar upp olika dimensioner av 

politiska kunskapsintressen. Det mest relevanta i detta sammanhang är temat tillväxt och 

ekologi, som tar upp relationen mellan den dominerande tillväxtorienterade energipolitiken 

och den ekologiskt grundade kritiken mot den, samt temat utbyggnad eller avveckling, där 

uppfattningen om kärnkraften ses som ett tekniskt projekt som lovar ett välfärdssamhälle.41 

 

I temat om tillväxt och ekologi var den diskurs som dominerande bland riksdagspartierna 

under 1970-talets början energitillväxt. I denna sågs energin som ett viktigt medel för att 

upprätthålla välfärdsstaten, vilket möttes av en ekologisk och resurspolitisk kritik. Det fanns 

en polarisering mellan den dominerande synen på energitillväxt, och det konkurrerande temat 

om ekologin. Som en diskursiv motpol till tillväxten lyfts också kritiken mot 

marknadsekonomin och försörjningspolitiken. När oljekrisen 1973 skedde tillkom en ny 

diskurs som fokuserade på planering och energisparande, vilket gjorde att tillväxtsdiskursen 

införlivade de ekologiska argumenten i sina argument. Detta kallar Lindquist för den 

planmässiga energipolitiken, vilket var den rådande diskursen fram till 1980, och betonade 

                                                           
38 Jamison et al. (1990) s. 190ff, 195, 197. 
39 Jamison et al. (1990) s. 49ff. 
40 Lindquist, Per (1997). Det klyvbara ämnet: diskursiva ordningar i svensk kärnkraftspolitik 1972-1980, s 13, 

429, 13f. 
41 Lindquist (1997) s. 433. 
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statliga ingripanden i energipolitiken, och planering och hushållning av energin. 

Polariseringen mellan tillväxt- och ekologiperspektiven fanns dock kvar. Det ekologiska 

förespråkarna ville ifrågasätta och förändra samhällets grundvalar med en inriktning på ett 

ekologiskt samhälle.42 

 

En annan dominerade parlamentarisk diskurs under 1970-talets början var 

kärnkraftsutbyggnaden. Detta därför att det sågs som den enda realistiska lösningen på 

energiefterfrågan, enligt producenterna. Denna diskurs framhävdes tydligt i energipolitiken, 

men mötte även kritik utifrån ekologiska och moraliska argument. Denna inställning stod på 

en vetenskaplig och kompromissande grund medan den moraliska hållningen var mer 

ovillkorlig, och innefattade ekologiska tankar om att miljön inte skulle förstöras för framtida 

generationer. Efter 1978 års regeringskris uppstod en diskurs om handlingsfrihet. Eftersom 

kärnkraftsfrågan var olöst togs inga beslut om kärnkraften. Istället formulerades en 

kompromiss där en förnuftig expansion skulle kombineras med alternativa lösningar. En 

annan diskurs var den om avveckling genom utbyggnad som fördes fram av linje 2 i 

folkomröstningskampanjen. Den var påverkad av den folkliga opinionen och det som tidigare 

varit en förnuftig expansion sågs nu som en förståndig utfasning.43 
 

2.5 Sammanfattning och problemformulering 
 

Följande teman har tagits upp i forskningsläget: argumentområden i kärnkraftsopinionen, 

polemiken i opinionen, miljö- och antikärnkraftsrörelsen generellt, samt 1970-talets 

parlamentariska diskurser. 

 

Inledningsvis behandlas Holmberg och Asps fem huvudområden, vilka slogs samman in i tre 

övergripande kategorier, först ekonomin, det materiella och välfärden, sedan säkerheten och 

slutligen miljön, omvärlden och framtiden. 

 

I den första kategorin konstateras att en stor fråga var de ekonomiska problemen vilket 

gynnade ja-sidans ståndpunkter. De ekologiska, moraliska och emotionella frågorna blev 

åsidosatta till förmån för de tekniska frågorna hos nej-sidan. Ja-sidan menade att deras 

alternativ var bättre för samhället, medan nej-sidan kritiserades för att vara utopiska och 

förespråkare av energibrist. Detta besvarades med tillväxtkritiska ståndpunkter, att alternativ 

energi skulle rädda arbetstillfällena, samt att kalla ja-sidans kritik för skräckpropaganda.  

 

I kategorin om säkerhetsfrågorna anklagade nej-sidan ja-sidan för att vara otydlig och 

underskattande. Ja-sidan argumenterade mest kring sysselsättning och ekonomi som svar på 

riskerna, vilket också gynnade dem, medan nej-sidan bedrev skräckpropaganda.  

 

I den tredje kategorin om miljön, omvärlden och framtiden framhölls att miljörörelsen skulle 

vara ideologiskt obunden, vilket åsidosatte de mer komplexa frågorna. Nej-sidan tolkade 

kärnkraftsfrågan som en livsåskådningsfråga och menade att det var eliten och makthavarna 

som förespråkade kärnkraften, vilket hotade demokratin. Harrisburgolyckan vände trenden 

och de emotionella, ekologiska och moraliska frågorna återkom.  

 

                                                           
42 Lindquist (1997) s. 318, 323, 434, 318. 
43 Lindquist (1997) s. 370ff, 435f. 
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Nästa avsnitt behandlar polemiken i frågan där Anshelm hävdar att parterna i kärnkraftsfrågan 

stod mot varandra och anklagade varandra för att vara irrationella. Han visar också att 

diskussionen bestod av ämnen som vägde ut varandra på båda sidorna.  

 

En internationell utblick utifrån en studie av Jamison et al. visade att den svenska 

miljörörelsen var speciell då den inte var lika ideologiserad som andra, utan i stället 

partipolitiserad. Den svenska rörelsen präglades mycket av experter, och hade sitt fokus mot 

staten. Här fanns en kluvenhet mellan de som ville ideologisera miljörörelsen i en socialistisk 

riktning och de som fokuserade på de tekniska och ekologiska frågorna. Där konstateras att de 

tekniska frågorna fick övertaget.  

 

Det fjärde och avslutande avsnittet tar upp Per Lindquists analys av 1970-talets 

parlamentariska diskurser. Den första behandlar de skeden som synen på kärnkraftsenergi 

gick igenom, där utvecklingen gick från ett tillväxtfokus, via ekologisk kritik och 

energisparande, till ett perspektiv där energin skulle användas förnuftigt. Den andra utgår från 

ett rent utbyggnadsperspektiv, och sedan utvecklades på grund av ekologisk kritik till att bli 

ett synsätt där en förnuftig expansion hamnade i fokus, det som linje 2 stod bakom.  
 

De tre kategorierna som konstruerats utifrån Holmgren och Asp utgör en grund för 

struktureringen av undersökningen, samt de argumentationer och frågor som lyfts i materialet. 

En del av forskningen har också kategoriserats utifrån detta, för att skapa en tydlighet och 

kontinuitet, samt för att ligga till grund för en jämförelse med undersökningsresultaten i 

diskussionen. De övriga forskningsperspektiven står utanför den kategoriserande ramen, men 

innehåller övergripande relevanta perspektiv som kan bistå och komplettera de tre 

kategorierna. Bredden i frågan aktualiseras, och kan relateras till vissa ståndpunkter och 

konstateranden som görs i det undersökta materialet, samt bistå med ett kontextskapande och 

tydliggörande perspektiv. 

 

Forskningen bidrar till att ge en översiktlig bild av vilka områden som behandlades i 

argumentationen, av vilken karaktär de var, vilka processer, konflikter och parter som var 

framträdande samt till viss del till vilken bakgrund argumentationen fördes. Forskningens 

innehåll och slutsatser har endast skapat en översiktlig bild av de sätt som parterna, och 

specifikt motståndarsidan, argumenterade på. Forskningen ger vissa exempel, genom vilka 

den kan karaktärisera huvuddragen i argumentationen. Det som konstateras genom 

forskningen är alltså huvudsakligen generella exempel och endast nedstick i debatten. Det 

saknas en grundlig genomgång av vilka konkreta argument som fördes, inom vilka 

dominerande ämnen de fördes, samt vilken roll de hade i relation till de övriga sidorna. Här 

kan ett fokus på motståndarsidan ge en intressant och fördjupande bild av hur dessa explicita 

argument fördes, vad de var en produkt av och för eller mot vilka de riktades. Följande avsnitt 

uttrycker hur detta skall aktualiseras i denna uppsats och genomföras genom undersökningen. 
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3. Problem och frågeställningar 
 

Denna uppsats undersöker hur folkkampanjen mot kärnkraft argumenterade inför 

folkomröstningen om kärnkraft 1980, vilket genomförs genom en undersökning av ett antal 

nummer av två tidskrifter. Materialet granskas och genomsöks efter argument i en 

innehållsanalys. Argumenten ses som sammanfattade yttranden av åsikter genom 

konstateranden, besvaranden av kritik, eller resonemang om sakfrågor. Genom att relatera 

dessa åsiktsyttringar till varandra ska de kategoriseras in i liknande teman, vilka ger ett 

resultat av de ämnesområden argumentationen berörde. Dessa argumentområden delas sedan 

in i underkategorier, vilket möjliggör en tydligare beskrivning av konkreta sakfrågor.  

 

Syftet är att uttyda vilka argumentområden som trädde fram tydligast, vilka ämnen de 

behandlade, och vilken roll de hade i debatten.  

 

För att göra detta har jag använt mig av följande frågeställningar:  

- Vilka teman eller argumentområden dominerade debatten? 

- Hur kan argumenten beskrivas och vilka ämnen berörde den? 
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4. Metod, källmaterial, avgränsningar och källkritik  
 

4.1 Metod 
 

I min undersökning har jag gått till väga på ett sätt som kan jämföras med en kvalitativ 

innehållsanalys. Detta är ett sätt att läsa, strukturera och beskriva textdata och går ut på att ta 

fram vad texten framställer som relevant genom att mäta vad den innehåller, exempelvis 

idéer. Den tar upp hur ofta, vilken ordning och vilka prioriteringar som finns i texten. Den 

synliggör också vilka värderingar som framförs i texten, samt vilka idéer som finns och hur de 

framförs. En begränsning med innehållsanalys är att enheterna och deras betydelse lyfts ut 

från den ursprungliga kontexten och kan frångå från intentionerna med dem. Den behandlar 

inte heller underförstådda meningar, vilket gör att det är ett primitivt redskap för att undersöka 

text. Innehållsanalys är mest lämplig när det handlar om enkla, direkta och påtagliga texter. 44 

 

Jag har arbetat i sex stadier, vilka samtliga kan representera olika delar utifrån 

innehållsanalys. De relevanta delarna är analysenhet, domän, meningsenhet, kod, kategori och 

tema.45 

 

I det första steget konstaterade jag vilket material jag skulle arbeta utifrån och att jag skulle 

fokusera på Folkkampanjen mot Kärnkraft. Det fanns tre arkivpärmar som berörde detta ämne 

och efter att ha granskat vad de bestod av så utgick jag från en av dem. Sedan valde jag, på 

grund av den stora och spridda mängden material, att avgränsa mig till två tidskrifter som var 

officiella organ för rörelsen. Det var praktiskt då de nummer som fanns av dem också berörde 

den tidsperiod jag ville undersöka. I detta steg grundlade jag det som i innehållsanalys kallas 

för analysenhet, vilken består av det övergripande fokus som finns i datainsamlingen, 

exempelvis den organisation som blir föremål i studien och de data som finns om den.46 

 

I det andra steget utgick jag från min problemformulering, och gick igenom samtliga tidningar 

efter artiklar som innehöll tydliga argument. Under läsningen i denna inledande fas trädde 

vissa övergripande teman fram, vilka kan jämföras med de områden som i innehållsanalysen 

kallas för domäner. Dessa träder fram genom analysen, och används för att belysa olika fokus 

i texten.47 I granskningen av texterna framträdde domäner som exempelvis: generella 

argument, ekonomi, teknik, risker, moral. Dessa utgjorde fokus för nästa steg, där specifika 

artiklar valdes ut. 

 

I det tredje steget granskade jag hela materialet utifrån domänerna eller kategorierna och 

valde ut samtliga artiklar som berörde dessa på något sätt. Jag nedtecknade artikeltitel, 

författare, tidningsnummer och sidnummer på varje, samt sammanställde en grundlig 

redogörelse av det relevanta innehållet och resonemanget med tillhörande citat. När denna 

process var slutförd hade jag ett dokument med material från sammanlagt 67 olika artiklar.  

 

Under nästa steg formade jag mer specifika kategorier, utifrån vilka jag sorterade artiklarna 

och valde ut dem som främst betonade argument och ståndpunkter. Dessa kategorier kan 

jämföras med innehållsanalysens meningsenheter, i vilka innehåll med gemensamma budskap 
                                                           
44 Danielsson, Ella i Henricson, Maria (red.) (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad, s 329ff, Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, s. 307ff. 
45 Danielsson i Henricsson (2012) s. 332f. 
46 Danielsson i Henricsson (2012) s. 332. 
47 Danielsson i Henricsson (2012) s. 332f. 
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slås samman, och reducerar textmassan.48 Det blev 13 stycken: 

energiförsörjningen/förbrukningen/beroendet, oljeberoendet, kopplingen till kärnvapenkrig, 

terrorhotet, exporten, sysselsättningen, kostnaderna, demokratin/samhällsaspekterna, 

olycksriskerna/säkerheten, avfallsfrågan, alternativen, inhemska uranbrytningen/importen 

samt framtiden/barnen. 

