
Att tillverka ett kärnvapen – Hur svårt är det? 
 

Har du någonsin funderat på att tillverka en atombomb i källaren eller i ditt co-shared living space i Norra Waziristan? 

Peter Andersson, GU 00/01, är forskare i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, förklarar i detta nummer av Hugin 

och Munin varför den idén kan bli svår att realisera.    

I augusti 1945 tog en ny era vid när kärnvapnens oerhörda förstörelsekraft demonstrerades för världen 

genom bombningarna av två japanska städer; Hiroshima och Nagasaki. Atomkärnan, själva roten till 

förödelsen, involverar starka krafter som ger dessa vapen dess ohyggliga effekt. Kärnreaktioner har typiskt 

miljontals gånger högre energiutbyte än våra vardagliga kemiska reaktioner, vilket reflekteras i att en 

kärnladdning på några kilogram ger en sprängkraft som motsvarar kiloton av ett konventionellt sprängämne 

som trotyl.  

Efter sitt abrupta intåg i världen har kärnvapnet format säkerhetspolitiken, vilket har återaktualiserats med 

den ryska invasionen av Ukraina. En möjlig framtidsutveckling vore att allt fler länder skaffar kärnvapen i 

allt större antal, i en skenande kapprustning. Hittills har detta scenario inte realiserats, då en överväldigande 

majoritet av världens länder har avstått från att ha kärnvapen. En anledning är förstås att diplomatiska 

insatser har gjorts för att förhindra spridning av tekniken, medan en annan bidragande orsak är rent tekniska 

svårigheter och relaterade kostnader. Men hur svårt är det egentligen att tillskansa sig kärnvapen? Är det 

fortfarande svårt idag, nästan 80 år efter första användningen? 

Upptakten till kärnvapen 

I början var det onekligen svårt att tillverka kärnvapen. Kärnfysikens fader, den nyazeeländsk-brittiske 

fysikern Ernest Rutherford (1871-1937), utryckte 1932 skepticism mot att det någonsin skulle komma någon 

praktisk användning av kärnenergi. Anledningen var att den starka kärnkraften har mycket kort räckvidd, 

bara några få femtometer1. För att få atomkärnorna så nära varandra krävs en stor mängd energi, eftersom 

atomkärnor är positivt laddade och stöter ifrån varandra. Denna repulsiva kraft utgör en elektrostatisk 

barriär som måste överstigas för att få till en kärnreaktion, kallad Coulombbarriären, efter elektrostatikens 

fader Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806). Medan man kunde forcera Coulombbarriären med hjälp 

av acceleratorer i labb, så gav det långsamma reaktionshastigheter. Man uppnådde intressanta vetenskapliga 

resultat men inget som kunde liknas vid en bomb.  

 

För att en kärnreaktion ska ske mellan två positivt laddade atomkärnor måste en tröskelenergi tillföras, på grund av den elektrostatiska 

Coloumbbarriären. Kärnan måste puttas upp för backen innan den kan trilla ner i potentialbrunnen. 

                                                           
1 1 femtometer = 0.000000000000001 meter 



Den som möjligen var först att inse hur kärnvapen kan åstadkommas var den ungerske fysikern Leo Szilard 

(1898-1964). Han insåg att det fanns två pusselbitar för att frigöra atomkärnornas energi. Det behövs en 

kärnreaktion som dels frigör stora mängder energi och dels frigör en partikel som får reaktionen att 

fortplanta sig. Neutronen, en då nyligen upptäckt elementarpartikel, skulle kunna ha de önskade 

egenskaperna. Neutronen är elektriskt neutral, och glider oberörd av Coulombbarriären in i atomkärnan, in 

i den starka kärnkraftens räckvidd. Om en tillräckligt stor mängd av det reagerande materialet finns samlat, 

en så kallad kritisk massa, så skulle reaktionen fortsätta av sig själv. Szilard hade därmed kartlagt den 

självuppehållande nukleära kedjereaktionen.  

