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helena hansson-nylund (f. 1978) inledde studier i 
retorik ht 2003 för att förbättras som talare, vilket väckte 
hennes intresse för ämnets betydelse för demokratiutveck-
ling. Hon har tidigare medverkat i bl.a. Women’s rhetoric: 
argumentative strategies of women in public life. Sweden & 
South Africa (2009) och Krisretorik: retoriska aspekter på 
kriskommunikation (2013). Hon har undervisat i retorik vid 

Örebro universitet sedan vt 2005. Hållbar dialog? – retorik i möten om svensk 
kärnavfallshantering är hennes doktorsavhandling.

I avhandlingen lyfts frågan om retorikens bidrag för att förstå samhällsdialog. 
Den retoriska utformningen av möten längs kärnavfallshanteringens historia, från 
1979 till 2008, studeras närmare med tre utvalda situationer i fokus – Kynnefjäll 
1979, Almunge 1985 samt Stockholm 2008. En skiss av retoriska dialogtyper 
tillämpas i en analys av frågor och svar under de möten som studeras närmare. 
Kombinationen av öppen, respektive sluten, dialogtyp, samt den retoriska pla-
neringen av möten används som förklaring till deltagarnas tolkningar av varan-
dra. Med hjälp av arkivmaterial och intervjuer undersöks relationerna mellan 
projektledarna för kärnavfallshanteringen och lokala motståndsrörelser, och 
hur dessa relationer kan ses som bakgrund till dagens diskussioner i projektet. 
Det rör sig om en slags ”vardagsdemokrati” som sker inom lokal förvaltning, 
jämsides med partipolitik. Begreppet ”retorisk dialog” bör enligt avhandlingen 
förstås som en blandning av enkelriktad monolog och mer ömsesidig, öppen 
kommunikation. Frågan är hur dessa två sidor av retoriken kan kombineras för 
att nå en långsiktigt hållbar dialog. 

Avhandlingen kan läsas av personer med intresse för muntliga möten mellan 
människor. Slutsatserna kan vara till nytta för den som arrangerar möten och 
dialogprojekt i organisationer i syfte att belysa en sakfråga utifrån så många 
infallsvinklar som möjligt.
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