 

I det femte steget genomförde jag ännu en indelning, där jag skapade specifika 

underkategorier till meningsenheterna. Styckena från artiklarna sorterades in efter dessa, med 

syftet att utgöra enskilda argument. Under de 13 meningsenheterna eller huvudkategorierna, 

fördes 31 underkategorier in. Exempel på dessa är: svårt att ställa om, spridningen/exporten 

av fredlig kärnkraft, finns inget samband mellan energi och sysselsättning, fri och 

rättigheterna inskränks, härdsmältsrisken/olyckor som skett, samt går det att stänga av direkt?. 

Dessa underkategorier liknade de koder som finns i innehållsanalysen, där innehåll i 

meningsenheterna kan slås ihop och etiketteras med ett ord eller en förklaring, i syftet att 

förstå sammanhanget och relationen till texten. Koderna används för att gruppera argumenten 

och utgöra ett underlag för kategoriseringen av texten.49 

 

I det sjätte steget sorterades materialet efter Holmberg och Asps argumentområden50 in i tre 

teman: den första berörde ekonomin, det materiella och välfärden, den andra tog upp 

säkerheten och den tredje behandlade miljön, omvärlden och framtiden. Underkategorierna 

slogs ihop, sammanfattades och blev mer sammanhängande genom ett tillvägagångssätt som 

påminner om formandet av innehållsanalysens kategorier. Dessa består av en hopslagning av 

grupper med koder som har liknande innehåll, vilket skapar subkategorier.51 Detta ledde till 

att de tre huvudtemana fick 11 kategorier under sig. De tre temana som konstrueras påminner 

därför om innehållsanalysens användning av teman, där de utgör en övergripande helhet som 

binder samman flera enskilda kategorier till en röd tråd.52 
 

4.2 Källmaterial och avgränsning 
 

Det valda källmaterialet består av två utvalda officiella tidskrifter från Folkkampanjen mot 

kärnkraft, vilka fanns i en pärm på ArkivCentrum53. Tidskrifterna bestod av sju stycken 

”Folkkampanjen”-tidningar54, mestadels från 1979, och tio nummer av ”Kärnkraft? Nej 

Tack!” från 1980. 

 

Då syftet var att undersöka hur folkkampanjen argumenterade inför folkomröstningen om 

kärnkraft 1980, var det lämpligt att begränsa källmaterialet med störst fokus på samma år, 

men även föregående år. Om en större tidsperiod hade undersökts, skulle syftet att undersöka 

de konkreta argumenten inför folkomröstningen hamnat ur fokus, eftersom kärnkraftsfrågan 

var en sedan länge pågående debatt som innefattade flera stadier och innefattade många stora 

skeenden och processer. Att enbart se på material från 1979 och 1980 kan dock vara en viktig 

period att göra ett nedslag i, då debatten kanske berörde kärnkraftsdebattens största fråga; den 

                                                           
48 Danielsson i Henricsson (2012) s. 333. 
49 Ibid. 
50 Holmberg och Asp (1984) s. 108f. 
51 Danielsson i Henricsson (2012) s. 333. 
52 Ibid. 
53 Se referenslistan. 
54 Tidningarna byter namn, men är av samma karaktär och utgivare. ”Folkkampanjen mot atomkraft”, 

”Kampanjen för folkomröstning” samt ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”. 
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om dess vara eller icke vara. Det fanns material från åren efter omröstningen, då 

organisationen fanns kvar, bland annat tidskrifter och böcker. Att innefatta detta material hade 

lett till en för stor avgränsning, då ett mer betydande post-perspektiv hade varit nödvändigt. 

Detta har inte övervägts, då syftet tydligt kan besvaras genom att göra ett nedslag i den viktiga 

perioden innan omröstningen.  

 

Tidskrifterna valdes för att de var officiella organ för Folkkampanjen mot kärnkraft, och där 

med utgör en tydlig markör för organisationens och hela nej-sidans ståndpunkter. Artiklarna 

varierade i upplägg och innehåll, men tenderade att beröra flera liknande ämnen och 

argument. De visade sig också vara det material som tydligast förmedlade organisationens 

ståndpunkter, jämfört med externt material som pamfletter och affischer, eftersom de hade 

tydliga och konkreta resonemang med problematiseringar och exempel. I undersökningen har 

ingen skillnad gjorts mellan artiklarnas karaktär, exempelvis beroende på skribent, skrivsätt, 

saklighet eller liknande. Detta är ett medvetet grepp, då syftet var att få en så heltäckande bild 

av de argument som förmedlades i tidningarna som möjligt, och därmed inte skilja på 

organisationens ordförande eller en intervjuad förälder.  

 

4.3 Källkritik 
 

I arbetet med att undersöka de två olika tidskrifterna kan några källkritiska aspekter lyftas. Då 

det är officiella tidningar som folkkampanjen gav ut, blir det genuina och äkta dokument som 

representerar rörelsen. Detta behandlar det källkritiska äkthetskriteriet, att källan ska vara det 

den utger sig för att vara.55 Ett problem är dock att vissa av tidskrifterna är ofullständigt 

daterade, samt utan redaktionell information vilket innebär att de inte helt kan tillskrivas 

folkkampanjen. Dock innehåller alla tidningar samma logotyper och liknande titlar, samt 

liknande information från i vissa fall samma skribenter, vilket gör att de kan konstateras vara 

från folkkampanjen.  

 

Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse, ju större skäl finns det att 

tvivla på källan.56 I tidskrifternas fall flyter händelserna och berättelserna ihop, då det är 

argument som skall undersökas, och inga konkreta beskrivningar av händelser. Dessa 

argument blir nästintill oberoende av tid, då de för det mesta inte förknippas med historiska 

händelser utan i stället behandlar mer generella frågor med faktainriktning. Att samtliga 

artiklar är hämtade från åren 1979-1980 kan dock ändå karaktärisera perioden före 

omröstningen, genom att förtydliga och visa de frågor som behandlades.  

 

Källorna är inte alltid oberoende57, eftersom argumentationerna ofta grundar sig på åsikter om 

motsidan eller på uttalanden från forskare. Dock är de flesta debattörer noga med att referera 

och hänvisa till de rapporter de utgått från, och problematiserar i hög utsträckning. Det 

konstateras dock ändå mycket som ofta står utan motsägelse, vilket kan bli tendensiöst. Källan 

ska inte ge en falsk bild utifrån vissa intressen att förvränga verkligheten.58 Det förekommer i 

hög utsträckning att fakta och rapporter, samt i många fall rena åsikter behandlas i 

argumentationen. Detta blir dock inget problem, då det är de uttryckta argumenten som ska 

undersökas, och inte sanningshalten i dem.  

                                                           
55 Thurén, Torsten (2013). Källkritik. Stockholm: Liber, s. 7. 
56 Ibid. 
57 Thurén (2013) s. 8. 
58 Ibid. 
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5. Undersökning 
 

Nedan följer en redogörelse för det undersökta materialet, vilket har delats in i tre kategorier 

utifrån Holmberg och Asp: 6.1 Ekonomin, det materiella och välfärden, 6.2 Säkerheten och 

6.3 Miljön, omvärlden och framtiden. I varje underkategori presenteras olika argument, vilka 

har förtydligats genom en kursivering. De tre kategorierna avslutas också med 

sammanfattningar för att tydliggöra resultatet, det vill säga de argument som framträtt. 

Tyngdpunkten ligger vid att ge exempel på de ämnen som varit mest konsekvent 

framträdande i tidskrifterna, samt vad som förmedlades om dem.  

 

5.1 Ekonomin, det materiella och välfärden 
 

5.1.1 Energiförsörjningen 
 

Frågan om hur energiförbrukningen ska klaras av med mindre kärnkraft, och hur ett 

eventuellt höjt energibehov skulle hanteras utan kärnkraften ventilerades på olika ställen i 

tidskrifterna. I en frågespalt ifrågasattes om kärnkraften behövs för att energiförsörjningen 

skall tryggas. Svaret blev att politikerna räknat med en ökning av energiförbrukningen på 6%, 

då den enligt skribenten i själva verket är 0,4 %. En utbyggnad av reaktorerna behövdes alltså 

inte det var i stället energibolagen som vill överdriva och öka förbrukningen.59 En annan 

artikel hävdade att ja-sidan försöker skrämma upp folk inom industrin genom att peka på att 

nej-sidan innebar en framtida energibrist. Skribenten förklarade att nej-sidan räknat med en 

årlig ökning av BNP med 3% per år under hela 1980-talet, vilket krävde en höjd 

industriproduktion och ett ökat energibehov.60 Nej-sidans avvecklingsmodell innebar enligt 

artikeln att industrin år 1990 kan använda 25-30% mer elektrisk energi än nu, och att varje 

tänkbart framtida energibehov är väl tillgodosett i beräkningarna.61  

 

Nej-sidan behandlar också frågan om hur kärnkraften ska kunna ersättas om den först byggs 

ut och sedan ska avvecklas i framtiden. Ja-alternativet stod för en utbyggnad av 12 reaktorer, 

vars energi efter 25 års bruk skulle ersättas med andra energislag. Detta konstaterades vara en 

drastisk lösning eftersom det innebär att ”dubbelt så mycket elektricitet årligen ska avvecklas 

som i nejalternativet.”62 63 Utbyggnaden uppfattades alltså som en ökning av 

kärnkraftberoendet. 64 Samhällsverksamheten blev elberoende och bunden till de 

”distributionsnät, storskalighet i produktionsanläggningar och energipolitik”65 som 

kärnkraften förutsätter. ”Det är […] att försöka göra svart till vitt att tala om avveckling när 

man i själva verket mer än fördubblar elberoendet […] som effekten blir i jaalternativen.”6667 

Att efter en kärnkraftsexpansion under 25 år övergå till alternativa energikällor uppmålades 

som svårt.68 Det hävdades också att den förhindrade alternativa källor:  

                                                           
59 Frågor och svar om atomkraften, s. 2 i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, nr 3 1978. 
60 Vi måste ha elkraft för industrins behov, s. 2 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, januari 1980. 
61 Ibid. 
62 Ja-sidan använder oriktig varudeklaration, s. 9, Anders Ljunggren i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
63 Därför är jag mot kärnkraften, s. 2, Peter Larsson i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, 1979. 
64 Konsekvensutredningen vågade inte tänka ända till sekelskiftet, s. 16, Arne Kaijser i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 2, januari 1980. 
65 Ja-sidan använder oriktig varudeklaration, s. 9, Anders Ljunggren i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
66 Ibid. 
67 Därför är jag mot kärnkraften, s. 2, Peter Larsson i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, 1979. 
68 12 kärnkraftverk vi inte behöver, s. 3 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, december 1979. 
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(…) hur ska man motivera för hushållning om det produceras massor av el? De förnybara 

energikällorna måste fram i stor skala, vi måste äntligen börja satsa på dom. Men den motivationen 

saknas också om vi satsar vidare på kärnkraft.
69

 

 

Nej-sidan förklarade i stället i sina tidskrifter hur de ska ersätta ja-sidans 12 reaktorer. Det 

hävdades att ja-sidan skulle satsa på att värma upp bostäder med el för att motivera 

utbyggnaden av tre av kärnkraftverken. Nej-sidan föreslog istället uppvärmning med 

kommunala fjärrvärmeverk, vilka också genererade elektrisk ström.70 Genom energisparande 

och ett satsande på energisnål teknik menade nej-sidan att två kärnkraftverk kunde sparas 

bort, exempelvis kunde maskiner i industrin regleras så att de inte slösade energi.71 Tre 

reaktorer i utbyggnadsprogrammet hävdas också vara helt omotiverade, eftersom de var 

baserade på prognoser och gissningar om framtida behov, vilka ansågs vara starkt överdrivna 

för att motivera utbyggnaden.72 Nej-sidan motiverade detta med att beräkningarna i 

energiprognoserna inför 1990 hade halverats på några år. Genom att räkna in detta menade de 

att reaktorerna 10, 11 och 12 inte behöver byggas.73
 

 

Oljeberoendet var något som förekom ofta i inläggen i energiförsörjningsfrågan. Nej-sidan 

menade att 12 nya kärnreaktorer inte skulle minska oljeanvändningen.74 Vikten av alternativ 

till både oljeanvändningen och kärnkraften betonades istället: 
Vi blir verkligen inte av med oljeberoendet om vi behåller kärnkraften. Kärnkraften är bara tänkt 

att ersätta en mindre del av oljan. Vi vill slippa oljan och då måste vi satsa på alternativa 

energikällor och åtgärder som minskad bilism genom förbättrad kollektivtrafik.
75 

Oljeberoendet relaterades i vissa fall också till ja-sidans omställnings- och 

avvecklingsproblematik som behandlades ovan: 
Nej-sidans folk bör fråga ja-linjerna efter omfattningen av deras kol- och oljeprogram. Deras 

talande tystnad bör förbytas i ett medgivande att beroendet överträffar allt i den bägen, om de 

menar allvar med sina påståenden att den kraftiga toppen av kärnkraftsproducerad el om ett par 

årtionden ska ersättas av andra energikällor.
76

 

 

5.1.2 Sysselsättningen 
 

Nej-sidan förde ståndpunkten att det inte fanns något samband mellan energiförbrukningen 

och sysselsättningen, det var i stället andra faktorer som påverkade sysselsättningen. 77 Nej-

sidan anklagade ja-sidan för att hävda just detta; att energiproduktionen påverkade 

sysselsättningen, och för att varna för att en kärnkraftsavveckling skulle leda till 

arbetslöshet.78 På en ledarsida hävdades att företagsledare yttrade skrämselpropaganda, och 

talade om avskedanden om nej-sidan vann folkomröstningen ”(…) trots att de är fullt 

medvetna om att det inte är brist på energi utan de internationella konjunkturerna som främst 

orsakat sysselsättningsproblemen i Sverige.”79 Ett argument de uttryckte i en artikel är att 

USA hade världens största energiförbrukning per person, men ändå en hög andel arbetslösa. 