Tyvärr fanns det inget känt material med en sådan reaktion som uppfyllde Szilards kriterier. Den detaljen 

hindrade honom dock inte från att patentera en reaktor enligt principen, baserat på förhoppningen att ett 

lämpligt material skulle hittas. Utvecklingen stod sedan stilla fram tills 1938 då den österrikisk-svenska 

fysikern Lise Meitner (1878-1968) och den tyske kemisten Otto Hahn (1879-1968) upptäckte att uranatomer 

kan klyvas i två delar av neutroner i en fissionsreaktion. Eftersom klyvningen frigör såväl energi som 

ytterligare neutroner svarade detta mot Szilards saknade pusselbit. 

 

Inducerad fission, en neutron fångas i uran-235 som klyvs i två delar med frigörande av kärnenergi. Flera nya neutroner frigörs också som därmed kan 
ge upphov till en självuppehållande (eller skenande) kedjereaktion. 

Szilard förstod implikationerna av upptäckten. Tillsammans med marsianerna2 Eugene Wigner och Edward 

Teller skev han ett brev till den amerikanske presidenten Franklin Roosevelt (1882-1945), där de föreslog 

att ett kärnvapenprogram skulle påbörjas. Brevet signerades även av Szilards vän Albert Einstein (1879-

1955) och blev sedan känt som Einsteinbrevet. Detta var startskottet på en massiv vetenskaplig och 

industriell utveckling i Manhattanprojektet som redan efter sju år levererade de första skarpa 

fissionsbomberna, alltså kärnvapen baserade på teorin om kedjereaktionen med inducerad fission. En 

central utmaning i att åstadkomma fissionsbomber var att framställa det klyvbara materialet i tillräcklig 

mängd. I Manhattanprojektet gjordes pionjärinsatser genom två vägar till kärnvapen; med uran eller 

plutonium som laddning. Samma teknik har senare utvecklats av andra stater med kärnvapenambitioner, 

och båda är behäftade med särskilda tekniska utmaningar.  

Uranbomben 

Uran som grundämne förekommer naturligt på jorden. Det utgör några miljondelar av jordskorpan, vilket 

låter lågt men är mer än exempelvis guld, silver eller kadmium. Dessutom är koncentrationen avsevärt högre 

                                                           
2 De flertalet framstående ungerska vetenskapsmän som likt Szilard, Teller och Wigner emigrerat till USA kallades 
skämtsamt för marsianer, eftersom de var intellektuellt framstående men svåra att kommunicera med. 



i vissa mineraler. Naturligt uran består till 99.3 procent av isotopen uran-2383 som inte medger en 

självuppehållande kedjereaktion, eftersom den oftast absorberar en neutron utan att klyvas. I stället är det 

en isotop med tre neutroner färre, uran-235, som behövs för kärnvapen. Uran-235 är fissilt, vilket betyder 

att den inte har någon tröskelenergi som behöver överstigas av neutronen för att orsaka klyvning. Alla fissila 

material går i princip att använda till att tillverka en fissionsbomb, men på jorden är uran-235 den enda 

naturligt förekommande fissila nukliden. Eftersom denna isotop bara utgör 0.7 procent av naturligt uran 

krävs dock isotopanrikning för att använda den i kärnvapen. Det är detta som avses när rubriker om 

anrikning når allmänheten. 

Det finns en mängd olika kemiska processer som står till buds för att separera olika grundämnen. Isotoper 

av samma grundämne skiljer sig däremot inte väsentligt i sin kemi, och därför måste i stället fysikaliska 

skillnader användas. En möjlighet är att använda masskillnaden. I början användes masspektrometrar där 

en jonstråle böjs i ett magnetfält och jonerna får olika kurvatur beroende på dess massa. Denna teknik var 

svår att skala upp till önskat produktionsflöde. Större framgång åstadkoms med gasdiffusionstekniken, där 

man utnyttjar att en gasmolekyl av uranhexafluorid4 rör sig något fortare med den lättare isotopen, än med 

den tyngre. Idag är den mest använda tekniken gascentrifugering, där man utnyttjar en roterande cylinder 

för att separera den lättare från den tyngre isotopen, också med uranhexafluorid. På grund av att massan 

nästan är identisk för de två uranisotoperna fås bara en liten grad av separation per centrifug. Därför behövs 

anrikning i många upprepade steg i en kaskad för att nå till önskad renhet, vanligen mer än 90 procent för 

uran i en fissionsbomb. Dessutom behövs flera anrikningsenheter i varje steg för att få önskad 

genomströmning. Resultatet är att en anrikningsanläggning (åtminstone med etablerad teknik) är en stor och 

mycket komplicerad kaskad, som är kostsam, högteknologisk och svår att dölja. 

