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Abstract 

 

Albin Engholm: Kärnkraft – säkerhetsrisk eller energitillgång?: Energipolitisk 

opinionsbildning inför folkomröstningen 1980, Uppsala universitet: Institutionen för idé- och 

lärdomshistoria, C-uppsats, VT, 2014 

 

Uppsatsen syftar till att analysera politiska aktörers agerande för att framställa sin hållning 

inför folkomröstningen om kärnraften 1980 som trovärdig och rationell. Studien undersöker 

historiska källor i form av informationstätt opinionsmaterial samt statliga utredningar och 

propositioner med anknytning till folkomröstningen. Undersökningen är baserad på den 

teoribildning inom teknik- och vetenskapssociologi som kallas science and technology studies 

– STS. Det analytiska verktyg som källmaterialet analyseras utifrån är begreppet 

energisäkerhet. Undersökningen visar att en stor del av debatten som förs i opinionsmaterialet 

kan förklaras i termer av energisäkerhet. Aktörernas argumentation angående kärnkraften och 

de alternativa energikällornas fördelar och nackdelar tydliggörs och förklaras. Dessutom visar 

studien hur opinionsmaterialet förhåller sig till de av staten framtagna beslutsunderlagen. 
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Inledning 

Svenska folket ska nu få möjlighet att säga sin mening om kärnkraften. Efter en omfattande diskussion, 
nationell namninsamling och händelseförloppet våren 1979 i Harrisburg har de politiska partierna 
förklarat, att en folkomröstning om kärnkraften ska äga rum våren 1980. Men alltjämt hör vi att folk 
egentligen inte begriper en så svår fråga och att det därför inte är meningsfullt att folket tillfrågas om 
kärnkraften bör avvecklas eller byggas ut. Detta är en grov underskattning av människorna i ett land som 
Sverige med hög folkbildning och fri demokratisk debatt.1 
 

Ovanstående citat återfinns i förordet till boken Rösta Nej!: en bok om alternativ till kärnkraft 

och olja som skrevs inför Folkomröstningen om kärnkraften år 1980. Författarna skrev boken 

på uppdrag av folkkampanjen nej till kärnkraft, en organisation som förespråkade en snabb 

och total avveckling av Sveriges kärnkraftverk.  

Folkomröstningen den 23 mars 1980 innebar att befolkningen gavs möjlighet till att 

besluta om framtiden för ett komplext tekniskt system. Kärnkraften, som tidigare varit tydligt 

präglad av teknokratiska visioner, stora statliga investeringar och storpolitiska beslut, skulle 

nu formas av den röstberättigade allmänhetens åsikter. Många kanske minns diskussionen 

inför folkomröstningen som att den kretsade kring rädslor för kärnkraftsolyckor och skador på 

människor och miljö, men i själva verket innefattade debatten även en bred uppsättning mer 

djupgående samhälleliga frågor. Debatten om kärnkraftens framtida roll medförde att en rad 

ideologiska frågor kopplade till nationell energiförsörjning, ekonomi, demokrati och 

utformningen framtidens Sverige aktualiserades och ställdes på sin spets.  

Att argumentera för en sin ståndpunkt i kärnkraftsfrågan innebar också att man 

värderade kärnkraftens fördelar och nackdelar mot andra energislags egenskaper. Sverige var 

vid denna tid starkt beroende av importerad olja vilken 1979 stod för över 50% av det svenska 

samhällets förbrukade nettoenergi.2 Folkomröstningen om kärnkraft var alltså i allra högsta 

grad en fråga om en bedömning av hur trygg tillgång på energi ska säkerställas på nationell 

nivå samt ett politiskt ställningstagande för utformningen av en långsiktig energipolitik. 

 

Riksdagen beslutade att omröstningen skulle gälla tre linjer. Samtliga alternativ förordade en 

avveckling av kärnkraften men i frågorna om hur, i vilken takt och på vilka grunder, denna 

skulle genomföras skiljde sig åsikterna kraftigt mellan linjerna. Kring respektive linje 

bildades kampanjorganisationer vilka samlade kända namn från politiken, idrotten, kulturen, 

                                                
1Björn Kjellström & Per Kågesson, Rösta Nej!: En bok om alternativ till kärnkraft och olja, Stockholm  1979, 
s.7 
2Sören Holmberg & Kent Asp, Kampen om kärnkraften: En bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 
1980, Stockholm 1984, s. 11-14 samt s. 102-107. För Sveriges energibalans 1979 se Statistisk årsbok för Sverige 
1980 s. 147. 
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industrin, forskningen med mera i sina kommittéer. Kampanjerna fick stort genomslag i 

massmedia där det fördes en livlig debatt. Dessutom förmedlade kampanjorganisationerna en 

stor mängd opinionsmaterial, bland annat i form av debattböcker, med syfte att ge väljarna en 

informerad bild av situationen för att underlätta ett rationellt politiskt beslutsfattande.3  

Min studie analyserar detta opinionsmaterial, tillsammans med ett antal statliga 

utredningar, för att ge ett bidrag till att öka förståelsen för hur respektive linje försökte ge en, 

utifrån sina politiska intressen, informerad bild av situationen för att framställa sitt alternativ 

som trovärdigt. Det teoretiska verktyget som används för att analysera källmaterialet är 

begreppet energisäkerhet. En enkel och inledande förklaring av detta begrepp är FNs 

definition: ”…the  availability  of  energy  at  all   times   in  various   forms,   in  sufficient  quantities  

and at affordable prices without unacceptable or irreversible impact on the environment”4, för 

uppsatsens syfte kommer det dock att behövas en mer precis definition. Den kommer vi att 

återvända till och redogöra för i uppsatsens teoriavsnitt. 

En stor del av den tidigare forskning som gjorts angående folkomröstningen fokuserar 

på den massmediala debatten snarare än mer djupgående analyser av den typ av 

opinionsmaterial som utgjordes av debattböcker, material för studiecirklar och liknande. 

Dessutom har inte den tidigare forskningen fokuserat på att förklara det samspel mellan 

kärnkraften och de alternativa energikällorna, som jag tror energisäkerhetsbegreppet bör 

möjliggöra, då den inte använt någon distinkt begreppsapparat för att göra detta.   

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen avser att öka förståelsen för hur politiskt drivna aktörer i sin opinionsbildning inför 

folkomröstningen om kärnkraften 1980 framställde sin hållning som energipolitiskt trovärdig 

och genomförbar. Studien prövar även energisäkerhetsbegreppet i en okonventionell kontext, 

nämligen som analytiskt begrepp för att studera ett historiskt källmaterial. 

 

De frågor jag vill besvara är följande 

x Hur underbyggde respektive linje sin hållning i termer av energisäkerhet i 

källmaterialet?  

                                                
3 Se Jonas Anshelm, Mellan frälsning och domedag: om kärnkraftens politiska idéhistoria, Eslöv 2000 och 
Holmberg & Asp, 1984 
4 United Nations Development Programme, World Energy Asseesment Overwiev: Update 2004, New York 2004, 
s. 42 
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x Vilka skillnader i aktörernas normativa föreställningar om kärnkraften framträder i 

källmaterialet?  

x Hur lämpar sig energisäkerhetsbegreppet som analysverktyg för att undersöka 

historiska energidebatter och vad bidrar studiet av energisäkerhetsaspekten till att 

förstå debatten kring folkomröstningen? 

Material, Teori och metod 

Undersökningens empiriska grund bygger främst på studier av källmaterial i form av tryckt 

opinionsmaterial. Detta material speglar, precis som även massmedialt förmedlat material gör, 

en väldigt direkt form av opinionsbildande. De politiskt drivna aktörerna, i form av 

kampanjorganisationerna, kunde genom debattböcker nå ut direkt till väljarna för att skapa 

stöd för sin uppfattning av frågan. Den massmediala diskussionen kring folkomröstningen är 

redan utförligt kartlagd av bland andra Holmberg & Asp (1984) samt Anshelm (2000). Jag 

vill i denna uppsats istället lägga fokus på en annan form av opinionsbildning, nämligen den 

som bedrevs genom debattböcker och material för studiecirklar vars författare ämnade skulle 

framstå som utbildande och informerande men samtidigt förmedla ett politiskt budskap. Jag 

har formulerat följande kriterier för att specificera ramarna för mina avgränsningar för 

källmaterialet: 

x Materialet var delaktigt för att sprida information inför folkomröstningen om 

kärnkraften 1980. 

x Materialet är riktat mot röstberättigade. 

x Materialet kan anses vara högkvalitativt, utbildande och informationstätt. 

x Materialet är framställt för att förmedla att läsaren ska få uppfattningen av att 

avsändaren förmedlar en informerad uppfattning baserad på vetenskapliga grunder 

vilken ska ligga till grund för ett rationellt politiskt beslutsfattande. 

Genom en undersökning av arkivmaterial från kampanjorganisationerna identifierades ett 

antal debattböcker och artiklar vilka är beskrivna som en viktig del av deras kampanjarbete5. 

För att skala ner materialet ligger fokus på en bok anknuten till respektive linje vilka 

diskuteras mer specifikt under avsnittet Kampanjorganisationerna och deras 

opinionsmaterial. 

                                                
5 Riksarkivet, ref. 730047, Ö3-vol.5, Riksarkivet, ref. 730674, B1-vol.1 samt ö1-vol1. 
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Jag använder mig dessutom av ett antal statliga offentliga utredningar och propositioner 

som kompletterande källmaterial för att undersöka energisäkerhetsdiskussionen i 

parlamentariskt underlag för beslutsfattande.  

Det finns ett digert utbud av sekundärlitteratur som behandlar den svenska 

kärnkraftshistorien. En stor del av denna behandlar dess parlamentariska situation men det 

finns även bredare diskursanalyser med utgångspunkt i pressmaterial och mer teknikhistoriskt 

orienterade studier6. Sekundärlitteraturen använder jag främst för att beskriva bakgrunden till 

beslutet om folkomröstningen, dess utformning och kampanjorganisationernas uppkomst och 

verksamhet – alltså för att placera in uppsatsens primärkällor i sin historiska kontext. Hur min 

uppsats förhåller sig till den tidigare forskningen på området går att läsa i avsnittet Relation 

till tidigare forskning.  

Min teoretiska ingång till uppsatsen bygger på två typer av litteratur. Den ena består av 

två naturvetenskapligt orienterade artiklar angående energisäkerhet. Den andra utgörs av tre 

texter, med utgångspunkt i teknik- och vetenskapssociologi, som ger en ingång till att förklara 

hur sociotekniska system interagerar med samhället.7 

Jag presenterar uppsatsens teori i två avsnitt. I det första definieras och förklaras 

energisäkerhetsbegreppet vilket är det verktyg jag använder för att tolka och klassificera 

diskussioner om energifrågor i primärmaterialet. I det andra avsnittet diskuteras det allmänna 

synsätt jag utgår från angående hur stora tekniska system samverkar med samhället. Detta 

perspektiv härrör från det fält som brukar kallas STS - science and technology studies -, och 

är en vedertagen teoribildning inom vetenskaps- och tekniksociologin.  

Energisäkerhetsbegreppet 

Att säkerställa trygg tillgång på energi på kort och lång sikt, är en fråga av absolut högsta 

politiska dignitet såväl globalt som lokalt. Pålitlig försörjning av kraft för arbete och värme är 

en nyckel för i princip alla samhällets funktioner. Begreppet energisäkerhet innefattar alla 

frågor som rör hur energiförsörjningen ska säkerställas. Energisäkerhetsaspekter är en mycket 

viktig del i all energipolitik och är en intressant och framträdande ingrediens i debatten om 

kärnkraften. Samtliga kampanjorganisationer la stor möda på att argumentera för hur deras 
                                                

6 Se exempelvis Evert Vedung, Kärnkraften och regeringen Fälldins fall, Stockholm 1979, Holmberg & Asp 
1984, Annki Schagerholm, För het att hantera: kärnkraftsfrågan i svensk politik 1945-80, Göteborg1993, 
Anshelm, 2000 och Maja Fjaestad, Visionen om outtömlig energi: bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 145-
80, Möklinta 2010. 
7 Energisäkerhet: Bert Kruyt et. al., Indicators for energy security, Energy Policy vol.37, 2009 och Lynne 
Chester, Conceptualising energy security and making explicit its polysemic nature,Energy Policy vol.38, 2010, 
Sociotekniska system: LangdonWinner, Do artifacts have politics?,Daedlus vol. 109 nr 1, Boston1980, Frank 
Laird, Solar Energy, Technology policy and Institutional Values, Cambridge2001, Kleinman, Science and 
Technology in Society: From Biotechnology to the Internet, Oxford 2005 
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förslag skulle förbättra, eller åtminstone inte försämra, nationens framtida energisäkerhet. 

Nedan följer en översikt över begreppets uppkomst och hur det utvecklats över tid samt en 

mer precis förklaring över hur begreppet används som analytiskt verktyg i denna studie. 

Lynne Chester förklarar i artikeln Conceptualising energy security and making explicit 

its polysemic nature (2010) hur energisäkerhet som begrepp uppkom i samband med 1970-

talets energikriser och sedan har förändrats i och med nya förutsättningar för den globala 

energimarknaden. Under efterkrigstiden blev allt fler nationer, i synnerhet de som var 

medlemmar i OECD, beroende av olja från mellanöstern. Reserverna var stora och priserna 

hölls länge på låga och relativt stabila nivåer. I och med den chockartade höjning av 

oljepriser, som skedde till följd av att de ledande oljeproducerande nationerna drastiskt 

minskade sina exportkvoter till de nationer som stöttat Israel under Oktoberkriget 1973, växte 

under 1970-talet diskussionen angående hur samhället skulle kunna säkerställa en tillförlitlig 

tillgång på energi – alltså hur energisäkerheten skulle garanteras.  

Sverige var vid denna tid ett av världens mest oljeberoende länder och 72% av den 

totala energiförbrukningen tillgodosågs genom oljeimport. Energisäkerhet var under denna tid 

i princip synonymt med att minska oljeberoendet för att inte lamslås av framtida energikriser. 