Sveriges energiförbrukning hävdades ha fördubblats på 20 år utan att ha lett till minskad 

                                                           
69 Därför är jag mot kärnkraften, s. 2, Peter Larsson i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, 1979. 
70 12 kärnkraftverk vi inte behöver, s. 3 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, december 1979. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Frågor och svar om atomkraften, s. 2 i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, nr 3 1978. Ska du rösta nej? Då ska du knacka dörr!, s. 3, Pär 

Lindström i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 10, mars 1980. 
75 Det här innebär vårt nej, s. 2, Eje Sandberg i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, 1979. 
76 Att tala högt om det ja-sidan talar tyst om, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 5, 1980. 
77 Kärnkraft räddar jobben – myt som ska krossas, s. 3 i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, 1979. Vi måste ha elkraft för industrins behov, s. 2 
i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, januari 1980. Inför avgörandet, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 11, mars 1980. 
78 Vi måste ha elkraft för industrins behov, s. 2 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, januari 1980. 
79 Försvara demokratin, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 7, februari 1980. 



18 
 

arbetslöshet.80 Sysselsättningen bestämdes enligt en artikel av många faktorer: ”[d]en 

internationella ekonomiska konjunkturen, den ekonomiska politiken, näringspolitiken osv”81, 

en argumentation som även andra artiklar förde: 
Strukturomvandlingar och konjunkturkriser försvinner heller inte enbart därför att vi avskaffar 

kärnkraften. Det behövs också andra åtgärder, vilka ligger utanför energipolitiken.
82 

 

Nej-sidan yttrade många argument för hur deras avvecklingsalternativ ska bidra till att skapa 

mer jobb. De hävdade att energikommissionen och konsekvensutredningen visat att mycket 

fler jobb skapades genom nej-sidans förslag än vad som försvann.83 En artikel hävdade att 

nej-sidans energialternativ främjar sysselsättningen ”(…)genom en satsning på 

energihushållande teknik, utbyggnad av alternativ energiproduktion och ökat utnyttjande av 

inhemska, förnybara och trygga energikällor.”84 Decentralisering var ett viktigt argument för 

nej-sidan, och de menade att det nya energisamhället skulle anpassas efter lokala 

förutsättningar, samt gav arbete på de orter där folk redan bodde. Ett småskaligt system gav 

enligt en artikel lägre kostnader, var mer driftsäkert och gav mindre energiförluster då 

avstånden mellan konsument och producent minskar.85 En skribent hävdade i linje med detta 

att nej-sidans energisamhälle: 
(…)bidrar till den regionala balansen. Många nya jobb kommer till just skogs-länen, som idag är 

hårdast drabbade av arbetslösheten. Genom att man i ökad utsträckning kan använda lokala 

energikällor stannar pengarna för energiräkningarna kvar på orden och kan användas till att 

exempelvis bygga ut det lokala näringslivet.
86 

Om de inhemska råvarorna användes i energiproduktionen menade andra på nej-

sidan att industrin expanderade och tusentals jobb skapades där råvarorna utvinns, 

vilket också är där jobben behövdes som mest. Tekniken som krävdes för 

tillvaratagandet av energin kunde också skapas av små, inhemska företag.87 

 

5.1.3 Kostnaderna 
 

I olika artiklar behandlas ämnet att kärnkraften inte blir billigare på sikt, utan snarare dyrare i 

framtiden. I en artikel kritiserades ja-sidan som hävdades utgå osakligt från att den skulle bli 

billigare. Skribenten för som argument att kärnkraftskostnaderna under 1970-talet hade ökat 

med 300 procent, och menade vidare att den kommer att bli ännu dyrare nästkommande 

decennier.88 En annan skribent väger in samhällsekonomiska exempel och menade att hela 

ekonomin, barnomsorgen, vården och pensionerna säkras genom ett nej till kärnkraften, 

eftersom den skulle bli så dyr.89 En tredje skribent anklagade ja-sidan för att inte prata om 

kostnaderna som deras avvecklingsalternativ för med sig: 
Varför säger de ingenting om kostnaderna för att övervaka hela tolv övergivna kärnkraftverk i 

flera hundra år? Vad kostar det att ta hand om 8000 ton radioaktivt avfall under oöverskådlig tid 

och var ska denna förvaring ske? Vad kostar det att efter 1980-talets kraftigt uppdrivna 

elförbrukning och omställningen till el sedan under nästa årtionde bromsa och övergå till något 

annat?
90

 

                                                           
80 Kärnkraft räddar jobben – myt som ska krossas, s. 3 i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, 1979. 
81 Ibid. 
82 Vi måste ha elkraft för industrins behov, s. 2 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, januari 1980. 
83 Ska du rösta nej? Då ska du knacka dörr!, s. 3, Pär Lindström i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 10, mars 1980. 
84 Nej ger många nya jobb, s. 11, Birger Eneroth i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 2, januari 1980. 
85 Alternativen, visst finns de, s. 5, Olle Lindström i ”Kampanjen för folkomröstning”, 1979. Nej ger många nya jobb, s. 11, Birger Eneroth i 

”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 2, januari 1980. Mänskligare samhälle med vår modell, s. 3, Börje Hörnlund i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, 

november 1979. 
86 Nej ger många nya jobb, s. 11, Birger Eneroth i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 2, januari 1980. 
87 Mänskligare samhälle med vår modell, s. 3, Börje Hörnlund i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, november 1979. Linje 3 ger arbete åt 

alla, s. 3, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 2, januari 1980. 
88 Falska fakta om elpris rena skrämselpropagandan, s. 1, Björn Kjellström i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, november 1979. 
89 Upprop till Sveriges folk, s. 2 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, december 1979. 
90 Skrämselpropaganda, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 9, mars 1980. 
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Industrin anklagas för att överdriva sina kostnadsberäkningar om framtidens energibehov. I 

en artikel gavs ett exempel utifrån pappersindustrin, som hävdades räkna fel. Nej-sidan hade 

granskat uppgifterna ur en rapport från svenska cellulosa- och pappersbruksföreningen och 

ansåg den vara överdimensionerad. Detta för att kunna ha handlingsmöjlighet för produktion i 

större skala, och säkra en enligt skribenten omotiverad elförsörjning.91 Expertgruppen visade 

att industrin behöver 13 TWh år 1990 istället för deras planerade 22 TWh;  
Det finns många felaktigheter i industrins beräkningar. Alla leder i riktning ökat elbehov. Man har 

således omotiverat gjort ett extra påslag med 4,5 TWh för rationaliseringar, miljövård och 

högkonjunktur.
92  

Experterna som refereras till i artikeln menade att samhället inte tjänade på en sådan 

förändring. De samhällsekonomiska kostnaderna ansågs bli större om elförbrukningen tilläts 

expandera utan motstånd.93 ”Men det hindrar förstås inte att den enklare propagandan från ja-

sidan påstår att alla garanteras jobb bara kärnkraften byggs ut.”94 

 

Nej-sidan menade konsekvent att deras avvecklingsalternativ skulle bli billigare, och svarade 

på flera sätt på ja-sidans kritik som hävdade motsatsen. Enligt en ledarsida konstaterades att 

40 miljarder kronor hade investerats i kärnkraftverken, och att ja-sidan ville spendera 

ytterligare 15 miljarder för att få igång fler. I denna togs det också upp att ja-sidan hävdade att 

en avveckling inom tio år skulle kosta 75 miljarder; 1000 kronor om året för varje löntagare i 

tjugo år framöver. Enligt ledarsidan stämde inte detta, utan det skulle troligen snarare kosta 15 

miljarder eller 250 kronor om året enligt linje 3.95 En annan artikel kopplade detta till 

konsekvensutredningens beräkningar av den privata konsumtionen. År 1990 beräknades den 

bli 31 500 per person i Nej-alternativet och 32 500 i Ja-alternativet, jämfört med 1978 års 27 

500 kronor. En klar ökning alltså både med och utan kärnkraft, baserat på 

konsekvensutredningen.96 Det hävdades att nej-sidan skulle komma upp i samma konsumtion 

år 2002 som ja-sidans utbyggnadsalternativ fick år 2000. Detta sågs som en oviktig skillnad, 

och en artikel förespråkade att ”(…)flertalet människor är beredda att bära denna börda med 

jämnmod för att bli kvitt de risker som en fortsatt kärnkraftsutbyggnad medför.”97 

 

5.1.4 Alternativen 
 

Nej-sidan menade att kärnkraften inte skulle gå att avveckla omedelbart. I en frågeruta 

menade de att det då skulle bli omöjligt att ersätta strömmen vilket skulle innebära 

ransoneringar. Energin skulle också bli dyrare, eftersom produktionen skulle behöva tas från 

kraftverk med lägre verkningsgrad.98 En skribent underströk att kärnkraftsmotståndarna 

knappast ville återgå till det förindustriella samhällets nivå och standard, så som 

kärnkraftsanhängarna hävdas påstå: 
Vi kärnkraftsmotståndare vill trygga landets framtida energiförsörjning genom att spara och 

hushålla bättre med tillgängliga resurser och genom att ta tillvara landets egna råvarutillgångar 

som t ex torv, flis och ved, samt genom effektivare utnyttjande av vattenkraften. Det minskar vårt 

                                                           
91 Ja-sidans larmrapporter rena kärnkraftreklamen, s. 2 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, november 1979. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Skrämselpropaganda, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 9, mars 1980. Se upp för ja-sidans förrädiska propaganda, s. 14, Bo Zappa 

Ahlberg/Eje Sandberg i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 3, januari 1980. Kärnkraft är hasard med våra pengar, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej 

Tack!”, nr 8, februari 1980. 
96 Se upp för ja-sidans förrädiska propaganda, s. 14, Bo Zappa Ahlberg/Eje Sandberg i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 3, januari 1980. 
97 Kärnkraft är hasard med våra pengar, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 8, februari 1980. 
98 Det här innebär vårt nej, s. 2, Eje Sandberg i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, 1979. 
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oljeberoende på kort sikt. Vi vill dessutom utveckla metoder för att ta tillvara den ständigt 

flödande energin från sol och vind.
99

 

 

Ett vanligt argument för folkkampanjen och nej-sidan var att hushålla med energin. I en 

frågeruta anklagades de av ja-sidan för att det skulle bli sämre levnadsstandard om energi 

måste sparas, vilket de besvarade med att de ville satsa på energibesparingar utan att 

standarden sänktes.100 I en artikel tas det upp att kärnkraften stod för fem procent av 

energikonsumtionen och 25 procent av elförsörjningen, vilket lades fram som att det inte är en 

stor förlust att avveckla. Det hävdades att det finns ett slöseri av energi som kunde lösas 

”(…)genom hushållningsåtgärder och förändringar av mänskligt beteende som inte behöver 

inskränka välfärden.”101 De hänvisade till miljörörelsens alternativa energiplan, motioner i 

riksdagen och sakunderlag från statliga utredningar och myndigheter och menade att det var 

möjligt att sänka energiförsörjningen och avveckla kärnkraften samtidigt, genom exempelvis 

fjärrvärme i bostäder och effektivisering inom industrin.102 

 

Det framhålls på många olika ställen att det är den nya tekniken som kommer att kunna lösa 

energiförsörjningen. I en artikel redogjordes det för att kärnkraftsmotståndarna utmålades 

som negativa till teknisk utveckling: 
Ett nej till kärnkraften innebär inte ett nej till forskning och teknisk utveckling. Det är snarare 

tvärtom. Väljer vi att trygga landets energiförsörjning med andra, förnyelsebara, energikällor 

minskas inte behovet av forskning och teknisk utveckling. Men det blir teknik baserad på andra 

förutsättningar.
103 

I en annan artikel togs ett annat anklagande från ja-sidan upp, där de hävdade att en 

kärnkraftsavveckling innebar en fyrtioprocentig produktion av energin genom kol och olja. 

Nej-sidan svarade på detta och menade att siffrorna från konsekvensutredningen var dåliga då 

de baserades på ett stort antal kolkraftverk. Detta besvarade de också med att de skulle satsa 

på andra uppvärmningsformer som fjärrvärme, och att effektivisera och hushålla 

elförbrukningen i hemmen och industrin.104 Nej-sidan uttryckte att de ville genomföra en ökad 

elproduktion på ett miljövänligt sätt. Då används något mer kol, men samma mängd olja som i 

ja-förslaget.105 Att utveckla alternativa energitekniker hävdades också vara ett tryggare 

alternativ: ”(…) i första hand kommer tryggheten, i andra hand miljöeffekterna, och i tredje 

hand kostnaderna.”106  
 

5.1.5 Sammanfattning och resultat 
 

I denna kategori har fyra underkategorier behandlats, energiförsörjningen, sysselsättningen, 

kostnaderna och alternativen. När det gällde argumentationen på dessa områden blev nej-

sidan ofta kritiserad. De argument de anförde yttrades därför ofta i en försvarsställning, men 

mer kritiska argument har också kunnat noteras. 