                                                           
3 För att ange en isotop av ett grundämne så följs elementet av isotopens masstal. Masstalet är summan av antalet 
protoner och neutroner i kärnan. Antalet protoner kallas atomnummer, och är identiskt för alla isotoper av samma 
grundämne, 92 för uran. 
4 Fluor har den för ändamålet gynnsamma egenskapen att den i naturen består av endast en isotop. Om den haft 

flera skulle det ha inverkat på anrikningsprocessen. Dessutom är föreningen uranhexafluriod i gasfas relativt nära 

rumstemperatur och atmosfärstryck, vilket underlättar för konstruktionen av anrikningsenheterna. 

 



 

Vänster: Schematisk beskrivning av en centrifug. Höger: Exempel på anrikningskaskad med flera parallella och seriella steg 

 

Vanligen varierar antalet parallella anrikningsenheter i kaskaden. Flödet av höganrikat uran vid produktsidan är avsevärt mindre än flödet av utarmat 

avfall. Antalet centrifuger i en riktig anläggning kan vida överstiga denna förenklade illustration. 

 

För att få en bild av hur mycket höganrikat uran som behövs för att tillverka en fissionsbomb kan vi 

konstatera att den kritiska massan är ungefär 50 kg. För att nå en sådan mängd anrikad produkt behövs i 

storleksordningen 10 ton naturligt uran som råvara till anrikningen. Ett kärnvapenprogram behöver därför 

tillgång till såväl stora mängder uran som anrikningskapacitet för att kunna lyckas med att tillverka 



uranbomber. Om en aktör avser att förse sig med ett vapenprogram med tiotals till hundratals vapen 

kommer det finnas en betydande front-end med gruvor och konverteringsanläggningar, vilka innebär både 

avsevärda investeringar och möjlig upptäckt.  

När man väl har åstadkommit det höganrikade uranet är det förhållandevis enkelt att tillverka en 

fissionsbomb. Det behövs två eller flera underkritiska laddningsdelar av uran-235 som start, där delarna 

alltså på egen hand inte räcker till få en självuppehållande kedjereaktion. Till exempel kan en laddning av 

uran delas i två hälfter. Dessa sammanfogas hastigt, till exempel genom att ena halvan avfyras mot den andra 

med ett kanonrör. Efter sammanfogning till en maximalt överkritisk massa, i det mest gynnsamma 

ögonblicket, tillsätts neutroner för att starta en kedjereaktion. I tidiga bomber användes ofta radioaktivt 

radium eller polonium till detta, vilket om det omges med beryllium ger emission av neutroner. 

Kedjereaktionen växer sedan exponentiellt, där varje generation av neutroner har en livstid på ungefär 10 

nanosekunder innan de absorberas i en urankärna, och då ger upphov till en ny och större generation 

neutroner. Efter en första period med blygsamt energiutbyte, så fås under några få avslutande 

neutrongenerationer nästan hela energifrigörelsen. Den skenande kedjereaktionen kulminerar på mindre än 

en mikrosekund. För att behålla kedjereaktionen kritisk så länge som möjligt används ofta en så kallad 

tamper, ett tungt material som omger det fissila materialet och fördröjer dess expansion. Icke-fissila isotopen 

uran-238 kan användas till detta. Tekniken som krävs för att detonera en fissionsbomb med höganrikat uran 

anses relativt enkel, trots att varierande grad av sofistikation är möjlig. Den största svårigheten för att 

åstadkomma en uranbomb är i stället att komma över det isotopanrikade uranet. 