Goda internationella relationer, alternativa energitekniker och energieffektivisering var 

tydliga ledord för att minska oljekonsumtionen. Energisäkerhetsbegreppet har sedan dess 

breddats och förändrats. Det nuvarande globala energisystemet är ett komplext samspel 

mellan globala marknader, ömsesidiga beroenden, finansmarknader och teknologi och det är i 

ljuset av detta system dagens energisäkerhetsbegrepp oftast används.8  

Begreppets konventionella användningsområde är att analysera olika intressenters 

energisituation samt att värdera intressenternas försörjningsmöjligheter från olika 

energikällor. I denna studie använder jag mig av ett nytt användningsområde för 

energisäkerhetsbegreppet genom att jag nyttjar det som historiskt analysverktyg för 

energidebatter.  

På grund av begreppets mångfacetterade natur, och dess förändring över tid, krävs en 

tydlig begreppsapparat för att sålla fram resonemang om energisäkerhetsfrågor ur det 

historiska källmaterialet och analysera dem enligt uppsatsens frågeställningar. Energisäkerhet 

omnämns med största sannolikhet inte explicit i materialet utan fungerar som analytiskt 

begrepp för studien snarare än att det var aktörernas egna begrepp för att diskutera 

                                                
8 Chester, 2010, s.887-895 
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kärnkraften. I denna uppsats används fyra termer för att konstituera energisäkerhetens 

viktigaste aspekter. 

Tillgång – rent fysiska och geologiska resurser. I materialet framträder detta främst i 

form av diskussioner om uranfyndigheter, tillgång på kylvatten, geologisk möjlighet till 

slutförvar och dylikt. 

Tillgänglighet – frågor relaterade till geopolitik och teknisk kunskap. I materialet 

framträder detta främst i form av diskussioner som behandlar inhemsk teknisk expertkunskap 

eller alternativt möjlighet till samarbete med andra nationer. 

Hållbarhet – behandlar säkerhet, social acceptans, miljöfrågor och ideologiska frågor. I 

materialet framträder detta främst i form av diskussioner angående säkerhetsfrågor och 

moraliska diskussioner om avfallshantering. Inom denna kategori ryms även diskussioner om 

vad kärnkraften får för konsekvenser på maktförhållanden inom samhället så som teknokrati 

och dylikt. 

Ekonomi – ekonomiska aspekter. I materialet framträder detta främst i form av 

diskussioner angående att väga stora initiala kostnader mot framtida elpriser och svårbedömda 

kostnader kopplade till avfallshantering. Även samhällsekonomiska konsekvenser av 

bristande energitillgång eller höga energipriser ingår i denna kategori. 

Dessa fyra aspekter spänner upp de grundläggande dimensionerna för 

energisäkerhetsfrågor. Givetvis är aspekterna inte isolerade från varandra utan för en komplex 

växelverkarkan. 9  I denna studie används de fyra termerna ovan för att identifiera och 

kategorisera den diskussion om energisäkerhetsrelaterade frågor som förs i källmaterialet. 

Termerna gör det möjligt att komparativt undersöka vilka aspekter av energisäkerhet 

respektive linje fokuserar på genom att analysera dess opinionsmaterial.  

Kärnkraft som politiskt sociotekniskt system 

I uppsatsen betraktar jag kärnkraften som ett sociotekniskt system – alltså som en växelverkan 

mellan tekniska och sociala element vilka kan formas av politiskt maktinflytande. 

Statsvetaren Langdon Winner skriver i texten Do Artifatcts Have Politics? från 1968 om att 

teknik inte bara kan tillskrivas politiska värderingar utan att den även kan innefatta 

egenskaper så som makt och auktoritet. Utformningen och användandet av stora tekniska 

system är, enligt Winner, konstituerande för en viss typ av samhälle. Därmed tillskrivs 

tekniken inte bara samhällets visioner och ideal utan tekniken är en del av dessa. Sociologen 

Daniel Lee Kleinman driver en liknande tes i boken Science and Technology in Society 

                                                
9 Kruyt et. al, 2009, s.2166–2181 



7 
 

(2005). Kleinman beskriver det moderna samhället som teknovetenskapligt, alltså att teknik 

och vetenskap påverkar alla människors vardagsliv. Han menar att det finns en problematik i 

den dominerande diskursen kring teknik och vetenskap då den separerar värderingar och 

fakta. Kleinman anser att teknik i allra högsta grad är både socialt och politiskt. Tekniken 

formas av de maktförhållanden, ofta informella, som råder i samhället och mellan de aktörer 

som är anknutna till tekniken.10  

Teknikhistoriken Frank N. Laird, som undersökt den politiska omgivningen för 

solenergi i USA, skriver att ens ståndpunkt i debatter om framtida energikällor ofta är tydligt 

kopplad till ens uppfattning om hur det goda samhället bör se ut, alltså ens normativa politiska 

och sociala föreställningar. Huruvida ens föreställda konsekvenser av en viss energiteknik i 

efterhand visar sig vara rätt eller fel är inte av betydelse. Vidare hävdar han att det perspektiv 

Winner presenterar är fruktbart för att identifiera dessa bakomliggande normativa idéer.11  

Detta perspektiv på hur teknik samspelar med samhället, och hur den påverkas av 

maktbalanser mellan aktörer, är centralt för att diskutera hur olika nyanser i 

energisäkerhetsdiskussionen härstammar från olika aktörer och deras politiska intressen. Jag 

ser folkomröstningen om kärnkraft som en arena för politiska aktörer att spela ut dels sina 

normativa föreställningar om framtidens Sverige, dels den mer konkreta synen på hur 

energisäkerheten ska uppnås i framtiden. Den normativa, eller ideologiska, föreställningen om 

framtidens samhälle återspeglar även hur man anser att energisäkerheten bör säkerställas och 

vilka energisäkerhetsaspekter man prioriterar. Alla de värderingar kärnkraftsfrågan fylls med 

växelverkar med föreställningen om framtidens samhälle genom att de förutom, de normativa 

idéerna, även består av mer energisäkerhetsmässiga argument med en mer utbildande 

framtoning. 

Metod 

Att just energisäkerhetsbegreppet används för att analysera den debatt som utgav sig för att 

vara vetenskaplig och utbildande angående kärnkraftens roll i samhället har en relativt simpel 

förklaring. Det råder, och rådde, en bred politisk konsensus om att trygg försörjning av energi 

och en god energisäkerhet är både nödvändigt och önskvärt i allra högsta grad. Däremot finns 

olika uppfattningar om hur det bör uppnås, uppfattningar som formas av värderingar och 

politiska åsikter. De fyra aspekterna av energisäkerhet används som markörer för att särskilja 

divergerande åsikter om kärnkraftens framtida roll i energisystemet och hur den påverkar 

                                                
10 Winner, 1980, samt Kleinman, 2005, s.1-14 
11 Laird, 2001, s.5-6 
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energisäkerheten. Fokus på energisäkerhetsdebatten ligger på de frågor som rör nationella och 

internationella aspekter samt har ett långsiktigt perspektiv – alltså hur man ställer ett framtida 

svenskt energisystem med varierande grad av kärnkraft i förhållande till prognoser om 

framtida energibehov och hur man anser att ett gott samhälle bör utformas. Viktigt är att, 

återigen, poängtera är att begreppet energisäkerhet inte nämns explicit i materialet utan enbart 

är   ett   analytiskt   begrepp.  Därför  måste   diskussionerna   om   energisäkerhet   utläsas   ”indirekt”  

och detta görs främst genom att identifiera de textpassager som diskuterar någon eller flera av 

energisäkerhetens fyra aspekter. När nyanserna i synen på energi mellan de olika aktörerna är 

identifierade kan dessa analyseras genom att anlägga perspektivet om kärnkraft som ett 

politiskt influerat sociotekniskt system.  

 

Det finns även ett antal andra teoretiska utgångspunkter som hade kunnat användas för denna 

typ av studie. Jag kommer nämna ett par av dessa samt förklara varför jag valt att inte 

använda dem och hur de har influerat mitt val av teori.  

Social Construction of Technology, ofta kallad SCOT, är en teoribildning med ambition 

att förklara teknologisk utveckling genom att studera hur enskilda tekniska föremål eller hela 

tekniska system är inbäddade i, och samspelar med, en social kontext. Teorin utgår från att 

människligt handlande avgör hur teknologin används snarare än att det är teknologin som styr 

människornas användande av den. SCOT används ofta genom att identifiera de centrala 

aktörerna och dess syn på hur tekniken bör användas vid tiden när den är i sin linda. 

Aktörernas agerande över tid studeras med fokus på hur dess olika tolkningar av tekniken 

förändras och, oftast, konvergerar genom konflikter och kompromisser.12 SCOT hade i allra 

högsta grad kunnat vara aktuell för denna studies frågeställningar och det material som 

undersöks. Valet att inte använda SCOT beror främst på att kärnkraftsfrågan i Sverige 

omfattar ett stort antal aktörer av olika typ som haft ett komplext samspel över en lång tid 

vilket gjort en fullständig SCOT-analys alltför omfattande för denna studie. I någon mening 

uppvisar min teoretiska utgångspunkt vissa släktdrag med SCOT då även den utgår från att 

analysera skilda tolkningar om hur ett tekniskt system bör användas. 

Den andra teorin jag vill nämna är Sociotechnical Imaginaries vilken hävdar att hur 

stora sociotekniska system utformas är en del av en kollektiv framtidsföreställning om hur 

samhället bör utformas. Rollen för stora tekniska system kan befästas genom att de 

institutionaliseras och därmed kan fungera som politiska verktyg för att uppfylla den 

                                                
12 Wiebe Bijker, Bicykles, Bakelites and Bulbs: Toward a Theory of Sociotechnical Change,Cambridge 1997, 
s.19-100 
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nationella kollektiva framtidsföreställningen. Teorin är intressant för denna studie då den 

hanterar frågor som rör just kopplingen mellan sociotekniska system och dess roll i samhället 

och en del av den diskussion som förs i denna studie anknyter till denna teori. Valet att inte 

bokstavligt använda begreppet Sociotechnical Imaginaries är att det i tidigare forskning främst 

rör långsiktiga och stabila framtidsföreställningar och är applicerat som komparativt verktyg 

på nationell nivå. 13  Jag vill i denna studie undersöka hur olika syn på energisäkerhet i 

förhållande till kärnkraft är kopplade till olika föreställningar om framtidens samhälle hos 

vissa specifika politiskt organiserade grupper snarare än att identifiera en nationell kollektiv 

framtidsföreställning. 

Relation till tidigare forskning 

Det finns ett antal verk som beskriver den svenska kärnkraftshistorien över längre 

tidshorisonter. Historikern Annki Schagerholm (1993) behandlar perioden 1945-80 med fokus 

på politiska beslutsprocesser och kärnkraftsfrågan politiska och naturvetenskapliga aspekter. 

Maja Fjaestad (2010) har gjort en teknikhistorisk studie av visionen om den tekniskt 

avancerade bridreaktorn mellan år 1945-80 som innehåller en del intressanta resultat om hur 

kärnkraften i stort ansågs förändra det framtida samhället. Statsvetaren Stefan Lindström 

(1991) analyserar forskningspolitiken för svensk kärnkraft fram till beslutet om den svenska 

linjen 1956.  

Idéhistorikern Jonas Anshelms bok Mellan frälsning och domedag (2000) är en mycket 

omfångsrik diskursanalys av det offentliga samtalet om kärnkraften, främst i massmedia, 

mellan 1945-2000. Denna används flitigt av mig, främst i bakgrundsavsnittet, för att förstå 

hur kärnkraftsdiskursen förändrats över tid och vilka fluktuationer i åsikter, värderingar och 

idéer om kärnkraften som speglades i media vid tiden för folkomröstningen. Den forskning på 

området som bedrivits innan Anshelms studie undersökte främst de parlamentariska 

skeendena kring kärnkraften. Anshelms bok lyfter perspektivet till att främst diskutera hur 

aktörerna utanför riksdagen formade diskursen kring kärnkraften. Anshelm redogör för en del 

av det opinionsmaterial jag ämnar analysera men inte med samma djupgående fokus eftersom 

han behandlar dem som ett fragment av den mediala debatten. Här skiljer sig våra arbeten då 

jag använder mitt källmaterial för att undersöka vilka energiaspekter politiskt drivna aktörer 

använder i opinionsbildning kring sociotekniska system snarare än att se opinionsmaterialet 

                                                
13 Sheila Jasanoff & Sang-Hyun Kim, Containing the Atom: Sociotechnical Imaginaries and Nuclear Power in 
the United States and South Korea, 2009, s119-146 
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som en del av kärnkraftsdiskursen. Energisäkerhetsfrågor behandlas indirekt i Anshelms 

studie i och med att oljeberoendet var en del av det mediala samtalet, men inte med någon 

tydlig begreppsapparat och inte lika utförligt som i min uppsats. Min studie kan sägas ta 

avstamp i Anshelms fokus på de ickeparlamentariska aktörerna för att sedan göra en tydlig 

avgränsning mot det material som kampanjorganisationerna producerade och/eller 

förmedlade. Anshelm har dessutom (2006) skrivit en analys av synen på kärnkraftens avfall, 

liknande den han skrivit om kärnkraftsfrågan, som behandlar perioden 1950-2002. 

I tid mer specificerat till åren kring folkomröstningen, alltså 1970-talet och tidigt år 

1980, finns även där ett gediget sekundärmaterial. Evert Vedung (1979) beskriver och 

förklarar hur den borgerliga regeringen med Centerpartiets Thorbjörn Fälldin i spetsen i 

praktiken vann valet 1976 tack vare sin tydligt uttalade antikärnkraftspolitik och hur 

densamma två år sedan splittrade den borgerliga regeringen. Sören Holmberg & Kent Asp 

(1984) har genomfört en mycket omfattande valstudie av dels medierapporteringen inför och 

under valet, dels en väljarundersökning baserad på över 5000 intervjuer. De beskriver 

dessutom de mest centrala yttre och politiska händelser som föranledde folkomröstningen. 

Sociologen Per Lindquist (1997) skriver om hur den riksdagspolitiska debatten förhöll sig till 

kärnkraften under perioden 1972-80.  