 

Energiförsörjningen berördes på olika sätt i de utvalda artiklarna. Dels hur energibehovet 

skulle klaras av med mindre kärnkraft, men också hur den skulle avvecklas i framtiden. I 

                                                           
99 Mänskligare samhälle med vår modell, s. 3, Börje Hörnlund i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, november 1979. 
100 Det här innebär vårt nej, s. 2, Eje Sandberg i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, 1979. 
101 Ja-sidan använder oriktig varudeklaration, s. 9, Anders Ljunggren i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
102 Ja-sidan använder oriktig varudeklaration, s. 9, Anders Ljunggren i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. Det här innebär vårt nej, 

s. 2, Eje Sandberg i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, 1979. 
103 Mänskligare samhälle med vår modell, s. 3, Börje Hörnlund i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, november 1979. 
104 Se upp för ja-sidans förrädiska propaganda, s. 14, Bo Zappa Ahlberg/Eje Sandberg i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 3, januari 1980. 
105 Ibid. 
106 Stäng av kärnkraften snarast!, s. 10-11, Ann Andrén-Karlström i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 4, januari 1980. 
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dessa exempel argumenterar nej-sidan sakligt och använder räkneexempel för att besvara 

kritiken, men de riktar även kritik mot ja-sidan och menar det inte kommer att gå att avveckla 

kärnkraften i framtiden på grund av beroendet. När de argumenterar kring dessa frågor agerar 

de både i försvarsställning som svar på kritiken, men de angriper även angriper ja-sidans 

förslag om avveckling i framtiden. Nej-sidan förklarar också sakligt hur de skall gå till väga 

för att ersätta ja-sidans reaktorförslag, vilket är en kritik för att visa att en utbyggnad inte 

behövs med deras alternativ. En framstående fråga var också den om oljeberoendet, där nej-

sidan anklagade ja-sidan för att förbrukningen inte skulle minska av kärnkraften, samt att det 

förhindrade utvecklingen av alternativ energi. Denna argumentation angriper idén om 

utbyggnad och konstaterar att nej-sidans alternativ är en bättre lösning. Nej-sidan anklagade 

också ja-sidan för att tiga i frågan. 

 

I frågan om sysselsättningen berördes kopplingen mellan den och energiförbrukningen, samt 

hur nej-sidans alternativ skulle kunna skapa mer jobb. Ja-sidan anklagades för att sprida 

propaganda om att nej-sidans alternativ skulle leda till färre jobb, vilket de motsatte sig 

genom att mena att sysselsättningen påverkas av andra faktorer. Nej-sidan menar att deras 

satsningar på ny energiteknik skulle skapa nya jobb. Nej-sidan besvarar ja-sidans kritik i deras 

argumentation, men går även till angrepp genom att påpeka att deras alternativ innebär en 

decentralisering och jobb i hela landet, till skillnad från den centraliserade kärnkraften. 

 

Kostnaderna behandlades genom att ta upp frågor som kärnkraftens pris i framtiden, 

industrins kostnadsberäkningar, samt att nej-sidans avvecklingsalternativ skulle bli billigare 

än ja-sidans. Nej-sidan kritiserade ja-sidan för deras ståndpunkt att det skulle bli billigare, 

samt blandade även in moraliska argument för vad det skulle kosta för samhället. Nej-sidan 

riktade även kritik mot industrin, och anklagade dem för att räkna med onödig energi och en 

överdriven expansion. Nej-sidan besvarade kritik från ja-sidan, och försvarade sig genom att 

förklara att deras avvecklingsalternativ inte skulle minska den framtida konsumtionen 

avsevärt mer än ja-sidans.  

 

När alternativen behandlades menade nej-sidan att kärnkraften inte kunde avvecklas direkt, 

men att energihushållning och ny teknik var nödvändig. Nej-sidan försvarade sig och 

förklarade att de inte är för sänkningar av standarden, som ja-sidan hävdar, utan hellre vill 

satsa på mer energieffektiv teknik. Den försvarsmässiga hållningen fortsätter genom att de tar 

upp att kärnkraftens dåvarande produktion innebär en liten förlust, vilket kan sparas och 

utvecklas genom ny teknik. Anklagelserna från ja-sidan att de skulle vara förespråkare för en 

högre kol- och oljeförbrukning, besvarar de också och försvarar sig genom att ta upp andra 

tekniska metoder och hushållning, samt att föra in miljöhänsyns- och trygghetsperspektivet. 

Detta var den ämneskategori som var mest dynamisk i och med att nej-sidan utsattes för 

kritik, men även besvarade och försvarade den med argument. 

 

5.2 Säkerheten 
 

5.2.1 Olycksriskerna 
 

Riskerna är ett utspritt och frekvent återkommande ämne i tidskrifterna. På många sätt 

anklagade nej-sidan kärnkraftsförespråkarna för att inte vilja erkänna eller se de uppenbara 
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riskerna. Exempelvis målas det upp på en ledarsida att kärnkraftsförespråkande hörde till 

dåtiden, och inte var ”(…)så billig, ren och säker som vi en gång trodde, tvärtom!”107 Det 

konstaterades av vissa skribenter att tekniken fått för mycket fokus. Ja-sidan pratade för 

mycket om ”bultar och skruvar, filter och rör och diverse andra detaljer i reaktorerna.”108 Det 

handlade istället om en moralisk fråga om ”rätten för en generation människor att ta på sig 

övermodet att kanske göra jorden omöjlig som beboelig plats för denna och alla följande 

generationer.”109 Svensk kärnkraftsindustri anklagades för att inte vilja jämföra Sverige med 

Harrisburg, då det kärnkraftverket inte liknade de svenska. Men en skribent menade att det 

ändå finns en problematik som skulle kunna ske här: 
Trots de analyser som gjorts av tänkbara fel inträffade fel man inte tänkt sig. Flera dagar visste inte 

ansvariga myndigheter vad de skulle göra. Sannolikt finns det hundar begravna i svenska 

reaktorer. Det finns anledning att känna sig orolig.
110 

På en annan ledarsida togs de psykologiska aspekterna upp, och det konstaterades 

att det var begripligt att det fanns människor som inte ville se riskerna, ”fastän de 

vet innerst inne, att de finns där”111. Det hävdades också att människor ignorerade 

riskerna ända tills de själva drabbades.112 

 

Riskerna för konkreta olyckor i kärnkraften behandlas på många olika sätt, och det 

konstateras att de svenska verkens problem underskattades, samt att riskberäkningarna var 

felaktiga. I flera artiklar togs det upp att riskerna var överhängande, vilket stöddes av 

rapporter och olyckor som redan skett i världen och Sverige. Nej-sidan menade att säkerheten 

alltid kunde förbättras, men aldrig tillräckligt eftersom det alltid kunde ske olyckor och 

förluster av liv, oavsett åtgärder.113 I en artikel togs det upp som ett problem att utländska 

kärnkraftsolyckor behandlades i media och offentligheten i större utsträckning än de svenska. 

Det ges ett exempel på en olycka som hände vid Ringhals 2 den 16 juni 1979, vilken 

hävdades vara bland det mest allvarliga som skett i ett svenskt kärnkraftverk, men som det 

inte talats mycket om.114 Detta relaterades till reaktorsäkerhetsutredningen, och det 

konstaterades att en Harrisburgolycka kunde inträffa också i Sverige. ”Bara ofelbara 

människor kan klara den komplicerade tekniken. Och sådana finns inte.”115 Riskerna 

beräknades och behandlades i den så kallade Rasmussenrapporten, vilken möttes av mycket 

kritik från nej-sidan. Enligt nej-sidans redogörelser för denna var risken för en stor olycka vid 

ett kärnkraftsprogram med 12 reaktorer i 25 år en på fyra, det vill säga 25% risk i Sverige. I 

en annan artikel konstaterades att Rasmussen beräknat riskerna som för låga, och att 

Energikommissionen räknat med 20% risk. I ytterligare en artikel sades det att 

reaktorsäkerhetsutredningen beräknat att sannolikheten för en härdsmälta var mellan en på 

sextio till en på fyra. Det lades också vikt vid att reaktorerna åldrades och slets, vilket i sig 

innebar ett ökande av riskerna.116 

 

I vissa fall underströks också riskerna i nej-sidans tidskrifter genom att ta upp kostnaderna för 

olyckorna. Det hävdades i en artikel att atomansvarighetslagen från 1968 slog fast att det 

                                                           
107 Förnuftet och kärnkraften, s. 7, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
108 Efterlyses: en strimma sunt förnuft, s. 15, Eva Moberg i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 3, januari 1980. 
109 Efterlyses: en strimma sunt förnuft, s. 15, Eva Moberg i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 3, januari 1980. 
110 Harrisburg bekräftar hur lite vi vet, s. 3, Björn Kjellström i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, 1979. 
111 Skrämselpropaganda, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 9, mars 1980. 
112 Ibid. 
113 Det finns risk för svensk olycka, s. 2 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, december 1979. 
114 Olyckstillbud liknade Harrisburg, s. 17, i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 11, mars 1980. 
115 Ibid. 
116 Strålskyddsinstitutet: vi har ingen olycksberedskap, s. 16, Håkan Larsson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. Säkerheten är inte 

säker, s. 4, Björn Kjellström i ”Kampanjen för folkomröstning”, 1979. Äldre reaktorer och dålig kärnkraftsinspektion medför stora risker, s. 

3, i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 9, mars 1980. 
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ekonomiska ansvaret efter en kärnkraftsolycka i huvudsak låg hos skattebetalarna.117 Dessa 

skulle betala om olycksskadorna kostade upp till 350 miljoner kronor, om det blev högre 

bidrog övriga europeiska stater med ytterligare 250 miljoner.118 Atomansvarighetslagen 

skyddade alltså kraftföretagen enligt skribenten, och gjorde att de slapp ta ansvar för en 

olycka: 
En rimligare situation vore att kraftföretagen fick ta det fulla ansvaret för vad som kan drabba 

allmänheten – eller åtminstone tvingades ta ansvarsförsäkringar till ett belopp som kommer i 

närheten av vad som anses en tänkbar skadesumma. Då skulle antingen försäkringsbolagen vägra 

att acceptera försäkringen eller så skulle de sätta premiebelopp som gjorde det ekonomiskt 

omöjligt för kraftbolagen att driva reaktorerna.
119 

 

En annan faktor som behandlades är huruvida samhället är kapabelt till att hantera en 

utrymning vid en stor kärnkraftsolycka. En skribent uttryckte att alla visste att en härdsmälta 

hörde till de olyckor som måste räknas med. Han menade att ja-sidan stod för ett förslag där 

flera större städer kunde komma att hotas av ”(…) radioaktiva, smygande, osynliga moln vid 

sådana olyckor.”120 En artikel tog upp att strålskyddsinstitutet föreslagit att befolkningen i en 

zon mellan 40 till 80 kilometer runt verken skulle kunna evakueras, vilket blev halva Sveriges 

befolkning.121 Beredskapsplaner måste utarbetas menar nej-sidan; ”[v]i kan ändå endast 

skydda oss marginellt mot de katastrofala följder en stor kärnkraftsolycka skulle innebära.”122 

En annan skribent målade upp kaosscenariot som att man inte ens vet:  
(…) om larmsystem eller telekommunikationerna skulle fungera vid en olycka. Inom 

länsstyrelserna, som har ansvaret för beredskapen i respektive län vet ingen riktigt vem som ska 

göra vad i en olyckssituation. Ja, det är osäkert om det överhuvudtaget går att få fatt på 

personal.
123 

 

Ett ofta förekommande exempel på kärnkraftens risker som nej-sidan driver i olika artiklar är 

den om förstörelsen av landområden och dess sanering. Det konstaterades att det inte fanns 

någon metod för detta om en olycka sker och att stora områden därför måste utrymmas för 

långa tidsperioder, årtionden eller sekel.124 Det gavs även praktiska exempel, så som att 

mjölken skulle förorenas av radioaktivt jod, att djur och grödor över lag skulle ta skada, och 

att åkerjord skulle förstöras.125 Problemet med saneringen av stadsmiljöer behandlades också, 

där en olycka konstaterades belägga hus, gator och tak med radioaktivitet.126 En forskare 

uttalade sig i en artikel och menade att ”[d]et är fullständigt oansvarigt att utsätta stora 

befolkningsgrupper för de ökade stråldoser som blir följden”.127 

 

En annan risk som togs upp var möjliga attacker mot kärnkraftverken. I en artikel 

behandlades svenska försvarets bristande förmåga att kunna försvara kärnkraftverken. En risk 

för att fienden ville slå ut kärnkraften fanns, men främst för att slå ut elproduktionen, och inte 

för att sprida radioaktivitet. ”Fienden förväntas handla omtänksamt och förnuftigt, utan avsikt 

att sprida terror eller ödeläggelse i onödan.”128 Att upprätthålla freden ansågs vara ett 

                                                           
117 […] skattebetalarna måste stå för kostnaderna vid en kärnkraftsolycka, s. 4, Lennart Daléus i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 2, januari 1980. 
118 […] skattebetalarna måste stå för kostnaderna vid en kärnkraftsolycka, s. 4, Lennart Daléus i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 2, januari 1980. 
119 Ibid. 
120 Ja-sidan använder oriktig varudeklaration, s. 9, Anders Ljunggren i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
121 Strålskyddsinstitutet: vi har ingen olycksberedskap, s. 16, Håkan Larsson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Äldre reaktorer och dålig kärnkraftsinspektion medför stora risker, s. 3, i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 9, mars 1980. 
125 Äldre reaktorer och dålig kärnkraftsinspektion medför stora risker, s. 3, i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 9, mars 1980. Strålskyddsinstitutet: 
vi har ingen olycksberedskap, s. 16, Håkan Larsson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. Ja-sidan använder oriktig  varudeklaration, 

s. 9, Anders Ljunggren i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. Stor olycka fullt möjlig - alarm och jod lindrar bara, s. 4, Gudrun 