Plutoniumbomben 

För att slippa isotopanrikning av uran så utvecklades också plutoniumbomben. Plutonium är i det närmaste 

icke-existerande i naturen, vilket medför stora utmaningar. Det kan dock produceras artificiellt genom 

neutronbestrålning av majoritetsisotopen uran-238, vilket ger uran-239. Efter två sönderfall inom loppet av 

några dygn bildas plutonium-239. Kärnfysiker kunde tidigt förutse att plutonium-239 skulle vara fissilt vilket 

också visade sig stämma. Det har fördelen att den kritiska massan är nära en tiondel av uranets. Det betyder 

att en mindre mängd behöver produceras för samma antal stridsspetsar, och det kan också förenkla 

utmaningen att konstruera vapenbärare för att leverera en stridspets till önskat mål. 

Det enklaste sättet att tillverka lämpligt plutonium är att använda en kärnreaktor som neutronkälla. Om 

naturligt uran sätts in i neutronflödet i en kritisk kärnreaktor, så fås till slut en betydande mängd plutonium. 

En försvårande omständighet är att plutonium som bildas i reaktorn raskt degraderas om det förblir i 

reaktorns neutronflöde för länge. Orsaken är att om fler neutroner fångas i samma atom, så bildas 

plutonium-240. Denna tyngre isotop av plutonium har lång halveringstid, och sönderfaller ibland med 

spontan fission. Den klyvs alltså utan yttre påverkan och skickar då ut neutroner, vilket gör den svårhanterlig 

i kärnvapen. På grund av det enorma antalet atomer som finns i en kritisk massa, så blir det troligt att ett 

sönderfall startar kedjereaktionen för tidigt under sammanslagningen, innan optimal geometri uppnåtts. Det 

får i så fall till följd att stridsspetsen förstör sig själv innan effektiv förbränning av plutoniet har fullbordats. 

Det blir en fjutt (fizzle på engelska). På grund av detta använder man så kallat vapengradigt plutonium-239 

till kärnvapen, med mindre än 7 procent plutonium-240. Det betyder att uranbränslet det framställs av måste 

neutronbestrålas en relativt kort tid i reaktorn, och bara små mängder plutonium framställs därför jämfört 

med den mängd uran som sätts in. Trots detta kommer en plutoniumbomb att vara en starkare neutronkälla 

än en uranbomb, och kräver därför mer sofistikerad vapendesign för att snabbare sammanfoga flera 

underkritiska segment till en överkritisk massa, och minimera risken för tidig utlösning. Till detta används 

en implosionsbomb, där ett sfäriskt skal av plutonium fås att implodera med hjälp av explosiva linser på 

utsidan, som detonerar med hög samtidighet. Implosionsbomber anses svårare att tillverka än den enkla 

kanonrörsteknik som är tillräcklig för en uranbomb. Dessa kräver dedikerade provprogram för att man ska 

lita på deras funktion. Fullskaliga provsprängningar skulle dock lämna detekterbara signaturer som kan 

upptäckas av internationella monitoreringstationer. 

För att inte reaktorn i sin tur ska behöva anrikat uran, vilket bara skulle skjuta anrikningsproblemet ett steg 

uppströms, behövs en reaktor som kan drivas på naturligt uran. Lösningen på det är att välja en bra 



moderator, vilket är benämningen på material som bromsar ner neutroner så att de blir långsamma. Två bra 

kandidater är tungt vatten5 eller grafit. Nyckeln till att förstå varför detta behövs ligger i fissionsreaktionens 

beroende på neutronens energi. Neutroner skapas vid fissionsögonblicket med relativt hög rörelseenergi. 

Vid sådan energi har neutronen god förmåga att klyva kärnor, särskilt de fissila, men ibland även uran-238. 

Men det är ändå otillräckligt för att upprätthålla en kedjereaktion med så lite uran-235 som i naturligt uran. 

Bromsas neutronerna lite i en moderator, kommer neutroner i större utsträckning att fastna i uran-238, och 

kedjereaktioner dör snabbt ut. Men om man saktar ner neutronerna ytterligare, tills de bara behåller den 

termiska rörelse som alla molekyler och atomer i vår omgivning normalt har, kommer sannolikheten för 

fission av uran-235 att öka avsevärt. Då går det att driva en reaktor med naturligt uran6. 