Det finns en bred forskning angående den allmänna opinionsbildningen i massmedia 

och de parlamentariska händelserna men det finns en lucka i forskningsfältet att mer konkret 

analysera energidebatten kring folkomröstningen om kärnkraft. Givetvis nämner forskningen 

aspekter som oljeberoende och energiförsörjning eftersom det var en, för tiden, mycket 

aktuell energipolitisk fråga men ingen av den tidigare forskningen utgår specifikt från 

energisäkerhet och lägger inte heller någon större vikt vid att analysera samtliga linjers syn på 

hur man energipolitiskt värderade de olika energialternativen. Dessutom fokuserar en stor del 

av tidigare forskning främst på analys av samtalet i massmedia och dess relation till 

opinionsmaterialet. Däremot är det mer ”kvalitativa” material som denna studie behandlar är 

inte lika noggrant utrett. Denna studie särskiljer sig alltså dels genom användandet av 

energisäkerhetsbegreppet dels genom den typ av källmaterial som står i fokus.  

Bakgrund  

För att förstå varför folkomröstningen ägde rum, och hur aktörerna formades av en tid när 

energifrågor var mer aktuella än någonsin, är det fördelaktigt att diskutera de sociala 

föreställningar och politiska visioner som formade den svenska kärnkraften. Detta kapitel är 
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en genomgång av svensk kärnkraftshistoria, med fokus på de aspekter som anknyter till 

energisäkerhetsfrågor, baserad på tidigare forskning inom området  

Den svenska kärnkraftslinjen slås fast – och överges 

Efter att atombomberna fällts över Hiroshima och Nagasaki dröjde det inte länge innan de 

svenska myndigheterna insåg att de nya tillämpningarna av atomfysiken hade enorm 

potential. I november 1945 bildades, på uppdrag av regeringen, den svenska atomkommittén 

vars uppgifter var att fördela forskningsmedel och anslag samt bygga upp ett nätverk för 

svensk forskning inom atomfysik och atomteknik för civil och militär användning. Två år 

senare grundades det statliga aktiebolaget Atomenergi med uppdrag att driva den praktiska 

utvecklingen, och i dess förlängning, kärntekniska tillämpningar under statligt överseende. 

Lika viktigt som att säkerställa förutsättningar för teoretisk och teknisk kompetens var det att 

lägga uranhanteringen under statlig kontroll. Sveriges enormt stora, om än väldigt låghatliga, 

uranfyndigheter var en utav grundpelarna för ett självständigt kärnkraftsprogram baserat på 

inhemskt bränsle och nationell kompetens.14  

Under början av 1950-talet hade även Asea och Vattenfall börjat bli inflytelserika inom 

det svenska kärnteknikområdet. Tillsammans med Atomenergi försökte de tre parterna hitta 

samarbetsformer men man insåg tidigt att det inom företagen fanns helt olika målbilder med 

verksamheten. Den Socialdemokratiska regeringen, som såg kärnkraft som en nyckel i 

folkhemsbygget, vidtog åtgärder för att öka Atomenergis inflytande och därigenom 

möjligheten att integrera energipolitiska intressen i verksamheten. Regeringen tillsatte 1955 

års atomenergiutredning med direktiv om att ge förslag på organisationsform och den tekniska 

riktningen för det framtida kärnkraftsarbetet. Hörnstenen i utredningens förslag var riktlinjer 

för ett mycket ambitiöst nationellt kärnkraftsprogram med en helt självförsörjande 

kärnkraftsindustri vilket kom att kallas den svenska linjen. Sverige skulle i framtiden 

säkerställa sitt växande energibehov genom inhemsk kärnkraft och vattenkraft och därmed 

inte göra sig beroende av energiimport vilket var önskvärt i en tid när regeringen försökte föra 

en trovärdig neutralitetspolitik medan spänningar byggdes upp mellan öst och väst.15  

Den svenska linjen tolkar jag både som ett verktyg för att trygga framtida 

energisäkerhet i termer av tillgång och tillgänglighet samt ett politiskt redskap för att stärka 

den nationella industrin. Frågor kring acceptans diskuterades knappt och det fanns egentligen 

                                                
14 Anshelm, 2000, s.23 samt SOU 1956:11, Atomenergien: betänkande med förslag avgivet av 1955 års 
atomenergiutredning, 1956, s.7-9 och Schagerholm 1993. 
15 Anshelm, 2000, s.25-27, Fjaestad, 2010, s.56-58, Stefan Lindström, Hela nationens tacksamhet: Svensk 
forskningspolitik på atomenergiområdet 1945-1956, Stockholm 1991, s.10-13 samt SOU 1956:11 främst s.68-80 



12 
 

inte någon kritik mot kärnkraft, troligtvis på grund av att arbetet på området i praktiken helt 

och hållet skedde i statlig regi med små möjligheter till allmän insyn samt att. Dessutom var 

de praktiska konsekvenser storskalig implementering medför ännu inte kända.  

Det var inte förrän under det tidiga 1960-talet det började utvecklas en kritisk opinion 

mot satsningen på kärnkraft. I och med att det projekterades för de första kärnkraftverken blev 

de konkreta konsekvenserna av tekniken mer uppenbar för allmänheten. Alltjämt var kunskap 

om de fysiska processerna och dess konsekvenser, så som den radioaktiva strålningen, 

privilegierad främst till vetenskapsmän och andra sakkunniga. De få frågetecken som restes 

från allmänheten bortförklarades av myndigheter och industri genom att peka på alla de 

samhällsproblem kärnkraften skulle lösa. Tiden var nu kommen för den svenska linjen att 

omsättas i praktiken. Ett kärnkraftverk i Marviken utanför Norrköping var tänkt som en sista 

anhalt, för att lära sig hantera de praktiska aspekterna av drift i större skala, innan de ännu 

stora kommersiella kärnkraftverken skulle uppföras. De följande åren kantades 

Marvikenprojektet av ständiga problem och gav upphov till de första parlamentariska 

debatterna angående kärnkraften. Under samma tidsperiod började rapporter från USA 

strömma in vilka talade om mycket goda resultat inom en alternativ reaktorteknik. 1970 

tvingades Atomenergi och Vattenfall, på grund av svårigheter att möta de högt ställda 

säkerhetskraven samt osäkerhet kring de tekniska lösningarna, rekommendera 

Industridepartementet att inte fullfölja Marvikenprojektet. Detta var givetvis ett mycket stort 

misslyckande och hela den svenska linjen, med Atomenergis statliga styrning i förgrunden, 

fick frän kritik i den efterföljande debatten.16  

Marvikenprojektets öde tjänar som en symbol för upplösandet av den svenska linjen. 

Det ansågs längre inte självklart att binda sig till ett helt inhemskt kärnkraftssystem, och 

dessutom skrevs ett avtal med USA om import av kärnbränsle som gjorde uranbrytning i 

Sverige betydligt mindre intressant17.  

De tekniska utmaningarna och ett mer öppet globalt samarbete inom det kärntekniska 

området medförde att ett inhemskt kärnkraftprojekt inte längre lika självklart. Fokus i den 

tidigare forskning som behandlar denna tidsperiod har legat på att förklara samspelet mellan 

de industriella och vetenskapliga aktörerna som formade den tidiga svenska kärnkraften. Sett 

utifrån de fyra energisäkerhetsaspekterna var det främst en förändrad tillgänglighet, i och med 

ett utökat samarbete med USA samt tekniska bekymmer med den inhemskt utvecklade 

                                                
16 Anshelm, 2000, s.75-100 Fjaestad, 2010, s.92-95 
17 Anshelm, 2000, s.85 
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tekniken, i kombination med allt fler ekonomiska intressen av ickestatliga aktörer som 

formade det svenska kärnkraftsprogrammet. 

Kärnkraftsfrågans decennium 

I slutet av 1960-talet förvärvade Vattenfall mark i närheten av Varberg för att inleda 

byggnationen av Ringhals kärnkraftverk. I media diskuterades att Vattenfall verkade planera 

för framtida kärnkraftverk enbart med hänseende till kraftproduktion utan att ta hänsyn till 

miljöaspekter. Under denna tidsperiod växte det allmänna medvetandet och intresset kring 

miljöfrågor och de blev en politisk angelägenhet. Luftföroreningar och försurning ansågs vara 

stora problem och det debatterades flitigt om den planerade utbyggnaden av vattenkraft i 

norrland. Kärnkraften hade tidigare lanserats som ett miljövänligt alternativ och möjliggjorde 

för naturskyddsopinionen att kritisera kraftproduktion genom fossila bränslen och vattenkraft 

utan att vara emot tilltagande energianvändning. Paradoxalt nog banade kärnkraften under 

andra hälften av 1960-talet väg för den miljörörelse som sedan skulle bli dess största 

motståndare.18  

Riksdagen beslutade 1971 om att totalt elva kommersiella kärnkraftverk skulle uppföras 

i Sverige. Året efter ställde sig Centerpartiet kritiskt angående kärnkraftsreaktorernas säkerhet 

och frånvaron av en plan för avfallshanteringe Detta bröt den tidigare positiva 

parlamentariska enighet som rått. Även VPK19 följde deras exempel och inför riksdagens 

stora energibeslut i maj 1975 var blocksplittringen ett faktum. Socialdemokraterna ville ha en 

utbyggnad till totalt 13 stycken kärnkraftverk medan VPK ville ha en snabb avveckling av all 

kärnkraft. Inom det borgerliga blocket fanns även där tydliga meningsskiljaktigheter. 

Moderaterna stöttade Socialdemokraternas förslag medan Folkpartiet ville hålla fast vid den 

tidigare planen om elva reaktorer.20  En antikärnkraftsdiskurs fick fäste i offentligheten i 

början av 1970-talet och fokuserade främst på kärnkraftens säkerhetsrisker. 

Kärnkraftsmotståndare så som Per Kågesson21, en person som dyker upp igen senare i denna 

text, förflyttade fokus från tekniska problem till mer allmänmänskliga frågor. Man ifrågasatte 

utvecklingen för det moderna, högteknologiska, samhället som enkom ansågs kretsa kring 

ekonomisk tillväxt och var alltför teknokratiskt. Kärnkraften användes av dessa som symbol 

                                                
18 Anshelm, 2000, s.106-111 
19 Förkortning för Vänsterpartiet Kommunisterna – idag Vänsterpartiet. 
20 Vedung, 1979, s.14-16 
21 Under 1970-talet aktiv medlem i VPK och en av de mest framträdande personerna i motståndsrörelsen mot 
kärnkraften. 
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för en politisk utveckling mot ett expertorienterat och odemokratiskt framtida Sverige. 22 

Kärnkraftsfrågan var nu även en fråga om normativa idéer om samhället. 

Den första oljekrisen inträffade i slutet av 1973 när OPEC23-länderna, som konsekvens 

av Oktoberkriget mellan Egypten och Israel, drog ner på oljeproduktionen och råoljepriset 

fördubblades. Allmänheten i Sverige överröstes med nyheter om oroligheterna i Mellanöstern 

och risk för en kommande oljebrist. Regeringen beslutade om ett krispaket och något senare 

infördes även viss elransonering. Många medborgare insåg nu att energifrågor kunde få direkt 

inverkan på vardagen och sin privatekonomi vilket bidrog till ett ökat medvetande om 

kärnkraftsfrågan. 24  Intressant är att energisäkerhetsfrågor nu belystes. Riskerna med ett 

beroende av importerad olja blev tydligare än någonsin och man insåg vidden av samhällets 

energiberoende. Energisäkerhetsdebatten kring oljekrisen underblåste med största säkerhet 

intresset för kärnkraftsfrågan och pekar tydligt på energisäkerhetsaspekter som tillgänglighet 

och ekonomi men även hållbarhetsfrågor. 

Inför de allmänna valen 1976 var kärnkraften den dominerande valfrågan. Under april 

månad uttalade Centerns partiledare Thorbjörn Fälldin   de   berömda   raderna   ”Jag   sätter  mig  

inte  i  en  regering  som  startar  fler  kärnkraftverk”  och  ”Ingen  stadsrådspost kan vara så åtråvärd 

att   jag   vore   beredd   att   dagtinga   med   min   övertygelse”   vilket   vittnar   om   partiets  

kompromisslösa hållning i frågan under valkampanjen. De borgerliga vann sedan valet med 

knapp marginal och det blev Fälldins uppgift att bilda regering. Frågan var nu hur 

Centerpartiets aggressiva antikärnkraftspolitik skulle kombineras med Folkpartiets och 

Moderaternas hållning i frågan. Under samma dagar stod Sveriges sjätte kommersiella reaktor 

klar och var redo att laddas med bränsle. Att inte låta denna sättas i drift skulle vara ett enormt 

slöseri med resurser som varken Moderaterna eller Folkpartiet kunde stå bakom. Fälldin var 

tvungen att ge vika och kritiken lät inte vänta på sig. Oppositionsledaren Olof Palme 

kommenterade Fälldins agerande med orden  ”Det  är  mer  än  ett  löftesbrott,  det  är  ett  svek”.25 

Centerpartiet hade i valrörelsen motiverat sin hållning om avveckling med att 

kärnkraftsverken helt enkelt var onödiga och att energibesparingar kunde ersätta dessa. Detta 

var ett påstående som möttes med kritik både av oppositionen och av de övriga borgerliga 

partierna även om det förvisso rådde en politisk konsensus om att energibesparingar var en 

nyckel för framtidens energipolitik. Från och med valet 1976 var kärnkraftens förespråkares 

                                                
22 Anshelm, 2000, s.120-125 samt s.136-143 
23 OPEC –Organization of the Petroleum Exporting Countries. En sammanslutning av de största 
oljeproducerande staterna, främst på arabiska halvön, som verkar för samordning av oljepolitik och export. 
24 Holmberg & Asp, 1984, s.37-39 
25 Vedung, 1979, s.16-25 
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viktigaste argument att kärnkraften var nödvändig för att undvika framtida bristsituationer av 

tillförseln av olja samt att kärnkraften var ett betydligt mer miljövänligt alternativ än fossila 

bränslen. Den uppfattningen delades även av ett stort antal forskare och professorer vid de 

tekniska högskolorna som varnade för att utsläppen av växthusgaser i och med förbränning av 

fossila bränslen på lång sikt skulle utgöra ett betydligt mycket större miljöproblem än 

kärnkraften.26  

Den borgerliga regeringens första försök att kompromissa för en mer homogen 

energipolitik, som skulle ge tillbaka Centerpartiets trovärdighet i kärnkraftsfrågan, är den så 

kallade villkorslagen. I korthet säger lagtexten att för att en ny reaktor får tas i drift måste de 

kraftbolag   som   äger   den   visa   att   man   på   ”ett   betryggande   sätt”   kan   hantera   det   använda  

kärnbränslet. Efter förhandlingar angående huruvida två nyligen färdigbyggda kärnkraftverk 

skulle få starttillstånd utifrån villkorslagen blev motsättningarna inom regeringen för starka. 