Carlsson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 3, januari 1980. 
126 Ja-sidan använder oriktig varudeklaration, s. 9, Anders Ljunggren i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
127 Äldre reaktorer och dålig kärnkraftsinspektion medför stora risker, s. 3, i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 9, mars 1980. 
128 Kärnkraften minskar svenska försvarets trovärdighet, s. 14-15, Åsa Moberg i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 5, 1980. 
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avgörande villkor för säker kärnkraft, och samhällets sårbarhet ansågs öka med 

kärnkraftsberoendet.129 Skribenten menade att ”[d]et finns tungt vägande försvarspolitiska 

skäl att snabbt avveckla kärnkraften.”130 En annan skribent menade att ett säkert skydd mot 

angrepp var svårt att uppnå, och att ”[p]riset för en sådan bevakning är en övervakning och 

kontroll av människorna som är svårförenliga med kraven på ett öppet och demokratiskt 

samhälle”.131  

 

5.2.2 Kopplingen till kärnvapenkrig 
 

Nej-rörelsen ansåg att även ett fredligt användande av kärnkraft var bundet till kärnvapen, 

och att det var omöjligt att skilja dessa åt.132 En skribent menade att: 
Sambandet mellan kärnkraften som energikälla och möjligheterna att framställa kärnvapen är klart 

och entydigt. Det har uppmärksammats allt mer internationellt.
133 

Ett annat exempel på denna ståndpunkt är Barbro Alving som i en artikel betonade sin tidigare 

kamp mot en svensk atombomb, och menade att när denna stoppades flyttades fokus till den 

fredliga kärnkraften. Hon uttryckte att kärnvapen och kärnkraften är ”siamesiska 

tvillingar”134, ett uttryck som framträder även i andra artiklar. Ställningstagandet mot 

kärnkraften och -vapnen ansågs självklart.135 

 

Exporten av fredlig kärnkraftsteknologi behandlades också i nej-sidans argument, vilken 

också ansågs innebära en spridning av kärnvapen och kärnvapenkrig. I en artikel 

konstaterades att riskerna för spridning av kärnvapen ökade med spridningen av 

kärnklyvningstekniken och plutoniumhanteringen.136 Det hävdades också att ”(…) 

möjligheten för fler nationer att gå bakvägen”137 finns, trots ickespridningsavtalet. Exporten 

skulle förbjudas, då det svenska företaget ASEA-Atom anklagades ha planer på att sälja 

teknik till osäkra stater som Iran, Irak och Sydkorea.138 I en annan artikel konstaterades 

Sverige dela ”(…)med oss av en teknologi som varken vi själva eller någon annan 

behärskar.”139 Ytterligare en faktor som togs upp var att Sverige agerat i internationella 

nedrustningsförhandlingar, där riskerna för spridning av kärnvapen genom export av kärnkraft 

konstaterats och motverkats. Detta ansågss av nej-anhängarna vara ett motsägande och 

dubbelmoraliskt agerande, på grund av ASEA-Atoms export.140 Nej-sidan uttryckte många 

tankar om att alla länder med fredliga kärnkraftsprogram skulle kunna framställa kärnvapen, 

trots en stark kontroll av dem.141 ”Praktiskt taget alla u-länder som har råd att investera i 

                                                           
129 Ibid. 
130 Kärnkraften minskar svenska försvarets trovärdighet, s. 14-15, Åsa Moberg i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 5, 1980. 
131 Atompolis på väg?, s. 12-14, Guy Ehrling i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 10, mars 1980. 
132 Utan kärnkraft bättre chans för fred, s. 3, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 4, januari 1980. Rösta på linje 3 för att stoppa 
kärnvapenspridningen, s. 5, Jörgen Bengtsson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 4, januari 1980. Fredlig energi blir vapen, s. 6, Hannes Alfvén i 

”Kampanjen för folkomröstning”, 1979. Asea-Atom på exportoffensiv, s. 14, Guy Ehrling i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
133 Asea-Atom på exportoffensiv, s. 14, Guy Ehrling i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
134 Kärnkraften våldför sig på livet, s. 11, Barbro Alving i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 11, mars 1980. Fredlig energi blir vapen, s. 6, Hannes 

Alfvén i ”Kampanjen för folkomröstning”, 1979. 
135 Kärnkraften våldför sig på livet, s. 11, Barbro Alving i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 11, mars 1980. Utan kärnkraft bättre chans för fred, s. 
3, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 4, januari 1980. 
136 Ja-sidan använder oriktig varudeklaration, s. 9, Anders Ljunggren i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. Frågor och svar om 
atomkraften, s. 2 i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, nr 3 1978. Fredlig energi blir vapen, s. 6, Hannes Alfvén i ”Kampanjen för 

folkomröstning”, 1979. 
137 Frågor och svar om atomkraften, s. 2 i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, nr 3 1978. 
138 Frågor och svar om atomkraften, s. 2 i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, nr 3 1978. Utan kärnkraft bättre chans för fred, s. 3, Ledare i 

”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 4, januari 1980. 
139 Fredlig energi blir vapen, s. 6, Hannes Alfvén i ”Kampanjen för folkomröstning”, 1979. 
140 Asea-Atom på exportoffensiv, s. 14, Guy Ehrling i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. Utan kärnkraft bättre chans för fred, s. 3, 

Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 4, januari 1980. Rösta på linje 3 för att stoppa kärnvapenspridningen, s. 5, Jörgen Bengtsson i 

”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 4, januari 1980. 
141 Asea-Atom på exportoffensiv, s. 14, Guy Ehrling i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980.Fredlig energi blir vapen, s. 6, Hannes 

Alfvén i ”Kampanjen för folkomröstning”, 1979. Rösta på linje 3 för att stoppa kärnvapenspridningen, s. 5, Jörgen Bengtsson i ”Kärnkraft? 

Nej Tack!”, nr 4, januari 1980. 
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kärnkraft satsar samtidigt på upprustning”142 ”[o]ch vad händer när lilleputthärskare med 

storhetsvansinne typ Idi Amin får tillgång till kärnvapen?”143  

 

Kapprustningsnivån i världen behandlades också, och en skribent menade att den politiska 

avspänningen var hotad. Det politiska läget ansågs vara allmänt försämrat, och 

kärnkraftarsenalen konstaterades växa hos stormakterna.144 Ja-sidan anklagades för att 

undervärdera sambandet mellan fredlig kärnkraft och kärnvapen, och det hävdades att ja-sidan 

också menade att krigsrisken kunde öka om kärnkraften skulle avvecklas på grund av bristen 

av olja.145 

 

5.2.3 Sammanfattning och resultat 
 

I denna kategori har underkategorierna om olycksriskerna och kopplingen till kärnvapenkrig 

behandlats. Här går nej-sidan nästan helt till angrepp mot ja-sidan i sin argumentation, och 

riktar stark kritik mot kärnkraften som idé. Ja-sidans ståndpunkter angrips inte konkret, men 

finns med indirekt då säkerhetsargumenten finns i samma kontext som användandet och den 

eventuella utbyggnaden av kärnkraften.  

 

När det gällde olycksriskerna togs olika aspekter upp. Anklagelsen för att inte vilja erkänna 

riskerna, de konkreta olyckorna och dess kostnader, utrymningarna, saneringen och attacker 

var de ämnen som behandlades. Nej-sidan anklagade förespråkarna för att förtränga och inte 

vilja inse riskerna. Mycket kritik riktades också mot riskerna för olyckor, vilka var 

understödda med många belägg. Ett annat argument som kritiserade det ja-sidan stod för var 

att skattebetalarna fick betala olyckorna, en form av skuldbeläggande mot kärnkraftsbolagen. 

Skrämselargument som svårigheterna för utrymning och sanering, samt möjliga attacker 

behandlades också, där en kritiken mot förespråkarna exempelvis tog upp hur 

svårgenomförlig en utrymning skulle vara, att det inte finns metoder för sanering samt att ett 

fientligt angrepp skulle kunna genomföras på verken, vilket endast skulle kunna förhindras 

genom en odemokratisk kontroll.  

 

Kopplingen till kärnvapenkrig behandlades genom argumenten att fredlig kärnkraft var 

kopplad till kärnvapen, samt att kärnkraftteknologiexporten också möjliggjorde dem. Även 

dessa argument går till angrepp mot ja-sidan, och riktas mot förespråkarnas utbyggnadsförslag 

samt kärnkraftsbolagen. Den globala politiken målas upp som ett hot för tekniken, och ja-

sidans hävdade argument att en energibrist skulle leda till krig ställs mot nej-sidans argument 

om kärnvapnen.  

 

Denna kategori var relativt enkelspårig i sin tydliga kritik mot ja-sidan, och visar att 

säkerhetsargument var ett betydande ämne som hördes från nej-sidan. 

  

                                                           
142 Fredlig energi blir vapen, s. 6, Hannes Alfvén i ”Kampanjen för folkomröstning”, 1979. 
143 Ibid. 
144 Rösta på linje 3 för att stoppa kärnvapenspridningen, s. 5, Jörgen Bengtsson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 4, januari 1980. 
145 Utan kärnkraft bättre chans för fred, s. 3, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 4, januari 1980. 
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5.3 Miljön, omvärlden och framtiden 
 

5.3.1 Uranbrytningen 
 

Den svenska uranbrytningen beskrivs negativt i nej-sidans tidskrifter då den hävdades vara 

miljöfarlig. Skifferavfallet sades behålla en femtedel av uraninnehållet, samt uranets 

strålningsfarliga klyvningsprodukter. Flera miljöfarliga tungmetaller räknades också upp. 

Sedan hävdades strålningsrisken vara oförändrad under flera tiotusental år vilket 

konstaterades vara dödsfällor för framtida generationer.146 Det uttrycktes också en linje om 

kärnexporten, där det hävdades att ”[ä]ven om kärnkraften avvecklas i Sverige, skulle det 

förstås finnas en marknad för svenskt uran utomlands”147. Kärnkraftsföretagen påstods vilja 

utnyttja det svenska alunskiffret, trots att befolkningen som bodde i närheten sagt nej till 

brytning. En skribent menade att det skulle medföra kostnader i form av skövlat landskap, 

förstört grundvatten, tvångsförflyttningar och åsidosättande av kommunalt självstyre.148 

Under 1960-talets försöksbrytning i Ranstad orsakades enligt en annan skribent ”ett stort sår i 

landskapet” 149, och om brytningen skulle återupptas hävdade han att det kunde bli fråga om 

en mer än tusen gånger så stor brytning vilket kunde förstöra hela kulturlandskap.150  

 

Det togs också upp räkneexempel på hur uranet skulle tillgodose ett helt kärnkraftsbaserat 

energibehov, och vad detta skulle kräva. I en artikel hävdades det att det skulle ta 35 år för 

Sverige att ersätta all olja med uran, vilket skulle kräva ett 70-tal kärnkraftverk. Det skulle 

också kräva 6-10 stora urangruvor i samma storlek som Ranstadprojektet. För att tillgodose 

behoven av uran på kort sikt skulle det behöva öppnas en ny urangruva var sjätte vecka. De 

6000 ton uran som SKBF (Svensk kärnbränsleförsörjning) bröt under Ranstadsprojektet 

skulle enbart räcka till att driva de äldsta 6 reaktorerna i 5 år. Fram till 1985 konstaterade 

skribenten att det fattas 8000 ton uran och ett fullföljande av hela 12-reaktorsprogrammet 

skulle kräva ca 25 000 ton uran. En brytning i Sverige skulle vara den enda realistiska 

möjligheten om stillastående reaktorer inte skulle riskera bränslebrist, därför skulle Sverige 

behöva mer uranbrott.151 

 

5.3.2 Global påverkan 
 

Det importerade uranet uppfattades som en generellt negativ företeelse i nej-sidans 

tidskrifter. I en faktaruta hävdade nej-sidan att det exporterade uranet inneburit hundratals 

dödsfall i lungcancer och leukemi för gruvarbetare i t.ex. USA, Kanada, Australien och 

Afrika, och även miljön i dessa länder hävdas hotas.152 Exporten av fredlig kärnkraftsteknik 

ses också utifrån ett miljö- och demokratiperspektiv i tidskrifterna. I en utfrågning av den 

dåvarande ordföranden för folkkampanjen togs argumentet upp att befolkningen i de köpande 

länderna inte tillfrågats.153 ”(…)[V]arför skulle vi hjälpa deras regeringar att utsätta dem för 

risker bara för att svenska företag skulle tjäna pengar på det?”154  De länder som kärntekniken 

skulle exporteras till hävdades vara diktaturländer eller länder med starka inskränkningar i 

                                                           
146 Uranbrytning – landskapsmord och folkmord, s. 3, Rolf Millquist i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
147 Det här innebär vårt nej, s. 2, Eje Sandberg i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, 1979. 
148 Uranbrytning? Nej tack!, s. 6, Sten-Åke Wängberg i ”Kampanjen för folkomröstning”, 1979. 
149 Uranbrytning – landskapsmord och folkmord, s. 3, Rolf Millquist i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
150 Uranbrytning – landskapsmord och folkmord, s. 3, Rolf Millquist i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. Eva – kärnfysiker mitt i 
debatten, s. 12, Åse Andersson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
151 Uranbrytning hotar miljön, s. 18, Håkan Larsson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 10, mars 1980. 
152 Riskerna vi kan slippa, s. 13, i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 11, mars 1980. Det här innebär vårt nej, s. 2, Eje Sandberg i ”Folkkampanjen 
mot atomkraft”, 1979. Uranbrytning – landskapsmord och folkmord, s. 3, Rolf Millquist i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
153 Det här innebär vårt nej, s. 2, Eje Sandberg i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, 1979. 
154 Ibid. 
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demokratin.155 Deras fattigdom hävdades behandlas som ett argument av ja-sidan som för att 

de skulle få ta del av Sveriges teknik, ”men inte livsfarlig teknik som vi själva säger nej till”. 