En bra moderator ska ha två egenskaper. Kärnan ska ha liten massa för att få så mycket som möjligt av 

neutronens energi vid en kollision och få neutroner ska absorberas. Medan många grundämnen har kärnor 

med lätt massa, har tungt vatten och grafit också tillräckligt låg neutronabsorbtion för att kunna användas i 

reaktorer med oanrikat naturligt uran. Flera kärnvapenprogram har därför använt tungvatten- eller 

grafitmodererade kärnreaktorer för produktion av plutonium. För en grafitreaktor behövs stora mängder 

grafit med hög renhet. En tungvattenreaktor är bättre på att producera plutonium men kräver mer dyrbart 

tungt vatten. Eftersom tungt vatten produceras med isotopanrikning av vanligt vatten, så är det omständligt 

och energikrävande att producera. 

Separationen av plutoniumet från bränslet sker i en upparbetningsanläggning. En vanlig metod är att kapa 

kärnbränslet i bitar som löses upp med salpetersyra. Från det lösta bränslet kan plutoniumet skiljas från 

klyvningsprodukter som också skapas under neutronbestrålningen, samt från det uran som finns kvar. 

Eftersom bränslet som använts i en reaktor är starkt radioaktivt, behövs dedikerat strålskydd och processen 

behöver omfattande fjärrstyrning. Dessutom är separerade lösningar med plutonium en kritikalitetsrisk i 

större utsträckning än anrikat uran, vilket kräver strikta och säkra rutiner för att undvika en oavsiktlig 

kedjereaktion. Sett till behov av uran som råvara kräver en plutoniumbomb ungefär lika mycket som en 

uranbomb. Detta betyder att oavsett vilken väg som väljs i ett kärnvapenprogram, uran- eller 

plutoniumbomb, är tillgången till uran ett centralt krav för att nå framgång. Precis som uranbombens 

anrikningsanläggning kräver även plutoniumbomben anläggningar som är kostsamma, högteknologiska och 

är svåra att dölja, framför allt reaktorn och upparbetningsanläggningen. 

Andra typer av kärnvapen 

Viss utveckling har förstås skett sedan kärnvapnens barndom. Det vore möjligt att framställa kärnvapen i 

mer avancerade militära kärnbränslecykler, som möjligen skulle kunna nyttja mer exotiska material, till 

exempel uran-233 eller neptunium-237, som också kan produceras i kärnreaktorer. Men all teknisk 

utveckling till trots framstår de tidiga vägvalen fortfarande som de mest ändamålsenliga för att framställa 

fissionsvapen på ett kostnadseffektivt sätt. 

En betydande utveckling har dock skett inom fusionsvapen. I sådana vapen slåss lätta atomkärnor ihop till 

tyngre, vilket också kan frigöra energi. Det lägsta energitillståndet för atomkärnor är kring järn-56, varför 

klyvning av tyngre kärnor kan frigöra energi, men likväl även fusion av lättare. Eftersom fusion bygger på 

att positivt laddade atomkärnor slås ihop med hög hastighet är de precis den typ av kärnreaktion som 

Rutherford avsåg på 1930-talet, då han hävdade att kärnenergi är praktiskt oanvändbart. Lösningen som alla 

de fem erkända kärnvapenstaterna har använt bygger på att det mest lättantändliga fusionsbränslet, en 

                                                           
5 I tungt vatten är D2O, där D står för detuterium, allså tungt väte. Dess kärna har en proton och en neutron, till 
skillnad från vanligt lätt väte som bara har en proton i kärnan. 
6 En moderator är däremot inte praktisk att använda i en kärnvapenladdning. Modererade neutroner tar för lång tid 

på sig att klyva nästa kärna, och därför det blir mycket svårt att få ett dramatiskt energiutbyte från kedjereaktionen, 

innan bomben förstör sig själv. Det har provats, men med otillfredställande resultat.  



blandning av de två väteisotoperna deuterium och tritium7, komprimeras och värms av en exploderande 

fissionsbomb. Rutherford må vara ursäktad för att han inte tänkte på den lösningen. 