Centerpartiet försökte kompromissa med de övriga regeringspartierna om en ståndpunkt 

angående kärnkraften men lyckades inte och Fälldin lämnade in sin avskedsansökan. Den 

första borgerliga regeringen på 44 år hade spruckit på grund av kärnkraftsfrågan. En 

regeringsombildning skedde och Folkpartiet ledde nu en borgerlig minoritetsregering.27 

Det sena 1960-talets miljödebatt och oljekrisen 1973 medförde att frågor kopplade till 

energisäkerhet på allvar började diskuteras i offentligheten vilket aktualiserade 

kärnraftsfrågan. Idén om lågenergisamhället blev framträdande i diskursen och medförde att 

det inte längre ansågs självklart att kärnkraften varken var nödvändig eller önskvärd. 

Dessutom  associerades  kärnkraften  med  teknokrati  och  ett  centraliserat  och  ”hårt”  samhälle.  

De normativa idéerna kopplade till kärnkraften och dess önskvärda roll i energisystemet hade 

sådan kraft att de både vann valet åt de borgerliga 1976 och splittrade dem två år senare. S, Fp 

och M stod nära varandra i kärnkraftsfrågan, tillväxtpolitiken och synen på det 

högteknologiska samhället medan VPK respektive C stod på den andra sidan av skalan. 

En politiskt oundviklig folkomröstning 

Onsdagen den 4 april 1979, som i  efterhand  kommit  att  kallas  ”den  galna  onsdagen”, skiftade 

Socialdemokraterna hållning angående kärnkraften och förkunnade att en folkomröstning bör 

genomföras i frågan. Den enskilt största händelsen som ledde till deras nya ställningstagande 

var olyckan vid kärnkraftverket Three Mile Island i nordöstra USA i mars 1979. En rad 

händelser till följd av komplexa tekniska och fysiska reaktioner i kombination med 

                                                
26 Anshelm, 2000, s213-217 
27 Vedung, 1979, s.42-68 samt Anshelm, 2000, s2.240-245 samt Holmberg & Asp, 1984, s.46-48 
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missuppfattningar bland personal och felande mätinstrument ledde till ett allvarligt 

olycksförlopp. Efter ett par dagars kamp mot den havererande reaktorn konstaterade 

teknikerna den 4 april att faran var över utan några direkta personskador men att relativt stora 

radioaktiva utsläpp hade skett. Olyckan bedömdes som historiens allvarligaste 

kärnkraftstillbud. På en presskonferens kungjorde Olof Palme och Ingvar Carlsson att man 

missbedömt kärnkraftens risker och därmed omprövat sin hållning. Man tog dock starkt 

avstånd från att man nu sållat sig till Centerpartiets och VPKs hållning i frågan och 

underströk gång på gång att man hela tiden varit tydliga med att nya insikter om 

säkerhetsfrågan kunde leda till en omprövning. Som grund för folkomröstningen ville man 

använda statliga utredningar angående svensk kärnkraft mot bakgrund av de nya insikter man 

fått i och med händelserna i Three Mile Island. I maj enades de fem riksdagspartierna om att 

en folkomröstning skulle ske 28 mars 1980.  

Det finns dock ett par andra omständigheter som också bör nämnas i sammanhanget 

som dessutom anknyter till energisäkerhet. Maktövertagandet i Iran, där landet gick från att 

vara en sekulär monarki till en islamsk monarki, i början av samma år medförde att den 

globala oljemarknaden återigen blev instabil, även kallat den andra oljekrisen. En ny oro för 

bristande energisäkerhet till följd av oljeberoendet ledde till att regeringen lade fram en 

proposition, som antogs en kort tid innan incidenten vid Three Mile Island, med nya riktlinjer 

för energipolitiken fram till 1990. Propositionen fokuserar i princip enbart på att minska 

beroendet av olja genom ett kärnkraftsprogram om totalt 12 reaktorer. Den tidigare 

statsministern Fälldin, VPK och antikärnkraftsrörelsen kritiserade de kärnkraftsvänliga 

partierna Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna för att återigen leda Sverige in i 

kärnkraftssamhället. 28  Ännu en gång kan vi med hjälp av vår begreppsapparat visa att 

energisäkerhetsaspekter angående tillgång och tillgänglighet, har stort inflytande på de 

politiska värderingarna om kärnkraften. Det är svårt att bedöma om allmänheten influerades i 

samma utsträckning och på samma sätt av oroligheterna i mellanöstern. Hur som är 

energikriserna 1973 och 1979 händelser som format en stor del av inställningen till kärnkraft 

hos de tillväxtfokuserade partierna S, Fp och M. Det är inte orimligt att anta att en 

tillväxtorienterad ideologisk ståndpunkt i större utsträckning tar hänsyn till 

energisäkerhetsfrågor ur ett perspektiv på tillgång och tillgänglighet, medan en politisk 

grundsyn om ekologisk stabilitet främst lägger vikt vid hållbarhet. 

                                                
28 Charles Perrow, Normal Accidents: Living With Hugh.Risk Technologies, Princeton 1984, s.15-32, Holmberg 
& Asp, 1984, s.49-52, Anshelm, 2000, s. 245-259, Proposition 1978/79:115, Om riktlinjer för energipolitiken, 
s.1-4 och s. 18 
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Med hjälp av sekundärlitteratur har vi nu kunnat se att Sveriges kärnkraftshistoria har ett 

intimt förhållande med energisäkerhetsaspekter angående tillgång och tillgänglighet. Oron för 

ett importberoende av fossila bränslen och dess utrikespolitiska konsekvenser samt 

miljöpåverkan har ända sedan andra världskriget varit viktiga anledningar för att motivera 

svensk kärnkraft. Utvecklingen under 1970-talet innebar att den motdiskurs mot kärnkraften 

som fokuserade på hållbarhet, främst angående moraliska synpunkter och säkerhetsrisker, 

ställdes mot tillgång, tillgänglighet och ekonomi.  

Folkomröstningens tre linjer 

För att förstå vad opinionsmaterialet argumenterade för och vilka skillnader som finns i 

energisäkerhetsdiskussionen i detta behöver, de något förvirrande, valsedlarna förklaras. 

Riksdagsbeslutet om att anordna en folkomröstning om kärnkraftens roll i den framtida 

energiförsörjningen togs i januari 1980. Här togs även beslutet om de tre röstalternativen – de 

tre linjerna29 I detta avsnitt presenteras hur och varför de formulerades som de gjorde och 

vilka partier som stödde vilken. Se gärna bild 1 där valsedlarna återges i sin helhet. 

Jonas Anshelm (2000) skriver att det i dagspressen flitigt debatterades hur röstningen 

skulle komma att utformas. Eftersom alla partier var överrens om att en avveckling någon 

gång skulle var det oklart vad det var man skulle rösta om; antalet reaktorer?, tempo för 

avvecklingen?, var det ens nödvändigt att folkomrösta i frågan?. Tillslut beslutade riksdagen 

att det var tre linjer och inte enbart ett ja- och ett nej alternativ som skulle avgöra frågan.30   

                                                
29 Holmberg & Asp, 1984, s.90-96 samt proposition 1979–80:75,om folkomröstning i kärnkraftsfrågan, s. 10 
30 Anshelm, 2000, s271-272. 
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Bild 1 – Valsedlarna från 
folkomröstningen om kärnkraften 
1980. Från vänster och nedåt: Linje 
1, Linje 2 framsida, Linje 2 
baksida, Linje 3 framsida, Linje 3 
baksida. Källa: Holmberg & Asp 
1984 s.96. Bilden är redigerad av 
författaren. 
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Samtliga valsedlar inleds med följande text: 

 
I Sverige finns nu sex kärnkraftsreaktorer i drift. Ytterligare fyra reaktorer är färdiga och två är under 
arbete. Riksdagen har beslutat att en folkomröstning om kärnkraftens roll i den framtida 
energiförsörjningen skall hållas den 23 mars 1980. Omröstningen gäller tre olika förslag 
 

Formuleringen  att  omröstningen  gäller  ”kärnkraftens  roll   i  den  framtida  energiförsörjningen”  

vittnar om att man från riksdagens håll lanserade omröstningen som en ren energifråga vilket 

skapar utrymme för debatt om energisäkerhet. Resterande text på valsedlarna är den där 

linjerna preciserar sitt förslag.  

Linje 1 och Linje 2 förespråkade båda en utbyggnad till totalt tolv reaktorer, i linje med 

den tidigare antagna energipropositionen, som sedan skulle avvecklas i den takt de tekniska 

möjligheterna för alternativa energikällor och den energipolitiska situationen gjorde möjligt. 

Linje 1 stöddes av Moderaterna och Linje 2 av Socialdemokraterna och Folkpartiet. 

Anledningen till att de inte kunde enas under ett gemensamt alternativ kan till stor del 

förklaras med en ovilja från M att gå med på S krav om att kraftproduktion bör vara 

förstatligad men det dröjde inte länge innan kritik kom från miljörörelsen och högerhåll om 

att S ställt sitt krav för att de ansåg sig gynnas av en omröstning med tre alternativ.  

Framsidan till Linje 2s valsedels är identisk med Linje 1s men baksidan innehöll, 

förutom proklamerandet att storskalig kraftproduktion ska stå under statligt styre, även ett 

kort avsnitt om att en säkerhetskommitté med lokal förankring ska tillsättas vid varje 

kärnkraftverk för att öka den allmänna insynen samt att miljö- och säkerhetsförbättrade 

åtgärder ska genomföras vid kraftverken. Dessutom går det att läsa att de utsatta i samhället 

ska skyddas, och att staten ska intensifiera arbetet med energibesparingar och forskning inom 

förnybara energikällor.31  

Linje 3 stöddes av Centerpartiet, VPK och KDS32. Texten på valseden  inleds  med  ”NEJ  

till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av de sex reaktorer  i  drift  inom  tio  år”. Den 

fortsätter sedan med löfte om en hushållningsplan för minskat oljeberoende genom 

energibesparing och större andel förnybara energikällor. Valseden innehåller även en rad om 

förbud mot framtida uranbrytning och anrikning i Sverige samt ett utökat arbete mot 

kärnvapenspridning och förbud mot export av reaktorer och reaktorteknik.33  

 

                                                
31 proposition 1979–80:75, s. 2 
32 Förkortning för Kristen Demokratisk Samling – idag Kristdemokraterna. Vid tiden för folkomröstningen ett 
marginalparti. 
33 proposition 1979–80:75, s. 2-3 
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En ledtråd för att begripa varför folkomröstningen bestod av tre olika avvecklingsalternativ 

där två av dessa (linje 1 och linje 2), åtminstone på valsedlarna, är förvirrande lika hittar vi i 

de två statliga utredningar som tillsattes efter Three Mile Island för att tjäna som 

beslutsunderlag för propositionen om folkomröstningen. I november1979 offentliggjordes 

utredningarnas betänkanden: Om vi avvecklar kärnkraften: Konsekvenser för ekonomi, 

sysselsättning och miljö (konsekvensutredningen) samt Säker kärnkraft? 

(reaktorsäkerhetsutredningen).  

Reaktorsäkerhetsutredningens huvudsakliga uppdrag var att undersöka om en olycka 

likt den vid Three Mile Island skulle kunna inträffa vid svenska kärnkraftverk. I betänkandet 

konstateras att det inte finns någon större anledning att omvärdera den tidigare bedömningen 

av säkerheten i de svenska kärnkraftverken – därför att säkerheten redan är mycket god. 

Däremot menar man att olyckan i USA visar på att det orimliga faktiskt kan ske och föreslår 

49 åtgärder för en förbättrad säkerhet.34 

Konsekvensutredningens uppdrag var att inför folkomröstningen ge en vetenskapligt 

underbyggd bild av hur Sverige skulle påverkas av en kärnkraftsavveckling fram till 1990. 

Utredningen fastslår att ett energisystem utan kärnkraft riskerar att leda till en situation där 

både miljö och ekonomi drabbas hårt då Sverige tvingas in i ett ökat beroende av fossila 

bränslen och därmed stora utsläpp av luftföroreningar och högre elpriser. Betänkandet nämner 

bland sina slutsatser även direkta konsekvenser kopplade till energisäkerhetsaspekten 

tillgänglighet – ”…en   avveckling   innebär   att   våra   möjligheter   att   snabbt   minska   vårt  

oljeberoende försämras och att vi blir mer känsliga för störningar på den internationella 

oljemarknaden”.35 

 Konsekvensutredningen gav en dyster bild av vad en avveckling av kärnkraften skulle 

innebära och baserade till stor del sina argument på en försämrad framtida energisäkerhet och 

samhällsekonomi. Kärnkraften framhålls överlägsen andra energislag framförallt utifrån 

tillgänglighet och ekonomi. Gång på gång framhålls hur billig kärnkraftsproducerad el är 

eftersom de största investeringarna redan var gjorda och bränslekostnaderna är relativt låga. 