156 Det som ansågss vara en bättre hjälp för andra länder var en svensk satsning på alternativa 

energikällor.157 

 

5.3.3 Avfallsfrågan 
 

Flera artiklar i nej-sidans tidskrifter hävdade att praktiken för förvaret av kärnavfallet inte är 

säker. En skribent menade att sju av åtta geologer ställde sig bakom det på vetenskapliga 

grunder.158 De tog upp KBS (projekt kärnbränslesäkerhet) vilket enligt nej-sidan var en 

teknisk bristande undersökning med många luckor. En forskare i geologi uttalade sig och 

menade att den slutna avfallsförvaringen på 500 meters djup som föreslagits i Sternö i 

Blekinge avsade alla framtida kontrollmöjligheter, överlämnades i bergets händer, och byggde 

på en förlegad 50-talsbild av geologin. Berget är osäkert och kan röra på sig och spricka. Han 

konstaterar att detta inte är en lösning, och bara lägger avfallsoket på kommande 

generationers skuldror.159 En skribent menade att ett kärnkraftssamhälle förutsatte ”ett idealt 

fungerande samhälle där varken politiker eller några andra någonsin begår en dumhet, t ex vid 

ett beslut i avfallsfrågan. Liksom att krig och sabotage händer.” 160 Flera artiklar tog också 

upp att mängden avfall skulle tiodubblas med ja-alternativets 12 reaktorer under 15 år, och ge 

9000 kapslar avfall. Detta skulle leda till stora kostnader och öka riskerna.161 

 

Ett par artiklar tar upp de moraliska aspekterna av kärnbränsleförvaringen, och använde sig 

av metaforer. En skribent tog upp faraonernas pyramider som skulle göra sina skatter 

oåtkomliga och respekterade, men som överlistades av plundrare och förrädare och där med 

inte fick vara i fred i de årtusenden som var avsett. Samma sak ansåg han gälla med 

kärnkraften, och menade att det inte är säkert att förvaret får vara orört.162 En annan skribent 

jämförde avfallet med skräp som slängdes i naturen. Han menade att man förr trodde att det 

inte skadade och gick vidare till att dumpa kemikalier som förorenade naturen, men att man 

nu ångrar sig av sina misstag, och borde tänka på att samma gäller med kärnkraften.163 

Skräpmetaforen var vanligt förekommande, och ännu en skribent uttryckte att:  
[i]ngen vettig person ställer hushållsavfall i en påse bakom knuten och struntar i att begära 

hämtning. Men kärnkraftindustrin placerar sitt avfall bakom reaktorernas knutar, utan egentligt 

hopp om hämtning! Tala om ”säker kärnkraft”! Tala om ”ren energi”!
164 

 

Upparbetningen och transporten var också ett ämne som behandlas när avfallsfrågan togs 

upp. Det konstaterades att det utbrända kärnbränslet från Sveriges kärnkraftverk transporteras 

till upparbetningsanläggningar i La Hague i Frankrike eller i Windscale i England. En möjlig 

svensk anläggning var inte byggd, vilket ledde till stora kostnader och arbetsmiljöproblem 

angående transportfrågan. Dessa transporter bidrog också till diskursen om spridningen av 

                                                           
155 Ibid. 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
158 Ja-sidan använder oriktig varudeklaration, s. 9, Anders Ljunggren i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. Riskerna vi kan slippa, s. 

13, i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 11, mars 1980. 
159 Säkerheten är inte säker, s. 4, Björn Kjellström i ”Kampanjen för folkomröstning”, 1979. Jag kan inte vara tyst när forskningen körs 

över, s. 8, Gert Svensson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 3, januari 1980. 
160 Säkerheten är inte säker, s. 4, Björn Kjellström i ”Kampanjen för folkomröstning”, 1979. 
161 Riskerna vi kan slippa, s. 13, i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 11, mars 1980. Ja-sidan använder oriktig varudeklaration, s. 9, Anders 

Ljunggren i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. Säkerheten är inte säker, s. 4, Björn Kjellström i ”Kampanjen för folkomröstning”, 

1979. 
162 Inför avgörandet, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 11, mars 1980. 
163 Jag kan inte vara tyst när forskningen körs över, s. 8, Gert Svensson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 3, januari 1980. 
164 Avfallssäkerheten som inte finns, s. 19 i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 3, januari 1980. 
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kärnvapen.165 En artikel tog upp Sveriges avtal med det statliga franska bolaget, som skulle 

”göra sitt bästa” för att upparbeta bränslet. Skribenten menade att detta inte var ett bindande 

avtal, något som svenska politiker och direktörer kände till, men inte vågade bestrida. Alltså, 

menade nej-sidan, höll inte ens den komplicerade upparbetningslösningen att transportera det 

till Frankrike.166 Transporterna uppgavs också innebära en olycksrisk om något skulle hända 

med fartyget som transporterar det högaktiva kärnbränslet.167 

 

5.3.4 Demokrati- och samhällsaspekterna 
 

Enligt flera synsätt som framträder i artiklarna anses kärnkraften inskränka fri- och 

rättigheter. I en frågeruta uttrycktes att:  
Kärnkraften formar ett centraliserat, teknokratiserat samhälle med minskat folkligt inflytande. 

Kärnkraften kräver sträng kontroll som leder till starka krav på övervakning, bevakning mot 

sabotage och terrorism, personkontroll. Fri- och rättigheterna i ett demokratiskt samhälle hotas 

därmed. Samhällsklimatet hårdnar.
168 

Det varnades för ett kommande kontrollsamhälle. Kapitalismen och centralstyrningen sågs 

som stora hot mot de enskilda människorna. Gemenskapen och det delade ansvaret ansågs 

komma i kläm, och det toppstyrda samhället skulle göra samhället till en polisstat.169 

  

Skribenter i nej-sidans tidskrifter uttryckte också ett vädjande efter mer gemenskap och 

mindre materialitet. Det målades upp ett scenario där den tekniska utvecklingen gjorde 

medborgarna mer passiva utan att ges möjligheten att göra värdefulla saker själva. Nej-sidan 

stod istället för ett småskaligt, öppet och människovänligt samhälle där alla har en 

delaktighet.170 

 

5.3.5 Framtiden 
 

Några tankar som yttrades i ett antal artiklar berör frågan om hänsynen till framtiden och 

barnen. En skribent uttryckte att nej-alternativet bidrar till: 
(…) en ansvarsfull samhällsutveckling där hänsynen till kommande generationer blir en 

självklarhet och egoistiska och kortsiktiga intressen kan hållas tillbaka.
171 

I ett reportage uttryckte en fysiker att överflödet inte: ”är värt att vi förstör vår hälsa. Vi måste 

också tänka på barnen – på dem som kommer efter oss. Många är beredda att offra överflödet 

för att minska riskerna.”172 I ett annat reportage föreslog en förälder att låta:  
(…) era barn få ett ord med i laget innan ni bestämmer er för hur ni ska rösta. Det är ändå våra 

barn som ska leva längst, och behåller vi kärnkraften är det dom som får ta de största 

konsekvenserna. Då bör de också få vara med och bestämma. 
173 

                                                           
165 Dödens transporter, s. 16-17, Mats Carlbom i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 10, mars 1980. Riskerna vi kan slippa, s. 13, i ”Kärnkraft? Nej 

Tack!”, nr 11, mars 1980. 
166 Avfallssäkerheten som inte finns, s. 19 i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 3, januari 1980. 
167 Dödens transporter, s. 16-17, Mats Carlbom i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 10, mars 1980. 
168 Frågor och svar om atomkraften, s. 2 i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, nr 3 1978. 
169 Upprop till Sveriges folk, s. 2 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, december 1979. Eva – kärnfysiker mitt i debatten, s. 12, Åse 

Andersson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. Mänskligare samhälle med vår modell, s. 3, Börje Hörnlund i ”Folkkampanjen nej 

till kärnkraft”, november 1979. 
170 Mänskligare samhälle med vår modell, s. 3, Börje Hörnlund i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, november 1979. Nej ger många nya 

jobb, s. 11, Birger Eneroth i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 2, januari 1980. Eva – kärnfysiker mitt i debatten, s. 12, Åse Andersson i ”Kärnkraft? 

Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
171 Nej ger många nya jobb, s. 11, Birger Eneroth i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 2, januari 1980. 
172 Eva – kärnfysiker mitt i debatten, s. 12, Åse Andersson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 
173 Lyssna med barnen innan ni röstar, s. 3, Pierre Frühling i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 8, februari 1980. 
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Synen på framtiden och hur den kunde avgöras i en folkomröstning behandlades också av 

ytterligare en skribent. Han kommenterade ja-sidans påstådda synsätt där vanliga väljare inte 

sågs som: 
(…)mogna att själva ta ställning till frågor som gäller deras egen, deras barns och deras 

efterkommandes framtid. Den inställningen är nära släkt med uppfattningen hos vita rasister; att de 

svarta inte är mogna att själva svara för sitt öde.
174

 

 

5.3.6 Sammanfattning och resultat 
 

I denna kategori har fem underkategorier behandlats; uranbrytningen, global påverkan, 

avfallsfrågan, demokrati- och samhällsaspekterna samt framtiden. Även här förs främst 

argument som går till angrepp på ja-sidan, där kritik av praktisk karaktär riktas mot 

kärnkraftens praxis och dess innebörd. En tydlig kritik mot ja-sidan finns heller inte här, utan 

blir liksom i säkerhetsargumenten indirekt.  

 

Uranbrytningen förklaras av nej-sidan som en negativ och farlig företeelse. Det konstateras 

också att det skulle kräva mycket om det skulle tillgodose hela energibehovet genom 

kärnkraft. Nej-sidan uttrycker främst argument om riskerna och miljöförstörelsen, men även 

räkneexempel om orimligheten i en helt uranbaserad energiproduktion.  

Nej-sidan visar även exempel på argumentation ur globala perspektiv, där importen av uran 

framhålls som negativt för andra länders befolkning och miljö. Ett miljö- och 

demokratiperspektiv förs också, där nej-sidan anser att befolkningen inte ska drabbas av 

affärer som deras ledare genomför. Sverige föreslås istället exportera alternativ energiteknik. 

   

Avfallsfrågan lyftes också, där de angrep det praktiska förvaret, de moraliska aspekterna av 

det, samt upparbetningen och transporten. Nej-sidan menade att förvaret innehöll många 

problemluckor, vilket de stödjer mot forskning. De angriper frågan på ett sätt som riktas mot 

ja-sidans ståndpunkter, och för in både vetenskapliga och moraliska argument, exempelvis att 

den mänskliga faktorn även påverkar avfallsförvaret, samt problematiserar synen på avfall. 

Upparbetningen kritiserades också, där det sågs som ett problem att tvingas frakta avfallet, 

samt att det genomfördes på lösa grunder.  

 

Frågorna om demokrati- och samhällsaspekterna behandlades också, och fri- och rättigheterna 

samt samhällsklimatet togs upp som argument. Nej-sidan varnade för att kärnkraften stod för 

centralisering och kontroll samt ett hårdnande samhällsklimat, och de framhöll i stället sitt 

eget alternativ som en motsats till kärnkraftsamhället, där gemenskapen och minskandet av 

materialitet stod i centrum. Det människovänliga alternativet stod i en tydligt kritiserande 

kontrast mot hur ja-sidan skildrades. Nej-sidan använder också argument som berör frågan om 

hänsynen till framtiden och barnen. Dessa består av konstateranden att framtiden måste ges 

hänsyn, och att det är själviskt att tänka på överflödet. Dessa argument består också mestadels 

av försvarande, och ja-sidan anklagas för att inte se vanliga väljare som mogna för att ta 

ställning för samhällets framtid. 

 

                                                           
174 Försvara demokratin, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 7, februari 1980. 
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Denna kategori bestod liksom säkerhetskategorin mestadels av kritik riktad mot ja-sidans 

ståndpunkter, men vidgade sitt fokus från tekniska sakargument till att också inbegripa 

moraliska argument. 

 

6. Diskussion 

6.1 Ekonomin, det materiella och välfärden 
 

I det här avsnittet kommer argument som berör sysselsättnings- och ekonomiska frågor, 

välfärd och materiell standard att behandlas. Forskningen konstaterade att 

kärnkraftsförespråkarna hade dessa argument som primära och att de existentiella, 

demokratiska, moraliska, ekologiska och emotionella frågorna hamnade i skymundan i 

debatten. Att dessa ämnen prioriterades bort kan hänga ihop med etableringen i den offentliga 

politiken och expertorienteringen som miljörörelsen genomgick i Sverige.  

 

Förespråkarna anklagade motståndarna för att vara utopiska och samhällsomdanande, och 

stod i stället för en syn att samhället endast kunde förändras långsamt. Detta kan jämföras 

med en av de parlamentariska diskurser som förts under 1970-talet om energitillväxt, och att 

detta var nödvändigt för välfärden. Det kan alltså konstateras att det var vanligt i debatten att 

peka på att samhället skulle utvecklas genom tillväxt. I debatten skulle också hållbarheten i 

det egna alternativet visas av respektive sida, vilket tenderade att bli genom tekniska 

argument. I undersökningen framgår detta genom flera exempel. Nej-sidan kritiserades 

exempelvis av ja-sidan då den hävdade att en avveckling inte kunde tillgodose energibehovet. 