Fusion öppnar dörren för ännu större förödelse. Notera att en fissionsbomb är praktiskt begränsad i storlek 

till ungefär en kritisk massa av det valda fissila materialet. Ju mer massa som överstiger denna gräns, desto 

mer utmanande blir det att göra laddningens beståndsdelar underkritiska innan sammanslagningen. Det gör 

att fissionsbomber inte enkelt kan göras mycket större än motsvarande en övre gräns på ungefär ett megaton 

trotyl (däremot kan fissionsbomberna vara mindre på grund av ofullständig förbränning). Med 

fusionsbränsle i bomben så kommer ytterligare energi att frigöras, och mycket större bomber kan byggas. 

Viktigt är också att fusion av deuterium och tritium frigör neutroner. Dessa har mycket högre energi än 

neutroner från fission, och inducerar i sin tur fission inte bara fissilt uran och plutonium, utan även de icke-

fissila isotoperna som eventuellt uran-238 i tampern. Fusion kan därför användas antingen till att öka 

effektiviteten i förbränningen av uran i fissionsbomber (boosting), eller till att med sekundära och tertiära 

laddningar med fusionsbränsle i stridspetsen öka utbytet till tusentals gånger högre nivåer. Den största 

laddning som provsprängts hade en sprängkraft motsvarande 50 megaton trotyl. Detta är ungefär 2500 

gånger större än Hiroshimabomben, vilket dock inte ska ses som en övre gräns för vad som är möjligt. Såvitt 

känt har dock fusionsbomber aldrig åstadkommits på något annat sätt än genom tändning med en 

fissionsladdning, därför förblir fissionsbombsutvecklingen och dess framställning av antingen höganrikat 

uran eller plutonium den viktigaste tröskeln för en aspirerande kärnvapennation, trots fusionsvapnens 

tillkomst.  

Vem kan skaffa kärnvapen idag? 

Så hur svårt är det att tillverka kärnvapen? Teknikutvecklingen har onekligen gått framåt sedan 

Manhattanprojektet, kärnteknisk industri finns i stora delar av världen, och bevisligen kan även fattiga länder 

som Pakistan och Nordkorea ha viss framgång med kärnvapenprogram efter långvarigt och idogt arbete. Vi 

måste därför konstatera att många länder i världen bör anses vara tekniskt kapabla att skaffa kärnvapen, 

även om det i varierande mån skulle kräva långsiktiga uppoffringar och kräver införskaffande av särskilda 

material och tekniker. Det blir en fråga om när, istället för om de kan. En återhållande faktor är att ett 

komplett kärnvapenprogram fortfarande är ett storskaligt och kostsamt industriellt projekt, där ytterligare 

krav tillkommer kopplade till de vapensystem som behövs för att leverera kärnvapnen till avsett mål. 

Bomberna mot Hiroshima och Nagasaki fördes till sina mål med propellerplan. Ett nutida 

kärnvapenprogram har förmodligen högre ambitioner, som interkontinentala ballistiska robotar och 

atomubåtar.  

En ännu viktigare återhållande faktor är fördraget om ickespridning av kärnvapen, där nästan alla världens 

länder gått samman och beslutat att avstå från kärnvapen. En viktig del i detta avtal är att ratificerande stater 

ges tillgång till den globala civila nukleära infrastrukturen, och tillåts importera låganrikat uran till 

kraftverksreaktorer i utbyte mot att staten förbinder sig att tillåta inspektioner för att verifiera att 

användningen av bränsle och anläggning är just civil och att inget material avleds. På det sättet kan en stat 

åtnjuta fördelarna med fredlig kärnteknik utan att det orsakar en kapprustning i grannländer, drivet av 

fantasiföreställningar om vad som egentligen pågår.   

Med kärnvapen som ett tekniskt genomförbart alternativ för många av världens länder är det allt viktigare 

att undvika kapprustning mellan rivaliserande stater som också är källan till behovet av nukleära 

avskräckningsmedel. Man bör också undvika att stater med kärnvapen ges diplomatiska fördelar. Det här är 

synnerligen dagsaktuella utmaningar som den politiska och diplomatiska arenan står inför. Utöver detta, 

krävs kärnämneskontroll med teknisk verifikation för att ge trovärdighet åt existerande och framtida traktat 

inom icke-spridning och nedrustning av kärnvapen.  