Genomgående i betänkandet framställs en avveckling av kärnkraft som ekvivalent med ett 

ökat oljeberoende. Intressant är att tre kärnkraftsmotståndare, Per Kågesson (VPK), Pär 

Granstedt (C) och Peter Larsson från Miljöförbundet, som var delaktiga i utredningen 

                                                
34 SOU 1979:86, Säker kärnkraft?, Stockholm 1979, s.44-50 
35 SOU 1979:83, Om vi avvecklar kärnkraften: Konsekvenser för ekonomi, sysselsättning och miljö, Stockholm, 
1979, s.9-24 
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lämnade denna i protest då de ansåg den genomföra ett subjektivt utredningsarbete och 

bedriva kärnkraftsvänlig energipolitik.36  

 

De två utredningarnas slutsatser kan, ur energisäkerhetssynpunkt, tolkas enligt följande. De 

svenska kärnkraftverken kan anses vara mycket säkra och risken för allvarliga haverier är 

mycket liten. Kärnkraften är mycket viktig för den svenska energisäkerheten, framförallt 

enligt aspekterna tillgång, tillgänglighet och ekonomi. Dock finns det problem med dess 

hållbarhet med tanke på avfallsproblemen och de allvarliga konsekvenser en olycka kan få, 

även om det inte är troligt att en sådan kommer ske. En avveckling bör ske, eftersom 

problematiken angående hållbarhet är alltför omfattande för att kunna lösas. Däremot måste 

den ske på premisserna att tillgång, tillgänglighet och ekonomi kan tillgodoses av andra 

energislag, helst förnybara, eller genom energibesparingar - avvecklingen får inte riskera 

energisäkerheten. 

Kampanjorganisationerna och deras opinionsmaterial 

I samband med beslutet om folkomröstningen bestämdes även att varje linje skulle företrädas 

av en kampanjorganisation. Det var genom dessa debatten och opinionsbildningen skulle ske 

istället för i riksdagspartiernas eller andra organisationer med intresse i frågans namn. De 

statliga anslagen delades lika mellan de linjer som förespråkade 12 reaktorer, alltså linje 1 och 

2, samt linje 3 som inte ville ha fler än sex reaktorer i drift innan avvecklingen.37 I detta 

kapitel presenteras kortfattat de olika kampanjorganisationernas sammansättning samt att 

opinionsmaterialet med anknytning till respektive linje studien senare analyserar presenteras. 

 

Bild 2 - Kampanjorganisationernas logotyper 

                                                
36 SOU 1979:83, s3 samt Anshelm, 2000, s.270, Proposition 1979–80:75, s.5-6 
37 Proposition 1979–80:75, s.12 
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Energi för Sverige 

Linje 1s kampanjorganisations frontfigur var Moderaten Per Unckel. I organisationen fanns 

representanter från moderaterna, idrotten och kulturen. I styrelsen satt dessutom ordföranden 

för Sveriges industriförbund. Redan i början av kampanjen ämnande Energi för Sverige att 

särskilja sig från linje 2 betydligt tydligare än på valsedeln genom att hävda att kärnkraftens 

framtid var en öppen fråga och inte nödvändigtvis behövde innebära en avveckling – alltså en 

ren motsats mot formuleringen på valsedeln och premisserna för omröstningen.38 

 

Energi   för   Sveriges   paroll   var   ”använd   våra   kärnkraftverk”.  

Detta användes som rubrik i stora annonser i dagspressen och 

var även titeln på den debattbok kampanjorganisationen använde 

för att sprida en mer utförlig redogörelse av sin hållning 39 . 

Boken (av vissa kallad ja-boken) innehåller ett flertal intressanta 

passager med direkt anknytning till energisäkerhet samt en 

utförlig kritik av linje 3s avvecklingsförslag som presenteras i 

debattboken Rösta Nej! Författarna till Använd våra 

kärnkraftverk är journalisterna Hans Bergström och Janerik 

Larsson. Något paradoxalt är att Hans Bergström under 1970-

talet var aktiv i Folkpartiets ungdomsförbund, vilket officiellt 

stödde linje 2, och ger ännu en fingervisning om hur 

kärnkraftsfrågan ledde till nya politiska konstellationer. 

Rikskommittén för Linje 2 

Redan samma dag som riksdagsbeslutet om folkomröstningen togs samlades ledningen för 

linje 2s kampanjorganisation. Kommitténs drygt 200 medlemmar bestod huvudsakligen av 

socialdemokratiska och folkpartistiska politiker men även idrottsmän, journalister och andra 

personer ingick. Linje 2 främsta talesperson från arbetarrörelsens sida var LO sekreteraren 

Rune Mohlin som tillsammans med Folkpartisten Hans Blix utgjorde organisationens 

vanligast förekommande röster i massmedia.40  

 

                                                
38 Holmberg & Asp, 1984, s.97-98 samt Anshelm, 2000, s.277 
39 Anshelm, 2000, s.277 
40 Holmberg & Asp, 1984, s.97-98 

Bild 3 - omslaget till 
Använd våra 
kärnkraftverk 
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Angående opinionsmaterial, av den typ denna studie 

ämnar analysera, anknutet till linje 2 finns det, enligt 

mina efterforskningar, ingen debattbok som man 

hävdar vara en utförlig beskrivning av linjens förslag 

på det sätt som det finns för de andra två linjerna. 

Däremot genomfördes studiecirklar i vilka liknande 

material användes. Innan det stod klart vad de exakta 

alternativen till folkomröstningen skulle bli hade 

material som förkunnade socialdemokraternas 

hållning i frågan distribuerats via studiecirklar. En 

sådan bok är Energipolitik för framtiden som ingick 

i arbetarförbundets studieförbunds serie Vi bygger 

landet. Boken, vilken är skriven av en arbetsgrupp 

bestående av representanter från bland annat 

Socialdemokraterna, Kvinnoförbundet och Arbetarförbundet, ger ett intressant perspektiv på 

hur förhållandena bakom kärnkraftsfrågan diskuteras. Vi bör ha i åtanke att boken förmedlar 

Socialdemokraternas bild av kärnkraftsfrågan och därmed troligtvis inte är helt representativ 

för linje 2s ståndpunkter. Socialdemokraterna var dock den dominerande aktören i 

utformningen av linje 2. Angående i vilken omfattning boken spreds har jag inte funnit några 

tydliga uppgifter, däremot vet vi att den var en del av ett sammanhang med en hög ambition 

av att utbilda medborgare för att förmedla en informerad bild av samhällsfrågor. En intressant 

aspekt att ta hänsyn till är att bokens målgrupp troligen har en relation till Socialdemokraterna 

och arbetarrörelse i och med att den distribuerades inom arbetarförbundets studiecirklar.  

Folkkampanjen nej till kärnkraft 

Linje 3s kampanjorganisation var, till skillnad från de andra linjernas kampanjorganisationer, 

ingen ny aktör. 1978 grundades organisationen   under   namnet   ”Folkkampanjen nej till 

atomkraft” och bestod av de aktörer som utgjort de starkaste rösterna i kärnkraftsmotståndet 

under 1970-talet. Det nya namnet Folkkampanjen nej till kärnkraft togs inför 

folkomröstningen. Ordförande var den partipolitiskt oberoende, och för allmänheten okände, 

Lennart Dahléus som var verksam som informationssekreterare i Kungliga 

Vetenskapsakademien. Dahléus tillsammans med socialministern Karin Söder (C) och C H 

Hermansson, tidigare partiledare i VPK, utgjorde folkkampanjens främsta talespersoner. Inom 

folkkampanjen samarbetade ett 30 tal organisationer som exempelvis Centerpartiet, VPK, 

Bild 4 - omslaget till Vi bygger landet: 
Energipolitik för framtiden 
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KDS och dess ungdomsförbund. Dessutom ingick ett antal miljöorganisationer, 

fredsorganisationer och kristna organisationer. Redan från kampanjstarten i januari var det i 

retoriken centralt att särskilja sig från de andra linjerna och framförallt mot linje 2. Ett led i 

detta var att i massmedia tala sammanfogat om linje 1  och   linje  2   som  ”ja-linjen”  eller ”ja-

sidan”  medan man påstod att sin egen linje var det enda alternativet som i realiteten innebar 

en avveckling och  kallade  sig  själva  således  för  ”nej-linjen”  eller  ”nej-sidan”.41   

 

Debattboken Rösta Nej!: En bok om 

alternativ till kärnkraft och olja gavs ut 

i september 1979. Dess författare, Per 

Kågesson och Björn Kjellström, gavs 

av Folkkampanjen, under sommaren 

samma år, uppdraget att skriva en bok 

för att mer utförligt presentera 

organisationens förslag. Man bör ha i 

åtanke att det vid tiden för 

publiceringen enbart var beslutat att en 

folkomröstning i kärnkraftsfrågan 

skulle ske. Däremot var det inte 

klargjort, varken informellt eller i riksdagen, exakt hur omröstningens alternativ skulle 

formuleras. I början av 1980 släppte Folkkampanjens utredningsavdelning även ett 

kompletterande häfte till boken som linje 3 själva beskriver som en kritik mot 

konsekvensutredningen och reaktorsäkerhetsutredningen samt en precisering av vissa delar av 

debattboken. Komplementet  kritiserar  även  ”ja  sidans”  alternativ. I denna studie utgör boken 

och dess komplement den huvudsakliga primärkällan för att analysera linje 3s 

opinionsmaterial. Detta motiveras på följande grunder. I linje 3s sammanfattning av sitt 

alternativ inför omröstningen framställs Rösta Nej! som ”en beskrivning av Nej-alternativets 

innebörd och konsekvenser” och man nämner att innehållet i boken är granskat av en 

referensgrupp   som   ”i   stort   sett   avspeglar   Folkkampanjens   breda   och   tvärpolitiska  

sammansättning”42. I komplementets förord hävdas att Rösta Nej! tryckts i över 200.000 

                                                
41 Holmberg & Asp, 1984, s.12 samt Kjellström, 1979, s.7 och s.163 samt Anshelm, 2000, s.288-298 
42 Riksarkivet, ref. 730674, B1-vol.1,  ”Sammanfattning  av  linje  3s  avvecklingsalternativ” 

Bild 5 - omslagen till Rösta Nej! och Komplement 
till: Rösta Nej! 
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exemplar och varit en försäljningssuccé.43 Dessutom skriver Sören Holmberg & Kent Asp 

(1984) att boken fick stor betydelse i folkkampanjens opinionsarbete under valkampanjen44. 

Vi vet alltså att, åtminstone boken Rösta Nej! men troligtvis även komplementet, hade en stor 

räckvidd och förmodligen hade reell betydelse för debatten och är därmed intressant att 

studera. Dessutom bidrar komplementet till att vi kan skaffa oss en uppfattning om hur linje 

3s argumentation angående förändras när den sätts i kontrast till de andra linjernas förslag.  

Vad sa valsedlarna om energisäkerhet? 

Vi ska nu återigen ta oss en titt på folkomröstningens valsedlar men denna gång med fokus på 

energisäkerhet. Se figur 1 för valsedlarnas fullständiga formuleringar. 

Linje 1 talar i princip enbart om tillgång och tillgänglighet samt hur dessa är kopplade 

till ekonomi. Det enda som rör hållbarhet är   att   ”säkerhetssynpunkter   är   avgörande   för   den  

ordning   i  vilken  reaktorerna  tas  ur  drift”.45 Linje 2s valsedel innefattar ett antal stycken som 

anspelar på hållbarhet. Texten på valsedeln framställer de grunder avvecklingen bör ske på 

som en avvägning mellan energisäkerhetens alla aspekter men lämnar även ett flertal av 

utförandet av ett antal konkreta åtgärder mycket öppna. Förslaget om åtgärder angående 

säkerheten och miljön kan tolkas som ett försök för att öka allmänhetens acceptans alltså ett 

steg för att förbättra kärnkraftens hållbarhet. 

Argument angående hållbarhet är ostridigt i fokus på linje 3s valsedel. Det fokus på 

säkerhet och miljöfrågor som ett argument för att avveckla kärnkraften som linje 3s valsedel 

har om att de ansåg kärnkraftens säkerhetsbrister väga tyngre än de fördelar den gav i form av 

god tillgång och tillgänglighet. Det är intressant att notera att alla linjer redan på valseden 

presenterar alternativ för hur energisäkerheten ska bibehållas även efter en avveckling. Det 

tycks vara en nödvändighet att förankra sin hållning i frågan genom att understryka att den 

linje man förespråkar inte riskerar framtida energisäkerhet.  

Uppenbarligen anser samtliga linjer att oljeberoendet är ett hot mot energisäkerheten. 

Däremot råder skillnad i hur kärnkraften värderas i förhållande till olja och möjligheterna till 

storskalig implementering av förnybara energikällor. Linje 3 bedömde att kärnkraften var så 

essentiell för energisäkerheten att den inte kan avvecklas direkt efter en eventuell valseger 

utan istället under en tioårsperiod skulle fasas ut och ersättas med förnybara energikällor. Inte 
                                                

43 Folkkampanjens utredningsavdelning, Komplement till Rösta Nej!: en bok om alternativ till kärnkraft och olja, 
Stockholm 1980, s.4 
44 Holmberg & Asp, 1984, s.66 
45 Proposition 1975:75 s.2-3 
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ens den oro olyckan vid Three Miles Island medförde och det politiska slagläge den innebar 

gjorde det aktuellt att riskera energisäkerheten. Man kan alltså ganska lätt inse att det fokus på 

energisäkerhet valsedlarna vittnar om inte enbart är en produkt av den dåvarande politiska 

diskursen utan även vad själva folkomröstningen handlade om – att välja på vilket sätt 

kärnkraften skulle avvecklas utan att riskera energisäkerheten. Snarare är det just det faktum 

att folkomröstningen genomfördes med tre avvecklingsalternativ som är en produkt av den 

dåvarande diskursen. Det var diskursivt omöjligt, ur en politisk synvinkel, att förespråka att 

kärnkraft var något annat än en övergångsteknik, men samtidigt energistrategiskt omöjligt att 

stänga av reaktorerna med omedelbar verkan.  

Energisäkerhet i opinionsmaterialet 

I förra kapitlet visades att energisäkerhetsrelaterade frågor tar stor plats på valsedlarna och att 

det finns tydliga skillnader mellan linjerna angående detta. Hur ser det då ut när aktörerna 

bakom respektive linje mer utförligt presenterar linjens förslag genom kvalificerat 

informationsmaterial? Vi kan börja med att konstatera att materialet överlag har en teknisk 

orientering på relativt avancerad nivå. Samtliga texter denna studie omfattar innehåller 

fysikaliska och tekniska beskrivningar av energiproduktion, säkerhetssystem, energibalanser, 

reaktordesigner och liknande. Den ekonomiska diskussionen är också framträdande likväl 

som säkerhetsaspekter. I alla texter finns också tydliga kopplingar till energisäkerhet och just 

hur energisäkerheten för olika energikällor värderas är framträdande för argumentationen.  