Nej-sidan försvarade sig och argumenterade sakligt, och använde sig av tekniska argument 

och räkneexempel. Argumentationen skedde alltså i hög grad genom tekniska resonemang, 

och mindre genom känsloaspekter eller skrämselpropaganda. Nej-sidan besvarade även 

kritiken med tillbakariktade argument och menade att ju längre kärnkraften användes, desto 

svårare skulle den bli att avveckla, vilket också blir en kritik mot ja-sidans tanke om förnuftig 

expansion och avveckling genom utbyggnad. Denna ståndpunkt från ja-sidan, om utbyggnad 

först och sedan en framtida avveckling, kritiserades av nej-sidan som sakligt och tekniskt 

redogjorde för hur de skulle ersätta ja-sidans alla reaktorer. Frågan om huruvida en utbyggnad 

var lämplig eller ej var alltså en viktig del av debatten. 

 

I frågan om de fossila bränslena och oljekrisen gick åsikterna isär huruvida en 

kärnkraftsutbyggnad eller de alternativa energikällorna var svaret på problemet. Ja-sidan 

kritiserade nej-sidan för att den alternativa energin var en för osäker lösning. Nej-sidan 

besvarade detta genom att argumentera för att oljeberoendet inte heller skulle minska genom 

kärnkraften, samt att kärnkraften förhindrade utvecklingen av alternativ energi. Nej-sidan 

anklagade också ja-sidan för att tiga i frågan om de fossila bränslena. Frågan om oljan var en 

viktig beståndsdel för debatten, som nej-sidan försökte vända till sin fördel, men tenderade i 

stället att hamna i underläge gentemot ja-sidan. 

 

Den negativa beskrivningen som rådde av ekonomin och sysselsättningen under perioden 

gynnade ja-sidan, och i undersökningen framgår det att ja-sidan anklagade nej-sidan för att 

deras alternativ skulle leda till färre jobb. På detta svarade nej-sidan med att argumentera för 
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att sysselsättningen påverkades av flera andra faktorer, samt att deras satsningar på den nya 

energitekniken skulle skapa jobb. Detta faktum slog de alltså helt ifrån sig och nekade till. 

  

I forskningen framgår det att kärnkraftsmotståndarna menade att förespråkarna stod för en 

ekonomism och materialism. Nej-sidan stod för att tillväxten kunde begränsas, välfärden 

kunde bli kvalitativ i stället för materiell, och samhället mer humant och decentraliserat. Ja-

sidan, förespråkarna, menade att detta inte stämde och att en avveckling inte skulle leda till ett 

mjukare, decentraliserat samhälle. Det skulle i stället leda till bristande resurser, ransonering, 

reglering och kontroll. I undersökningen framgår det att nej-sidan argumenterade i försvar 

mot denna kritik, och menade att deras alternativ visst innebar en decentralisering, mer jobb, 

och en kvalitativ välfärd. De svarade också och kritiserade ja-sidan genom att mena att 

kärnkraftssamhället i stället stod för en centralisering, och att ja-sidans hävdande att 

kärnkraften skulle bli billigare inte stämde, utan att den i framtiden skulle kosta samhället 

både på ett ekonomiskt och moraliskt plan. Även dessa argument försvarade nej-sidan alltså 

genom en tillbakariktad kritik, präglade av sin egen samhällssyn och sitt etiska synsätt. 

 

I forskningen framgick det också att kärnkraftsindustrin och näringslivet var rädda för att 

produktionen skulle påverkas negativt. Därför fokuserade de främst på frågans ekonomiska 

aspekter, och lade de moraliska, ekologiska och livsåskådningsmässiga aspekter åt sidan. 

Detta framgår i undersökningens resultat, där nej-sidan kritiserade industrin och anklagade 

dem för att räkna med onödig energi och en överdriven expansion.  

 

I de parlamentariska diskurser som fördes under 1970-talet stod tillväxtutopier mot det 

ekologiska samhället, en betydande folkopinion var mot tillväxten och ville införa ett 

lågenergisamhälle. Dock framgår det av forskningen att dessa idéer som 

kärnkraftsmotståndarna stod för kritiserades. Ja-sidan pekade ut samhällsomdaningarna och 

begränsningen av tillväxt som negativa företeelser. Nej-sidan menade dock att detta inte alls 

stämde och att ett välfärdssamhälle skulle uppnås genom en ny ”lagom-teknik” där förnybara 

källor, energihushållning och lokalstyre befrämjar demokratin. I undersökningens resultat 

framgår också att nej-sidan besvarade ja-sidans kritik om tillväxten med noggranna 

uträkningar baserade på rapporter och visade att deras avvecklingsalternativ inte skulle 

minska konsumtionen avsevärt mer än ja-alternativets nivå. De båda parterna stod alltså mot 

varandra, vilket forskningen antydde, och undersökningen förtydligar nej-sidans perspektiv av 

hur de menade att ekologismen var bättre än tillväxt.  

 

I forskningen framgår att kärnkraftsförespråkarna, eller ja-sidan, ansåg att nej-sidan var 

omstörtande och revolutionär, medan de själva anklagades av nej-sidan för att vara företagens 

och vinsternas representanter. Medan motståndarna stod för att kärnkraften var ett olönsamt, 

felprioriterat och överdimensionerat misstag svarade ja-sidan med att en avveckling skulle 

avmodernisera samhället och leda till sociala nedskärningar. I undersökningens resultat 

framgår det att nej-sidan värjde sig mot denna kritik, och menade att de inte alls ville sänka 

standarden i samhället, utan menade att allt skulle lösas med den nya tekniken. De 

argumenterade också för att den dåvarande kärnkraften stod för en så pass liten produktion att 

det skulle bli en liten och lättersättlig förlust. Anklagelserna från ja-sidan att nej-sidans 

avvecklingsalternativ skulle öka kol- och oljeförbrukningen besvarade de också i försvar 

genom att hänvisa till alternativ teknik, samt genom att föra in ett trygghetsperspektiv. 
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Undersökningen visar alltså att nej-sidan i princip anpassade sig efter anklagelserna, och 

konstruerade svar som utgick från kritikens förståelsemodell.  

 

 

 

 

6.2 Säkerheten 
 

Om förespråkarna hade de ekonomiska argumenten som främsta fråga, så visar forskningen 

att motståndarna hade säkerheten som störst fokus. Dock präglades deras fokus av 

förespråkarnas dominans, vilket gjorde att ekonomiska och materiella argument också 

behandlades mycket, vilket visats ovan. Detta överensstämmer också med annan forskning, 

som understryker att i schismen mellan de tekniska och ekologiska frågorna, tog de tekniska 

frågorna över fokuset. Forskningen menar också att kärnkraftsförespråkarna menade att 

sysselsättningen, priserna, ekonomin och bostadshyrorna var viktigare faktorer än 

kärnkraftsriskerna. Motståndarna anklagade ja-sidan för att medvetet underskatta riskerna, 

vilket visade sig i undersökningsresultaten. Nej-sidan kritiserade förespråkarna i 

argumentationen, och uttryckte att de förträngde och inte ville se riskerna. Detta område kan 

konstateras ha dominerats av nej-sidan och är en del av det som karaktäriserar nej-sidans 

argumentation i helhet. Nej-sidan uttryckte också, enligt forskningen, en stor skepsis mot 

säkerhetsutredningarna och –rapporterna. De hävdade att de inte var hållbara, och att riskerna 

var större än beräknat samt att den mänskliga faktorn var en betydande omständighet. Detta 

visades i undersökningsresultatet, då nej-sidan riktade mycket kritik mot kärnkraften ur 

säkerhetssynpunkt, vilket understöddes med många belägg. Nej-sidan tog i undersökningen 

också upp att skattebetalarna fick betala om det skedde några olyckor, vilket var en indirekt 

kritik mot kärnkraftsbolagen. Exempel har alltså getts på vilka frågor som nej-sidan lyfte, och 

att de var av stark etisk och ekologisk karaktär.  

 

Enligt forskningen satte kärnkraftsmotståndarna Harrisburgolyckan i centrum, och händelsen 

ökade även den negativa inställningen till energiformen vilket gjorde att de emotionella, 

livsåskådningsmässiga, moraliska, demokratiska frågorna kom tillbaka. Dock går meningarna 

isär i forskningen, det hävdas både att dessa frågor fick större betydelse, och att de efter en 

period avtog i betydelse till förmån för de ekonomiska och tekniska argumenten. Här har dock 

visats att de tekniska frågorna ändå var dominerande. I forskningen framgår det också att nej-

sidan bedrev en skrämselpropaganda i anslutning till detta. Detta återspeglas väl i resultaten 

av undersökningen. Nej-sidan använde flera skrämselargument om utrymningssvårigheterna, 

de obefintliga saneringsmöjligheterna, samt scenariot att ett fientligt angrepp skulle kunna 

genomföras. Det framgår i undersökningen att många känsloaspekter och skrämselargument 

användes, men ändå präglades av ett sakligt och rationellt innehåll. Forskningen tar också upp 

att nej-sidans fokus på risker och atomvapenhot stod mot ja-sidans argument om energibrist. I 

undersökningen framgår att nej-sidan konsekvent menade att den fredliga kärnkraften var 

kopplad till kärnvapen, och möjliggjordes genom tekniken, vilket blev en indirekt kritik mot 

förespråkarna. Det spända, globala politiska läget räknades också in som ett hot, eftersom det 

kunde sammanföra kärnkraftstekniken med upprustningen. Det framgår också i 

undersökningen att ja-sidan stod för ett perspektiv att bristen på energi skulle leda till krig, 

men detta besvarar nej-sidan med att det snarare är kärnkraftsteknologin som skapar det. Det 
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kan konstateras att nej-sidan dominerade argumenten inom denna kategori, och stod relativt 

oemotsagda inom de aspekter som lyftes.  

 

 

 

6.3 Miljön, omvärlden och framtiden 
 

Forskningen har visat att de flesta miljöargument som kom från förespråkarna rörde 

motståndet mot de fossila bränslena. Nej-sidan fokuserade mestadels i stället på de 

ideologiska argumenten och om det framtida samhället. Viss forskning visar dock att de 

bredare ekologiska och livsåskådningsmässiga frågorna prioriterades bort av miljörörelsen, 

eftersom den ville vara neutral och politiskt obunden. Argumentationen i helhet snävades 

också in i teknisk-ekonomiska frågor, på grund av det politiska klimatet och att miljörörelsen 

strävade efter politiskt inflytande och professionalism. De flera exempel från undersökningens 

resultat tyder dock på att dessa frågor lyftes i viss grad, men ändå utgick från de tekniska 

sakfrågorna. Åter igen kan det konstateras att de bredare frågorna alltså stod i minoritet, och 

att teknik och saklighet gick före känslomässiga aspekter. Argumenten tenderade att lyfta in 

de stora frågorna, i bakgrunden av de mer konkreta exempelresonemangen om sakfrågorna. 

Exempelvis visar undersökningen att nej-sidan kritiserade uranbrytningen och urantillförseln. 

Deras argument var sakliga och baserades på räkneexempel och riskberäkningar. Miljön 

framhålls som ett stort skäl till negativiteten, och de lyfte också att det skulle behövas enorma 

mängder uran för att tillgodose hela energibehovet, vilket var ett indirekt angrepp på 

förespråkarnas ståndpunkter. Här konstruerar nej-sidan relativt fritt en bild utifrån deras 

uppfattningar, som fungerar som hela deras ståndpunkt.  

 

Forskningen hävdade att de demokratiska frågorna och frågor om kärnvapen försvann till 

fördel för argument om risker och kärnavfall. I undersökningens resultat framgår det att vissa 

frågor med sådana tendenser behandlades. Exempelvis argumenterade nej-sidan för att 

uranimporten var negativ för exportländernas befolkning och miljö, samt att de inte skulle 

behöva drabbas för de affärer som deras ledare genomför. 

  

Forskningen menar att kärnkraftsmotståndarna såg kärnkraften som en livsåskådningsfråga 

om ett framtida samhälle, medan förespråkarna enbart såg den som en teknisk fråga om 

energiförsörjning. Några argument som visas i undersökningens resultat behandlar 

livsåskådningsfrågor, men inte i så stor utsträckning. Detta är ett förvånansvärt resultat, då 

forskningen ofta menade att nej-sidan präglades av dessa frågor. Exempelvis behandlades 

problemet med kärnbränsleförvaret, som nej-sidan på ett kritiskt sätt menade var bristfälligt 

och innebar många problem, konstateranden de stödde på forskning. De blandade både 

vetenskapliga och moraliska argument om varför avfallsförvaret var negativt, exempelvis den 

mänskliga faktorn och synen på avfallet. Upparbetningen av avfallet kritiserades också, då det 

sågs som ett problem att det fraktades utomlands och genomfördes på lösa grunder.  