Pang för pengarna 

                                                           
7 Tritium kallas även supertungt väte. Den har två neutroner som gör protonen sällskap i kärnan. 



Frågeställningen fordrar kanske också ett svar på vad det kostar utveckla egna kärnvapen. Det är redan svårt 

att bedöma vad civil kärnenergi kostar. Att bedöma vad det kostar för en aktör som självständigt vill utveckla 

kärntekniken och tillverka ett komplett kärnvapenprogram blir därmed nästan ogörligt. Viss hjälp finns i 

Smythrapporten som gavs ut sex dagar efter första kärnvapensprängningen över Hiroshima, som angav 

priset två miljarder dollar för Manhattanprojektet, eller ungefär 40 miljarder dollar i dagens penningvärde. 

Det priset kan dock inte väntas vara representativt för en annan tid eller plats. I Sverige lät Statens 

Kärnkraftsinspektion historikern Thomas Jonter göra en redogörelse för våra egna planer på kärnvapen. 

Enligt denna uppskattade FOA8 priset för ett svenskt program med produktion av tre laddningar per år till 

investeringar på ungefär 250 miljoner kronor och sedan 30 miljoner kronor i årskostnad i 1955 års 

penningvärde. Priset för en nutida aktör kommer i större utsträckning bero på vilka åtgärder som behöver 

vidtas för att skydda eller mörka verksamheten, hur man kommer över kritiska komponenter och samtidigt 

kringgår exportkontroller, samt hur mycket ekonomisk skada man orsakas av eventuella sanktioner vid 

upptäckt. Slutnotan är därför inte trivial att förutspå, men rimligen mycket dyrare idag med tanke på den 

omfattande kärnämneskontroll och exportkontroll som uppkommit. 

Svarta marknader finns förmodligen och det har rapporterats om smuggling av material från öst efter 

Sovjetunionens kollaps. Det fanns också ett ökänt nätverk av kärntekniksmugglare, där den pakistanska 

kärnfysikern Abdul Qadeer Khan (1936-2021) var ledare, som har tillhandahållit centrifugeringsteknik. 

Tilltäppning av smuggelrutter är dock en av alla fredligt sinnade säkerhetstjänsters viktigaste uppgifter och 

prisuppgifter blir således inte allmän kännedom. Det är inte känt att kompletta vapen har smugglats, men 

däremot har överföring skett av teknik med dubbla användningsområden, samt mindre mängder material 

som anrikat uran och plutonium, dock i små mängder jämfört med en kritisk massa. Därför verkar det som 

att smuggling av material inte givit helt avgörande hjälp. Regelrätt stöd från utländsk makt kan ha större 

betydelse. Redan i Manhattanprojektet deltog Storbritannien aktivt och bidrog till dess framgång. Detta 

samarbete återuppstod senare under kalla kriget och har även gynnat det brittiska kärnvapenprogrammet 

och liknande stöd har även förekommit mellan andra stater. 

Förmodligen är kärnvapenfrågan inte i första hand en fråga om pengar. Det svåraste att uppbåda för en 

aktör som försöker få ett framgångsrikt kärnvapenprogram kan vara ett brett och långsiktigt politiskt stöd. 

Det tar tid för ett program att uppnå sitt mål, och motstånd kan uppkomma under tiden. I sin tur skulle 

detta kunna innebära att programmet avslutas eller fryses på grund av andra civila eller militära behov, på 

grund av påtryckningar från andra stater, eller på grund av folkopinionen. Helhetsbilden kan då bli att 

kärnvapen är en skadlig gökunge, och att beslutsfattare avslutar sina kärnvapenambitioner, precis som blev 

fallet med de svenska kärnvapenplanerna. Kanske är det också värt en påminnelse här att det högsta priset 

för ett kärnvapenprogram kan ändå få betalas i den händelse att vapnen faktiskt kommer till användning.   
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