Oljeberoendets konsekvenser 

Ända sedan 1950-talet hade det främsta argumentet för utveckling av svensk kärnkraft varit 

att den är ett verktyg för att minska beroendet av utländsk olja. Exempelvis var detta det mest 

centrala när 1955års atomenergiutredning motiverade förslaget om den svenska linjen. 46 

Citatet nedan visar ett exempel på hur dessa frågor diskuteras i utredningen 

 
Världens energiförbrukning kommer enligt de tidigare beräkningarna att omkring år 2000 motsvara 10-20 
miljoner  ton  kol  årligen.  …  Fortsätter   förbrukningen  däremot  att   stiga  i   samma  takt   som  förut  kommer  
resurserna förbrukas inom ett sekel. Behovet att utveckla nya energikällor är betydligt mer trängande än 
vad ovanstående antyder. Redan nu brottas kolindustrin  med  betydande  svårigheter…  ökningen  har  därför  
väsentligen tillgodosetts genom olja, vilket gör att knapphet på olja kan bli framträdande redan inom de 
närmaste årtiondena. Dessa omständigheter utgör ett starkt motiv för att snarast söka att stimulera 
utnyttjandet av de stora energireserverna. I första hand kommer därvid kolet, men troligt är att 
atomenergien framgångsrikt kan komma att konkurrera inom flera områden.47 
                                                

46 SOU 1956:11, s.68-80 
47 SOU 1956:11, s.13 
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På närmast identiska grunder baserades den borgerliga energipropositionen 1979 vilken 

antogs i riksdagen med stöd av M, FP och S bara veckor innan olyckan vid Three Mile Island. 

I propositionens sammanfattning kan vi läsa följande 

 
Det betonas [i propositionen] att god tillgång till energi är en grundläggande förutsättning för ekonomisk 
och  social  utveckling…  Det  framhålls  att  den  centrala  energipolitiska  uppgiften  för  vårt  land  är  att  stegvis  
förbättra vårt försörjningsläge genom att minska det stora oljeberoendet. Omfattande insatser för att 
ersätta olja med andra energislag föreslås.48 
 

Vidare diskuteras även oljans grava miljö- och hälsopåverkan. Kärnkraften nämns enbart 

mycket kortfattat och propositionen föreslår att högst tolv reaktorer bör färdigställas samt att 

ökade anslag bör ges till strålskyddsmyndigheten för att förbättra säkerhetsarbetet.49 Det finns 

alltså en historia av att relatera kärnkraften och dess baksidor i förhållande till vad ett 

importberoende av olja får för konsekvenser för energisäkerheten. Just detta förhållningssätt 

är återkommande även i opinionsmaterialet inför   folkomröstningen   från   ”ja-sidan”   och  

framförallt från linje 1. 

 

Använd våra kärnkraftverk tar avstamp ur ett globalt perspektiv för att beskriva 

energisituationen inför folkomröstningen. Bokens andra kapitel, Den internationella 

bakgrunden, inleds med ett antal prognoser om en kraftigt ökad global energiförbrukning. 

Man hävdar att det enda realistiska alternativet för att möta efterfrågan, förutom kärnkraften, 

är ett ännu större utnyttjande av fossila bränslen och av dessa främst olja. Följderna av 

storskalig oljeanvändning beskrivs, i resten av kapitlet men även i resterande delar av boken, 

utgöra en stark hotbild mot samhället. Bland annat berörs klimatpåverkan kopplade till 

koldioxidutsläppen i samband med förbränning av fossila bränslen. Tonvikten i boken ligger 

dock ostridigt på oljeberoendets ekonomiska konsekvenser. Att det globala energisystemet till 

stor   del   var   baserat   på   olja   beskrivs   som   ”ett   gigantiskt   ekonomiskt   problem”   och  

”ödesfrågan”.   Man hänvisar till 1970-talets oljekriser och dess prishöjningar samt att 

västvärlden har gjort sig beroende av OPEC-nationerna vilket beskrivs som ett geopolitiskt 

hot. Boken innehåller även ett kapitel helt dedikerat åt oljeberoendets inverkan på nationell 

nivå, Oljan och hotet mot vår ekonomi, med fokus på ekonomiska konsekvenser. Kapitlet 

inleds med följande text 

 

                                                
48 Proposition 1978/79:115, s.2-3 
49 Ibid 
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Varje diskussion om ekonomin under 1980-talet måste utgå från två enkla men avgörande fakta. 1. Oljan 
är det största hotet mot vår ekonomi. Brist på olja, stora prisstegringar på olja, oförmåga att rätt hantera 
förändringar i fråga om olja – detta mer än något annat kan orsaka inflation, depression och 
massarbetslöshet. 2. Sverige är det land i världen som är mest beroende av importerad olja. Inget annat 
land importerar nämligen så mycket olja per person.50 
 

De fortsatta ekonomiska diskussionerna kretsar kring dessa antaganden. Oljeberoendet anses 

riskera att påverka ekonomin så pass allvarligt och djupgående att det på lång sikt hotar ”det  

vi  värderar  högt   i   samhället”  som  exempelvis  ”den  sociala  tryggheten”  och  ”strävan  mot  att  

öka  tyngden  hos  andra  värden  än  de   rent  materiella”.  Man hänvisar i ett flertal passager till 

konsekvensutredningens slutsatser angående minskad sysselsättning och ett mindre 

konsumtionsutrymme vid en kärnkraftsavveckling. De allvarliga ekonomiska riskerna med 

oljeanvändningen tillsammans med att stora investeringar i kärnkraften redan är gjorda, utgör 

linje 1s tydligaste argument för sin hållning om att utnyttja de svenska kärnkraftverken under 

hela sin tekniska livstid.51 I termer av energisäkerhet kan vi sammanfatta bokens ståndpunkt i 

oljefrågan enligt följande. Ett energisystem baserat på fossila bränslen värderas, enligt alla 

fyra aspekter, ha en bristande energisäkerhet. Tillgång: Sverige har i praktiken inga reserver 

av fossila bränslen. Tillgänglighet: Osäkerheter angående produktionstakt och 

importmöjligheter vilket leder till en instabil marknad. Ekonomi: Direkta prishöjningar och 

långsiktiga nationalekonomiska risker. Hållbarhet: Lokala miljörisker och global 

klimatpåverkan. Linje 1 lägger stor vikt vid att förflytta fokus från kärnkraften till 

oljeberoendet. Folkomröstningen lanseras som ett val mellan kärnkraft eller oljeberoende 

snarare än som ett val angående premisserna för kärnkraftens avveckling.  

 

Inte så förvånande är fokus ett helt annat i linje 3s bok Rösta Nej!. Visserligen beskrivs 

oljeberoendet även i denna bok som icke önskvärt men dess ekonomiska konsekvenser målas 

inte alls upp som lika katastrofartade som i Använd våra kärnkraftverk. Snarare är det 

prognoser om framtida bristande tillgång och tillgänglighet och inte ekonomi som beskrivs 

som de största anledningarna till att på sikt ersätta oljan. Man konstaterar att fossila bränslen 

kommer behöva spela en betydande roll under lång tid framöver innan de kan ersättas av 

förnybara bränslen. Oljeberoendet ska på kort sikt minskas genom att ersätta olja med kol. 

Detta   menas   medföra   ”ökad   försörjningstrygghet”, alltså ökad tillgänglighet, och   ”lägre  

importkostnader”, alltså förbättrad ekonomi. Klimatproblemen relaterade till koldioxidutsläpp 

diskuteras kortfattat och man   resonerar   enligt   följande.   ”Även om de svenska utsläppen av 

koldioxid spelar liten roll i detta sammanhang måste vi medverka till att koldioxidutsläppen 
                                                

50 Hans Bergström & Janerik Larsson, Använd våra kärnkraftverk, Stockholm 1980, s.66 
51 Bergström & Larsson, 1980, s.17-31s.66-87 
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fortgående   minskas   inom   något   tiotal   år.” I Komplement till: Rösta Nej! utvecklar man 

resonemanget och menar att ett samhälle utan kärnkraft inte behöver leda till ökad användning 

av fossila bränslen om rätt energibesparande åtgärder tas. Dessutom kritiserar man de andra 

linjernas argument om att en avveckling leder till ett större oljeberoende med att de sektorer 

där oljan är dominerande, främst transport, ändå inte påverkas av en avveckling.52’ 

 

Energipolitik för framtiden använder  rubriken  ”Oljekris  – ett  hot  mot  välfärden”  för  att  slå an 

tonen för sin diskussion i frågan. Här beskrivs oljeberoendets baksidor främst vara de 

internationella politiska orättvisorna och konflikter det kan leda till. Man kritiserar även de 

internationella oljebolagens stora ekonomiska vinster i samband med prishöjningar under 

1973 års oljekris. Ett globalt energisystem baserat på olja framställs alltså negativt främst 

utifrån ideologiska bevekelsegrunder. Boken innehåller även en kort och intressant passage 

som vittnar om vilka konsekvenser man anser att folkomröstningen kan komma att få för 

energisäkerheten.  ”I  folkomröstningen  avgörs  om  kärnkraften  ska  avvecklas   i  snabb  takt.  En  

snabb avveckling kan utsätta vårt land för kännbara påfrestningar. Samtidigt är risken för en 

hotande oljekris alltmer påtaglig. Två av våra nu använda energikällor är därmed högst osäkra 

inför   framtiden” 53  Om vi ska kategorisera bokens fokus utifrån de fyra 

energisäkerhetsaspekterna är det tillgänglighet och hållbarhet som ligger närmst till hands.  

 

Innan vi lämnar analysen av hur oljeberoendet diskuterades i förhållande till kärnkraftens 

framtid ska vi göra en intressant anmärkning. Boken Rösta Nej! skrevs under sommaren och 

hösten 1979. Under samma tidsperiod genomfördes den statliga konsekvensutredningen i vars 

parlamentariska referensgrupp författaren till Rösta Nej!, Per Kågesson, var delaktig i. Som 

tidigare nämnt lämnade Kågesson denna under hösten då han ansåg att utredningen var icke-

objektiv och gick de kärnkraftsvänliga partiernas ärenden. Linje 1 och linje 2s ekonomiska 

argumentation i sina alternativ bygger till stor del på just konsekvensutredningens 

ekonomiska prognoser. Rösta Nej! presenterar helt andra siffror och i slutet av boken finns ett 

kapitel som anklagar de statliga utredningarna om kärnkraften för att vara partiska och hävdar 

att   ”Dessa utredningar domineras av kärnkraftsanhängare vad gäller ledamöter, sakkunniga 

och experter. Och skulle experterna någon gång trots allt tycka fel kör man över dem.” Det är 

ingen vågad gissning att detta stycke är en direkt konsekvens av Kågessons samtida 

                                                
52 Kjellström & Kågesson, 1979, s.26-39 citat från s.38-39 och s.147, samt Folkkampanjens 
utredningsavdelning, 1980, s.60-66 
53 Socialdemokraterna ABF Brevskolan, Vi bygger landet: Energipolitik för framtiden, Stockholm 1979 s.31-34 
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engagemang i konsekvensutredningen. Även i Komplement till: Rösta Nej! finner vi ett helt 

kapitel som kritiserar konsekvensutredningen, och därmed en stor del av de övriga linjernas, 

ekonomiska resonemang.  

 

Vi kan nu dra ett antal slutsatser. Linje 1 lägger ett tydligt fokus på att visa oljans brister inom 

samtliga energisäkerhetsaspekter. Man argumenterar för att kärnkraften bör utnyttjas till dess 

att ett alternativ till fossila bränslen och kärnkraft med bättre energisäkerhet finns tillgänglig. 

Fokus ligger alltså på att visa på de fossila bränslenas problem snarare än kärnkraftens 

positiva aspekter. Linje 3s argumentation är i princip den motsatta. Här är det kärnkraftens 

svaga hållbarhet som står i fokus samtidigt som man hävdar att en tillfällig ökning av 

kolanvändningen inte är ett energisäkerhetsmässigt sämre alternativ än kärnkraft. I 

Energipolitik för framtiden anses oljeberoendet främst vara icke-önskvärt enligt politiskt 

normativa idéer. 

De flödande energikällornas potential 

Samtliga linjer var övertygade om att framtidens energisystem varken bör eller kan baseras på 

kärnkraft eller fossila bränslen. Under 1970-talet växte förhoppningar fram bland 

miljörörelsen och bland kärnkraftsmotståndare om att energibesparingar och storskalig 

implementering av kraft från de flödande energikällorna54; vatten, vind, sol och geotermi på 

sikt skulle lösa energifrågan. Från och med valkampanjen inför 1976 års val var uttalade sig 

samtliga riksdagspartier om att de förnybara energikällorna i framtiden skulle bli mycket 

viktiga för Sveriges energiförsörjning. 55  Diskussionerna om kärnkraftens icke-fossila 

alternativ var även framträdande i opinionsmaterialet som producerades ett par år senare. Ofta 

tar sig debatten uttryck i form av diskussioner angående hur de alternativa energikällornas 

energisäkerhetsmässiga potential förhåller sig till kärnkraftens och de fossila bränslenas dito. 

Det är kring frågorna angående i vilken takt och på vilka grunder skiftet av energikällor ska 

avgöras som en stor del av folkomröstningsdebatten utspelade sig: Vilka möjligheter till 

implementering av förnybar energi finns? Vad kostar det? Hur fungerar tekniken? Kan 

förnybar energi ersätta kärnkraften?  