 

Som konstaterats ovan antyder forskningen att Harrisburgolyckan gjorde att andra perspektiv 

än ekonomiska och tekniska kom att få inflytande i debatten. Nej-sidan stod för livskvalitet, 

decentralisering och solidaritet, begrepp som kärnkraftssamhället ansågs hota. De anklagade 

makten för att vara för teknik- och utvecklingsoptimistisk, och de kopplade ihop 
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kärnkraftsfrågan med västerlandets allmänt dåliga relation till naturen. Det politiska systemet 

anklagades för att vara korrupt och ha egenintressen. I undersökningsresultaten framgår det att 

nej-sidan stod för ett synsätt där de kritiserade ja-sidans ståndpunkter genom sina varningar 

för att kärnkraften stod för centralisering och kontroll, samt ett hårt samhälle. De menade i 

stället att deras alternativ skulle leda till motsatsen, där gemenskap och minskande av 

materialitet skulle stå i centrum. En tydlig kritik och en kontrast mot hur de utmålade ja-

sidans alternativ. I liten utsträckning kommenteras framtiden och barnen, i det undersökta 

materialet. Nej-sidan uttrycker där att man måste ta hänsyn till framtiden och barnen, och att 

det var själviskt att leva i överflöd nu. Nej-sidan anklagade också ja-sidan för att inte se 

vanliga väljare som mogna för att ta ställning för samhällets framtid.  
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7. Slutsatser 
 

Folkkampanjen mot kärnkraft, eller nej-sidan och kärnkraftsmotståndarna som de även har 

benämnts, har undersökts med fokus på deras argumentation inför folkomröstningen om 

kärnkraft 1980. Detta har gjorts på grund av att forskningen kan konstateras enbart tillföra 

övergripande perspektiv om argumentationens karaktär, och alltså inte gått in på de specifika 

frågorna och dess roll. Undersökningen har genomförts genom en innehållsanalys utifrån 

sjutton nummer av två tidskrifter, mestadels från åren 1979-1980.  

 

Syftet var att uttyda vilka argumentområden som trädde fram tydligast, vilka ämnen de 

behandlade, och vilken roll de hade i debatten. En bredare undersökning hade kunnat vara 

möjlig, men då hade fokus på grund av den tidigare forskningen inte kunnat läggas på 

argumentationen och debatten, utan tvingats vara av en mer partipolitisk, parlamentatisk och 

nationellt politisk karaktär.  

 

Tre argumentområden har urskilts och utgjort en utgångspunkt för innehållsanalysen, det 

första har berört ekonomin, det materiella och välfärden, det andra behandlar säkerheten och 

det tredje behandlar miljön, omvärlden och framtiden. Dessa har i nästa steg utgjort 

överkategorier för vilka specifika argument och ämnen som var framträdande i materialet. I 

problemställningen har en av frågorna varit vilka teman eller argumentområden som 

dominerade debatten. Detta har besvarats genom behandlingen av dessa teman: i det första 

argumentområdet berördes frågorna om energiförsörjningen, sysselsättningen, kostnaderna 

samt de alternativa energikällorna. I det andra området var säkerheten det mest dominerande 

inslag, vilket också innefattade resonemang om olycksriskerna. Där behandlades också 

kopplingen till kärnvapenkrig. I det tredje argumentområdet berörde de mest framträdande 

argumenten uranbrytningen, den globala påverkan, frågan om avfallet, demokrati- och 

samhällsaspekterna i frågan samt ingångar i framtidsperspektivet.  

 

Den andra frågeställningen som besvarats är hur argumenten kan beskrivas och vilka ämnen 

som berörts. Denna fråga har varit den mest behandlade och framträdande aspekten i 

undersökningen. I argumenten som berörde ekonomin, det materiella och välfärden utsattes 

nej-sidan för stark kritik från ja-sidan, vilket gjorde att deras argument mestadels fick en 

försvarsmässig prägel. Mycket av deras argument inom dessa ämnen fördes genom ett sakligt 

bemötande av kritiken genom räkneexempel och hänvisande till olika källor. Nej-sidan 

svarade med viss kritik, exempelvis om det centraliserade kärnkraftssamhället och att ja-sidan 

teg om de fossila bränslena. Nej-sidan blev också anklagad för att förespråka en sänkning i 

levnadsstandard, vilket de bemötte genom att argumentera för ny teknik och decentralisering. 

De dominerande perspektiven inom detta område var att nej-sidan anklagade ja-sidan för att 

överdriva energibehovet, att nej-sidan försvarade de sysselsättningsinriktade och ekonomiska 

perspektiven, samt att de framför allt förespråkade sina lösningar med den alternativa energin. 

Inom detta område kan det alltså konstateras att det på flera sätt gavs exempel på frågor som 

berörde ekonomin och levnadsstandarden, samt att nej-sidan argumenterade i underläge inom 

denna front. 

 

I de argument som berörde säkerheten var det nej-sidan som dominerade och använde sig 

mestadels av argument som riktade kritik mot ja-sidan. Ja-sidan yttrade sig inte mycket inom 
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dessa frågor vilket nej-sidan tog fasta på, de anklagades till och med för att förtränga riskerna 

av dem. Kritiken mot förespråkarna berörde bland annat de konkreta olycksriskerna, med sina 

utrymningssvårigheter och obefintliga saneringsmöjligheter. Kärnkraftsbolagen angreps 

också, då nej-sidan tog upp att skattebetalarna fick betala om en olycka skedde. Mycket av 

säkerhetsargumenten präglades av en skrämselton, exempelvis underströks risken för ett 

fientligt angrepp mot ett kraftverk och att tekniken var tydligt kopplad till tillverkandet och 

användandet av kärnvapen. Detta kan ses som ett svar på ja-sidans argument att en energibrist 

skulle leda till krig; nej-sidan menade i stället att kärntekniken var ett farligt inslag i det 

spända politiska läget. Det dominerande i säkerhetsområdet var nej-sidans tydligt kritiska och 

skrämselinriktade ton, samt att de i det undersökta materialet verkar ha stått relativt 

oemotsagda inom dessa frågor. I detta område var alltså nej-sidan mer dominant, då ja-sidan 

höll en låg profil. Området berörde många konkreta exempel på säkerhetsrisker, vilka kan ha 

vunnit mark genom att appellera på väljarnas känslor.  

 

De argument som slutligen berörde miljön, omvärlden och framtiden var av liknande karaktär 

som i det föregående området. När frågorna berördes utövade nej-sidan en indirekt kritik, 

vilken inte var konkret riktad mot ja-sidans ståndpunkter, men ändå innefattade 

kärnkraftsförespråkandet. Nej-sidan kombinerade ett sakligt och understött argumenterande, 

med perspektiv som var mer av moralisk och livsåskådningsmässig karaktär. Några av de 

sakliga argument de behandlade i materialet berörde uranet och dess slutförvar. De kritiserade 

uranproduktionen och utmålade den som farlig, och menade att det aldrig skulle gå att 

tillgodose energibehovet med det. Slutförvaret uppfattades som en instabil och bristfällig 

lösning, och innefattade även moraliska aspekter. Kärnkraften anklagades för att vara 

förknippat med ett centraliserat, kontrollerat samhälle, vilket stod i kontrast mot nej-sidans 

egna förslag om gemenskap och minskande materialitet. Framtidsperspektivet behandlas i 

liten utsträckning, då det endast avhandlas konkret i några fall om att barnen måste sättas 

främst. Inom detta tema kan det alltså också konstateras att nej-sidan var dominant, och 

framhöll det känslomässiga temat, dock dolt i en saklig och teknisk gestaltning. De konkreta 

sakfrågorna tenderade att ha en moralisk karaktär.  
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8. Källhänvisning 
 

Tryckta källor: 
 

ArkivCentrum Örebro (2015): 

Pärm L 1:2 KÄRNKRAFTS-OMRÖSTNINGEN 1980 

Folkkampanjen mot atomkraft  

- Nr 3 -1978 

- Nr ? -1979 

Kampanjen för folkomröstning 

- Nr ? -1979 

Folkkampanjen nej till kärnkraft  

- Okänt datum -1979 

- November -1979  

- December -1979  

- Januari -1980 

Kärnkraft? Nej Tack! 

  - Nr 1 – Januari 1980 

- Nr 2 – Januari 1980 

- Nr 3 – Januari 1980 

- Nr 4 – Januari 1980 

- Nr 5 – Okänt datum 1980 

- Nr 7 – Februari 1980 

- Nr 8 – Februari 1980 

- Nr 11 – Mars 1980 

- Nr 9 – Mars 1980 

- Nr 10 – Mars 1980 
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Använda artiklar 

 

12 kärnkraftverk vi inte behöver, s. 3 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, december 1979. 

Alternativen, visst finns de, s. 5, Olle Lindström i ”Kampanjen för folkomröstning”, 1979. 

Asea-Atom på exportoffensiv, s. 14, Guy Ehrling i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 

Atompolis på väg?, s. 12-14, Guy Ehrling i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 10, mars 1980. 

Att tala högt om det ja-sidan talar tyst om, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 5, 1980. 

Avfallssäkerheten som inte finns, s. 19 i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 3, januari 1980. 

Det finns risk för svensk olycka, s. 2 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, december 1979. 

Det här innebär vårt nej, s. 2, Eje Sandberg i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, 1979. 

Därför är jag mot kärnkraften, s. 2, Peter Larsson i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, 1979. 

Dödens transporter, s. 16-17, Mats Carlbom i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 10, mars 1980. 

Efterlyses: en strimma sunt förnuft, s. 15, Eva Moberg i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 3, januari 

 1980. 

Eva – kärnfysiker mitt i debatten, s. 12, Åse Andersson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari

 1980. 

Falska fakta om elpris rena skrämselpropagandan, s. 1, Björn Kjellström i ”Folkkampanjen

  nej till kärnkraft”, november 1979. 

Fredlig energi blir vapen, s. 6, Hannes Alfvén i ”Kampanjen för folkomröstning”, 1979. 

Frågor och svar om atomkraften, s. 2 i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, nr 3 1978. 

Förnuftet och kärnkraften, s. 7, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 1, januari 1980. 

Försvara demokratin, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 7, februari 1980. 

Harrisburg bekräftar hur lite vi vet, s. 3, Björn Kjellström i ”Folkkampanjen mot atomkraft”,

 1979. 

Inför avgörandet, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 11, mars 1980. 

Jag kan inte vara tyst när forskningen körs över, s. 8, Gert Svensson i ”Kärnkraft? Nej

 Tack!”, nr 3, januari 1980. 

Ja-sidan använder oriktig varudeklaration, s. 9, Anders Ljunggren i ”Kärnkraft? Nej Tack!”,

 nr 1, januari 1980. 

Ja-sidans larmrapporter rena kärnkraftreklamen, s. 2 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”,

 november 1979. 

Konsekvensutredningen vågade inte tänka ända till sekelskiftet, s. 16, Arne Kaijser i

 ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 2, januari 1980. 

Kärnkraft räddar jobben – myt som ska krossas, s. 3 i ”Folkkampanjen mot atomkraft”, 1979. 

Kärnkraft är hasard med våra pengar, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 8, februari

 1980. 

Kärnkraften minskar svenska försvarets trovärdighet, s. 14-15, Åsa Moberg i ”Kärnkraft? Nej

 Tack!”, nr 5, 1980. 

Kärnkraften våldför sig på livet, s. 11, Barbro Alving i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 11, mars

 1980.  

Linje 3 ger arbete åt alla, s. 3, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 2, januari 1980. 

Lyssna med barnen innan ni röstar, s. 3, Pierre Frühling i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 8,

 februari 1980. 

Mänskligare samhälle med vår modell, s. 3, Börje Hörnlund i ”Folkkampanjen nej till

 kärnkraft”, november 1979. 

Nej ger många nya jobb, s. 11, Birger Eneroth i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 2, januari 1980. 

Olyckstillbud liknade Harrisburg, s. 17, i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 11, mars 1980. 
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Riskerna vi kan slippa, s. 13, i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 11, mars 1980.  

Rösta på linje 3 för att stoppa kärnvapenspridningen, s. 5, Jörgen Bengtsson i ”Kärnkraft?

 Nej Tack!”, nr 4, januari 1980.  

Se upp för ja-sidans förrädiska propaganda, s. 14, Bo Zappa Ahlberg/Eje Sandberg i

 ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 3, januari 1980.  

Ska du rösta nej? Då ska du knacka dörr!, s. 3, Pär Lindström i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr

 10, mars 1980. 

[…] skattebetalarna måste stå för kostnaderna vid en kärnkraftsolycka, s. 4, Lennart Daléus i

 ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 2, januari 1980. 

Skrämselpropaganda, s. 2, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 9, mars 1980. 

Stor olycka fullt möjlig - alarm och jod lindrar bara, s. 4, Gudrun Carlsson i ”Kärnkraft? Nej

 Tack!”, nr 3, januari 1980. 

Strålskyddsinstitutet: vi har ingen olycksberedskap, s. 16, Håkan Larsson i ”Kärnkraft? Nej

 Tack!”, nr 1, januari 1980. 

Stäng av kärnkraften snarast!, s. 10-11, Ann Andrén-Karlström i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr

 4, januari 1980. 

Säkerheten är inte säker, s. 4, Björn Kjellström i ”Kampanjen för folkomröstning”, 1979. 

Upprop till Sveriges folk, s. 2 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, december 1979. 

Uranbrytning hotar miljön, s. 18, Håkan Larsson i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 10, mars 1980. 

Uranbrytning? Nej tack!, s. 6, Sten-Åke Wängberg i ”Kampanjen för folkomröstning”,

 1979. 

Uranbrytning – landskapsmord och folkmord, s. 3, Rolf Millquist i ”Kärnkraft? Nej Tack!”,

 nr 1, januari 1980. 

Utan kärnkraft bättre chans för fred, s. 3, Ledare i ”Kärnkraft? Nej Tack!”, nr 4, januari 1980. 

Vi måste ha elkraft för industrins behov, s. 2 i ”Folkkampanjen nej till kärnkraft”, januari

 1980. 

Äldre reaktorer och dålig kärnkraftsinspektion medför stora risker, s. 3, i ”Kärnkraft? Nej

 Tack!”, nr 9, mars 1980. 
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