 

Vi inleder med att undersöka hur dessa frågor tar sig uttryck i Rösta Nej!. Förnybara 

energikällor diskuteras fortlöpande genom mer eller mindre hela boken och dessutom är 

                                                
54 Vissa  kallade  dessa  under  samlingsnamnet  ”solenergi”.  Solenergi behöver alltså inte enbart innefatta solvärme 
och solcellsteknik utan även vatten-, vind- och biokraft kan ingå i begreppet. 
55 Anshelm, 2000, s213-217 
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kapitlet ”Den   ständigt   flödande   energin”   helt   och   hållet   dedikerat   åt   dessa. Kapitlet inleds 

med sammanfattningar av teknikerna för att utnyttja energin och ekonomiska bedömningar av 

de olika energislagen. Författarnas huvudsakliga slutsatser är att utbyggnaden av förnybara 

energikällor kommer vara en långsam, men oundviklig, process som dessutom på sikt blir 

ekonomiskt fördelaktig på grund av ökade priser på fossila bränslen.  

 
Solen är en i mänskligt perspektiv evig energikälla. Kunde vi bara praktiskt utnyttja så lite som en 
promille   av   detta   flöde,   vore   hela   vår   energiförsörjning   tryggad…   Solenergin   – i dess olika former – 
kommer på sikt att få mycket stor betydelse för Sveriges energiförsörjning. Vägen till Solsverige blir 
dock lång och förmodligen bitvis ganska besvärlig. Det kommer att ta flera årtionden att avveckla 
oljeberoendet. Tröghetsmomenten är många vid en så här omfattande samhällsförändring.56 

 
Energipolitik för framtiden ger en liknande bild av frågan. 

 
Tillgången på energi borde inte vara någon begränsning för den mänskliga verksamheten, om vi lärde oss 
att  utnyttja  solenergins  olika  möjligheter.  Men  det  finns  många  problem  på  vägen,  innan  ”Solsverige”  kan 
bli  verklighet.  Vi  måste  hitta  en  teknik  som  gör  det  möjligt  att  utnyttja  solenergin  i  alla  dess  former…  På  
längre sikt innebär troligen de alternativa energikällorna stora möjligheter för vår energiförsörjning. 
Däremot finns det skäl att inte ha alltför stora förväntningar på snabba och kraftiga bidrag från dem.57  
 

Den diskussion som förs angående motiven och nödvändigheten med en framtida övergång 

till flödande energikällor är mycket lika i både Energipolitik för framtiden och Rösta Nej!. 

Däremot skiljer sig de mer konkreta kalkylerna för de flödande energikällornas möjligheter. I 

Rösta Nej! hävdar man att ungefär 85 TWh energi per år är rimligt att förvänta sig från torv, 

biomassa och solvärme år 1990. Förslaget sägs bygga dels på forskning från 

energikommissionen, dels från Folkkampanjens egna avvecklingsförslag. I Energipolitik för 

framtiden däremot presenteras resultat från en rapport från energikommissionen som bedömer 

att energibidraget från flödande energikällor vid samma tidpunkt kan komma att uppgå till 37 

TWh per år.58 Det skiljer alltså 230% mellan de prognoser linje 2 och linje 3 presenterar, trots 

att båda texterna hänvisar till samma källa. Framförallt intressanta blir de stora skillnaderna i 

prognoserna när man har de i text, mycket lika, beskrivningarna av förnybara energikällor. 

Jag tolkar glidningen mellan texternas prognoser som ett tecken på att författarna gjort 

medvetna urval och ett subjektivt tolkande av energikommissionens forskningsrapporter 

angående de förnybara energikällornas potentiella tillgång och tillgänglighet för att stödja 

sina egna normativa värderingar om vilken avvecklingstakt för kärnkraften som är önskvärd.  

 

                                                
56 Kjellström & Kågesson, 1979, s.75 
57 Socialdemokraterna ABF Brevskolan, 1979, s.69-70 
58 Kjellström & Kågesson, 1979, s.75-86, s.100-109 samt Socialdemokraterna ABF Brevskolan, 1979, s.62-70 
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När vi undersöker Använd våra kärnkraftverk ser vi att boken tycks ämna förmedla en helt 

annan bild av de alternativa energikällorna. För det första är inte flödande energikällor 

framträdande i den argumentation författarna för angående hur framtidens energisystem bör se 

ut så som de är i de andra två texterna. I princip behandlas dessa frågor enbart på en halvsida 

under rubriken Förnybara energikällor. Även denna bok hänvisar till energikommissionens 

forskningsrapporter och sammanfattar deras resultat enligt följande 

 
Utvecklingen av de förnybara energikällornas [exklusive vattenkraft] och torvens användning i 
energisystemet under 1980-talet kan inte drivas dithän att de direkt eller indirekt skulle kunna ersätta 
bortfallande kärnkraft i någon omfattning av betydelse. Genom att genomföra kraftfulla 
forskningsinsatser under 1980-talet kan man [enligt energikommissionen] lägga grunden för ett ökat 
utnyttjande av förnybara energikällor under 1990-talet.59 
 

Författarna argumenterar vidare att förnybara energikällor inte kan ses som ett trovärdigt 

alternativ att basera en snabb kärnkraftsavveckling, i likhet med linje 3s förslag, på. De 

hävdar att den potentiella tillförseln av energi från förnybara bränslen är max 25 TWh, det 

nämns inte över vilken tidshorisont prognosen är beräknad utifrån. Eftersom flödande 

energikällor inte bedöms kunna komma att implementeras i stor skala förrän tidigast under 

1990 talet menar man att en snabb avveckling leder till att man måste öka konsumtionen av 

importerat kol.60 Återigen bygger författarna till Använd våra kärnkraftverk argumentationen 

på att bedöma energisäkerhetsaspekter mellan de aktuella energislagen. Om bokens debatt om 

oljeberoendet som vi diskuterade tidigare ställer oljans riskfyllda tillgänglighet, ekonomi och 

hållbarhet mot kärnkraften, försöker man nu istället att argumentera för att förnybara 

energikällors tillgång och tillgänglighet på kort sikt är alldeles för svag för att kunna ersätta 

kärnkraft och leder till ökad användning av fossila bränslen.   

 

Vi kan se att det i opinionsmaterialet utspelas en tydlig konflikt mellan linjerna, främst mellan 

linje 1 och linje 3, angående hur man tolkar och använder sig av energikommissionens 

uppgifter. Linje 1 anklagar i Använd våra kärnkraftverk Folkkampanjen mot kärnkraft för att 

övertolka de positiva aspekterna angående förnybara energikällor i energikommissionens 

utredningar. Linje 3 svarar sedan på kritiken i Komplement till: Rösta Nej!, där man anklagar 

konsekvensutredningen,   på   vilken   ”ja-sidan”   grundar   en   stor   del   av   sina   argument,   för   att  

medvetet gjort nedjusteringar av energikommissionens utredningar.61 Däremot tycks det råda 

närmast en konsensus om att de flödande energikällorna i framtiden kan komma att spela en 

                                                
59 Bergström & Larsson, 1980, s.50-51 
60 Bergström & Larsson, 1980, s.50-51 
61 Folkkampanjens utredningsavdelning, 1980, s.56-59 
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viktig roll men att det är för tidigt att avgöra hur snabbt en implementering av dessa kan ske. 

Liknande formuleringar finns i alla texter i källmaterialet. Ändå används ett flertal prognoser 

för förnybara energikällors potential på kort sikt för att motivera sitt förslag i 

kärnkraftsfrågan. Jag hävdar att denna typ av argument är ett typexempel på hur normativa 

idéer om kärnkraftens roll i samhället influerar aktörernas värdering av 

energisäkerhetsaspekter av de flödande energikällor vilka används för att förmedla en politisk 

åsikt. 

Är kärnraften säker? 

Denna fråga utgör den kanske tydligaste utgångspunkten för de motsättningar 1970-talets 

kärnkraftsdebatt vilar på. De, väldigt skiftande, svar på frågan opinionsmaterialen försöker 

förmedla till allmänheten visar tydligt på hur linjernas olika värdering av kärnkraftens 

hållbarhet även hänger ihop med hur man ställer sig till de andra energisäkerhetsapsekterna.  

Jag har tidigare visat att hållbarhetsfrågor i allmänhet och säkerhetsfrågan i synnerhet 

utgör kärnan för linje 3 och Folkkampanjen mot kärnkrafts hållning i frågan. Den allra första 

sidan i Rösta Nej! inleds med ett citat ur en debattartikel publicerad i expressen 1974 skriven 

av Ola Ullsten62, som under slutet av 1970–talet var en av de mest framträdande borgerliga 

kärnkraftsförespråkarna.  

 
Det rör sig om risker av extra-ordinärt slag; i perspektivet skymtar genetiska skadeverkningar med 
konsekvenser för generationer framöver. Vanliga riskkalkyler är därför inte tillämpliga här. Det räcker 
helt enkelt inte med försäkringar om att allt har gjorts för att begränsa riskmomenten. Man kan på goda 
grunder anta, att full klarhet kring säkerhetsfrågorna aldrig kommer att skapas. Därför måste vi ställa oss 
den grundläggande frågan om kärnkraften över huvud taget är någon lösning på vårt energiproblem. Och 
framför allt måste vi fråga oss om det är rimliga prognoser för det framtida energibehovet som beslutet att 
satsa på kärnkraft bygger på.63 
 

Jag tolkar författarnas syfte med att inleda med just detta citat från just denna person som att 

dels introducera bokens huvudsakliga tema dels skapa tvivel kring Folkpartiets hållning 

angående kärnkraft genom att visa hur deras partiledare tidigare diskuterat kärnkraft i så 

negativa ordalag. Det är tydligt att säkerhetsriskerna förknippade med kärnkraft är det som 

Rösta Nej! förmedlar som linje 3s avvecklingsförslags starkaste motiv. Däremot är inte 

diskussioner om säkerheten dominerande i boken, åtminstone inte volymmässigt. 

Säkerhetsfrågor diskuteras främst sakligt och tekniskt i kapitlet Kärnenergi men man lämnar 

även plats åt mer spekulativa utlägg. Man förklarar kärnklyvningens fysikaliska principer och 

                                                
62 Folkpartist som vid tiden för Rösta Nej!s publicering (hösten 1979) var statsminister och ledde den 
folkpartistiska minoritetsregering som tog över efter att Fälldins borgerliga trepartiregering fallit. 
63 Kjellström & Kågesson, 1979, s.III 
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hur den ger upphov till radioaktiv strålning. Därpå följer en faktaruta som visar på de 

fysiologiska effekter som uppkommer vid exponering för vissa stråldoser och jämför sedan 

dessa med ett scenario om ett allvarligt haveri vid Barsebäcks kärnkraftverk i Skåne. Kapitlet 

fortsätter med att redogöra för den ingenjörsmässiga utformningen av den svenska kärnkraften 

och, fortfarande med en mycket teknisk ton, beskrivningar av skeendena vid de vanligaste 

typerna av kärnkraftsolyckor. Även säkerhetsrisker förknippade med andra typer av 

energikällor diskuteras om än något mer kortfattat.64  

Författarna tycks förutsätta att bokens läsare främst är sådana som redan har 

uppfattningen att kärnkraften leder till stora säkerhetsrisker och inte behöver övertygas mer på 

den punkten. Boken tycks istället ha syftet att intala läsaren att Folkkampanjens förslag är 

genomförbart ur andra aspekter. Utifrån energisäkerhetsbegreppet kan vi formulera det som 

att Rösta Nej! till stor del ämnar visa att en avveckling av kärnkraften bör ske på grund av 

dess mycket bristande hållbarhet. Däremot behöver avvecklingen inte leda till en försämrad 

energisäkerhet i termer av tillgång, tillgänglighet och ekonomi då de alternativa 

energikällorna tillsammans med energibesparingar kan ersätta kärnkraftens positiva bidrag till 

dessa aspekter.  

Vi bör ha i åtanke att Rösta Nej! skrevs ett par månader efter olyckan vid Three Mile 

Island och publicerades ett par månader innan reaktorsäkerhetsutredningen offentliggjordes. 

Som Folkkampanjen tidigare utlovat gavs linje 3s syn på utredningen i Komplement till: 

Rösta Nej!. Komplementet ger en bild av säkerhetsfrågan som det absolut mest centrala för 

linje 3s förslag. Ungefär en tredjedel av bokens sidor upptas av kapitlet Säker kärnkraft – en 

utopi. Här drar man slutsatsen att Three Mile Island visade att kärnkraften är ett tekniskt 

system så avancerat att inte ens de främsta experterna har kontroll eller förståelse över de 

skeenden som inträffar i reaktorn när ett haveri inträffar. Därpå följer en kort sammanfattning 

av reaktorsäkerhetsutredningens   rapport.  Man  menar   att   utredningen   ”officiellt   bekräftat   att  

olyckor i kärnkraftverk kan ge fruktansvärda skador i omgivningen och att sannolikheten för 

olyckor   inte   kan   anses   vara   liten”. Detta menar Folkkampanjen står i kontrast mot de 

utlåtanden om säkerheten som riskdagen tidigare under 1970-talet haft som underlag för att 

besluta om en utbyggnad till tolv kärnkraftverk. Vidare kritiserar man linje 1 och linje 2 för 

att inte ta reaktorsäkerhetsutredningens utlåtande på allvar 65 . På den fråga jag ställer i 

rubriken till detta kapitel svarar komplementet  

 

                                                
64 Kjellström & Kågesson, 1979, s.42-74 
65 Folkkampanjens utredningsavdelning, 1980, s.19-41 
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Fortsatt användning av kärnkraft får inte bygga på önsketänkande om att säkerheten kan ökas väsentligt. 
Därför måste slutsatsen bli att det enda sättet att eliminera risken för stora kärnkraftolyckor i Sverige 
inom en rimlig tid är att avveckla kärnkraften. Under den tid som återstår av kärnkraftdrift måste vi vidta 
åtgärder för att minska riskerna. Men hotet om en stor kärnkraftolycka kommer att finnas kvar så länge 
som det finns kärnkraftverk i drift. 
 

Energipolitik för framtiden är mer försiktig i sina uttalanden angående säkerhetsriskerna. 

Precis som i Rösta Nej! finns en fysikaliskt och tekniskt orienterad förklaring av hur ett 

kärnkraftverk fungerar och vilka tekniska säkerhetsskydd de har. Boken innehåller även ett 

kapitel som sammanfattar de hälsorisker som finns med kärnkraft, fossila bränslen och 

vattenkraft. Igenom hela kapitlet betonar man att det finns stora osäkerheter i att bedöma 

säkerheten för kärnkraft men också att det inte är klarlagt med exempelvis konsekvenserna av 

luftutsläpp från förbränning av fossila bränslen. Kärnkraftens konsekvenser för hälsan 

diskuteras enbart efter de förutsättningar som råder vid normal drift. Risken för stora olyckor 

och vad konsekvensen av en sådan kan bli diskuteras enbart i det mer tekniskt orienterade 

avsnittet.66 Man gör en saklig redogörelse för konsekvenserna av en olycka men man nämner 

inte vilka konsekvenser bestrålningen kan få för hälsan eller liknande. 

 
Kärnkraftsanläggningar är utformade så att inga otillåtna utsläpp av radioaktiva ämnen ska förekomma till 
omgivningen. Om säkerhetssystemen inte fungerar kan radioaktivitet spridas till omgivningen i form av 
ett moln av radioaktiva partiklar och gaser som rör sig med vinden. Ett sådant stort utsläpp leder till att 
personer som befinner sig i området bestrålas. Stråldosen är beroende av utsläppets storlek, 
spridningsförhållandena i atmosfären och hur länge man uppehåller sig i området. Stora landområden kan 
bli belagda med kvarliggande radioaktivet.67  

 
Använd våra kärnkraftverk diskuterar säkerhetsfrågan utförligt, till och med mer 

utförligt än i Rösta Nej!. Däremot görs detta hela tiden i relation till de säkerhetsrisker man 

hävdar att andra energislag leder till. På 35 sidor hanteras säkerhetsrelaterade frågor angående 

kärnkraften i boken. Här görs omfattande beskrivningar av de tekniska säkerhetssystemen i 

kärnkraftverk tillsammans med utdrag från säkerhetsbedömningar från forskningsrapporter. 

Fortlöpande poängteras att riskerna för konsekvenser på hälsa och miljö måste ställas i 

relation till kärnkraftens fördelar. Författarna lägger dessutom drygt tio sidor på att redogöra 

för riskerna med andra energikällor, främst fossila bränslen.68 I citatet nedan finns ett exempel 

på säkerhetsdiskussionen. 
 

När vi således diskuterar energisystemets risker eller risker med olika energislag måste det hela tiden 
vägas mot den nytta vi har av energiomvandlingen. Det är ganska självklart. Men alltför ofta diskuteras 
energin – och särskilt kärnkraften – som om det över huvud taget bara fanns nackdelar, inga fördelar. Nej-
sidans företrädare i folkomröstningen går så långt att de inte bara vill skapa intrycket av att kärnkraften 

                                                
66 Socialdemokraterna ABF Brevskolan, 1979, s.36-42, samt s.51-55 
67 Socialdemokraterna ABF Brevskolan, 1979, s.42 
68 Bergström & Larsson, 1980, s.97-145 
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har enorma risker utan att det i stort sett inte kostar något att avstå från den. Den hållningen är inte 
rimlig.69 
 

Något paradoxalt tycks det vara linje 1 som lägger störst fokus på säkerhetsfrågan. Linje 2 

hänvisar till de statliga utredningarna medan linje 3 låter säkerhetsfrågan fungera som 

utgångspunkt för hela sin ståndpunkt men diskuterar inte säkerheten explicit i Rösta Nej! i 

någon större utsträckning. Angående linje 1 och linje 3 kan vi se en tydlig skillnad på hur 

säkerhetsfrågorna framställs. I Använd våra kärnkraftverk vill författarna lyfta fram de 

tekniska lösningar man anser utgöra ett mycket robust säkerhetsskydd. Man vill även visa att 

kärnkraftens säkerhetsrisker är fullt jämförbara med andra energislags och att det finns en 

tendens från kärnkraftsmotståndare att framställa säkerhetsriskerna för kärnkraften som något 

unikt. Folkkampanjen mot kärnkraft lägger den största vikten på att visa vilka konsekvenser 

en svensk kärnkraftsolycka kan få för befolkningen. I termer av energisäkerhet kan vi tolka 

detta som att linje 1 vill visa att kärnkraftens hållbarhet är likvärdig med andra energislags 

medan linje 3 argumenterar att hållbarheten för kärnkraft är ojämförligt låg.  

Kärnkraften och samhället 

Vi har nu sett hur frågor angående hållbarhet tog sig uttryck i opinionsmaterialet genom 

säkerhetsdiskussioner. Ett annat perspektiv som var framträdande i kärnkraftsdebatten, vilket 

även det till viss del kan klassificeras som en fråga om hållbarhet, är det angående om, och i 

så fall hur, aktörerna ansåg att kärnkraften påverkade samhället. 

I första kapitlet av boken Använd våra kärnkraftverk, presenterar författarna sin 

bedömning angående vilka konsekvenser folkomröstningen kan komma att få för samhället. 

Man är mycket tydlig med att kärnkraften påverkar miljön, ekonomin och sysselsättningen 

men hävdar bestämt att man inte bör införliva frågor om samhällsutvecklingen i stort i 

debatten, något man beskyller de andra linjerna för att göra.  

 
Nej-sidan menar att en snabbavveckling av kärnkraften skulle leda till en annan sorts samhälle just genom 
att vi inte har kärnkraft; ett mjukare samhälle, mindre inriktat på tillväxt och mindre teknokratiskt, ett 
samhälle med högre livskvalitet. Några går så långt att de säger att en rad sociala problem – t ex 
alkoholmissbruk – lättare   skulle   kunna   bekämpas   om   vi   avvecklar   kärnkraften…   Ligger det någon 
sanning i påståendet att kärnkraftfrågan avgör hela vår livsstil, hela vår samhällsutveckling och vår 
sociala struktur? Vi tror inte det. Vi finner det egendomligt att påstå att avvecklandet av landets fyra 
kärnkraftsstationer och en ersättning med en mängd kolkraftstationer skulle ha någon nämnvärd betydelse 
för samhällets livsstil och sociala struktur.70 
 

                                                
69 Bergström & Larsson, 1980, s.100 
70 Bergström & Larsson, 1980, s.9. 
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Intressant är att nu minnas tillbaka till Linje 1s diskussion om oljeberoendet vilket man ansåg 

hota  närbesläktade  värden  som  bland  andra  ”  den  sociala  tryggheten”  och  ”strävan  mot  att  öka  

tyngden   hos   andra   värden   än   de   rent  materiella”. Här motsäger alltså författarna sig själva, 

kanske på grund av att deras politiska och normativa värderingar om energislagen lyser 

igenom – ett samhälle utan kärnkraft kommer inte bli bättre, men ett samhälle med olja 

kommer på sikt bli sämre.  

 

I Använd våra kärnkraftverks sista kapitel Säg nej till Nej-Sverige! anstränger sig författarna 

återigen för att frikoppla kärnkraften från förhållandet med samhällets sociala villkor. Under 

rubrikerna Kvinnor, Centralisering och Polisstaten presenterar man, och försvara sig emot, 

”mjuka” argument man hävdar att linje 3 använder. Folkkampanjen anklagas för att antyda att 

kvinnor skulle ha särskilda intressen till att avveckla kärnkraften, ett synsätt som författarna 

menar   ”bottnar   i   de   djupaste   könsfördomar” 71 . Angående polisstaten skriver författarna 

följande 

 
Demokratin kan förenas med kärnkraft likaväl som diktaturen. Samhällssystemet beror – som vi påpekat 
tidigare – inte på vilket energisystem man väljer. Däremot stärks demokratin av att ekonomin är i balans 
och att vi slipper de svåra spänningar och sociala motsättningar som lätt följer av ekonomisk 
tillbakagång.72 
 

Vi kan sammanfatta Använd våra kärnkraftverks hållning angående kärnkraftens inverkan på 

de sociala förhållanden som att den enda aspekten som man anser relevant att diskutera är hur 

kärnkraftens ekonomi påverkar samhällsförhållandena.  

 

När vi analyserar Rösta Nej! och Komplement till: Rösta Nej! ser vi en intressant skillnad i 

hur böckerna framställer denna typ av frågor. Rösta Nej! har till stora delar en tekniskt 

orienterad framställning vilken blandas med diskussioner om sociala faktorer. Under rubriken 

Sociala konsekvenser finner vi en passage som innehåller ett antal av de påståenden Använd 

våra kärnkraftverk kritiserar. 

 
I vissa avseenden kan det energipolitiska valet [av energiförsörjningssystem] få markanta sociopolitiska 
konsekvenser. Vi ska här se lite närmare på sådana följder av de olika alternativen. Kärnkraften tillverkas 
och byggs av stora företag, ägs av stora företag och samordnas via ett omfattande centralt 
distributionssystem. Den komplicerade tekniken övervakas och sköts av ett fåtal högt utbildade anställda. 
Landets energiförsörjning kommer därmed  till  stor  del  att  kontrolleras  av  en  liten  grupp  människor…  Det  
har påpekats i debatten att kärnkraftssamhället kan komma att utvecklas till en polisstat. Det finns också 

                                                
71 Bergström & Larsson, 1980, s.163-175 
72 Bergström & Larsson, 1980, s.170 
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en hel del illavarslande tecken. Övervakning och kontroll följer kärnkraften genom bränslecykelns alla 
led…  I  plutoniumsamhället  är  polisstaten  inte  långt  borta.73 
 

I Komplement till: Rösta Nej! finns egentligen inga diskussioner av detta slag utan boken 

ägnar sig mest åt kritik av påståenden angående tillgänglighet och ekonomi som 

konsekvensutredningen och Använd våra kärnkraftverk presenterar.  

 

Slutligen ska vi undersöka hur Energipolitik för framtiden förhåller sig i synen på kärnkraften 

och samhället. I boken är detta ett huvudtema och en av de tydligaste diskussionspunkterna. 

Under rubriken Att lita på samhället finner vi följande diskussion. 

 
Kanske är kärnkraften idag inte endast en riskfylld energikälla som så många andra utan också en symbol 
för ett alltför komplicerat samhälle, där tekniken riskerar att styra in mänskligheten på dunkla och farliga 
vägar. Kanske är den symbol också för  oljans  risker  och  riskerna  för  kärnvapenkrig…  Att  känna  att  man  
vet vad framtiden bär inom sig. Det är kanske vad kärnkraftsdiskussionen ytterst handlar om. Varför ställs 
frågan om människans möjligheter att påverka samhället just i samband med kärnkraften? Är 
diskussionen om kärnkraften också en diskussion om andra företeelser i vårt samhälle?74 
 

Boken ifrågasätter   ”kapitalismens   oförmåga   att   rätt   utnyttja   teknik   och   resurser” och 

författarna tycks ämna ge intrycket av att kärnkraften bara kan anses hållbar om den 

utvecklas och förvaltas enligt Socialdemokratiska värderingar. Författarna förmedlar en 

känsla om att medborgarna kan känna sig trygga i Socialdemokraternas förmåga att ta stora 

beslut för invånarnas bästa eftersom de under så lång tid tagit ansvar för de sociala 

förhållandena och byggt upp den svenska välfärdsstaten.75 

Uppenbarligen förhåller sig samtliga texter på något sätt till hur samhällsfrågor 

påverkas av kärnkraften. Jag tycker mig utskilja en tendens att linje 1 och linje 3 förhåller sig 

till samhällspåverkan utefter de energisäkerhetsaspekter man till största del bygger sitt förslag 

på. Linje 1 talar om oljeberoendets konsekvenser för sociala frågor utifrån ekonomi, linje 3 

utgår ifrån hållbarhet för att föra normativa diskussioner om kärnkraftens förhållande med 

samhället. Energipolitik för framtiden har det tydligaste fokuset på energifrågornas 

växelverkan med samhället. Man bygger argumentationen på att placera energiproblematiken 

i en Socialdemokratisk kontext och formulerar sina problem och lösningar utifrån denna. 

Denna hållning är svår att förklara utifrån energisäkerhetsbegreppet utan är snarare ett 

exempel på hur tekniska system verkar i en politisk kontext.  

                                                
73 Kjellström & Kågesson, 1979, s.132-133 
74 Socialdemokraterna ABF Brevskolan, 1979, s.30 
75 Socialdemokraterna ABF Brevskolan, 1979, s.30 
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Sammanfattande slutsatser och avslutande diskussion 

Debatten som uppstod kring kärnkraften under tidiga 1970-talet och fortlöpte fram till tiden 

innan incidenten Three Mile Island ifrågasatte kärnkraftens hållbarhet. Det tidiga 

kärnkraftsmotståndet ansåg att en överdrivet positiv bild av kärnkraftens bidrag till tillgång, 

tillgänglighet och ekonomi vilket gjorde att hållbarhetsfrågor kom i skymundan. 

De statliga utredningarna vilka skulle ge underlag inför folkomröstningen framhöll att 

kärnkraften är mycket viktig för den svenska energisäkerheten, framförallt enligt aspekterna 

tillgång, tillgänglighet och ekonomi. Dock finns det frågetecken kring dess hållbarhet med 

tanke på avfallsproblemen och de allvarliga konsekvenser en olycka kan få, även om det inte 

är troligt att en sådan kommer ske. Utformningen av folkomröstningen och de röstalternativ 

som lanserades bär tydliga tecken av de statliga utredningarnas resultat. Även i 

opinionsmaterialet för linje 1 och linje 2 är det tydligt att man till stor del följer den 

argumentation de statliga utredningarna för. Linje 3s opinionsmaterial, bland annat författat 

av Per Kågesson som lämnade konsekvensutredningen i protest, ämnar till stor del att visa på 

utredningarnas brister och att dem är färgade av de politiska krafter som ställer sig positivt till 

kärnkraften. 

Angående alternativa energikällor till kärnkraften är oljan, och Sveriges importberoende 

av denna, en av de tydligaste frågorna både i de statliga utredningarna samt i 

opinionsmaterialet. I linje 1s bok Använd våra kärnkraftverk framställs folkomröstningen som 

att snarare vara en fråga om oljeberoendet än om framtiden för kärnkraften. Denna slutsats 

drar även Jonas Anshelm (2000) utifrån analys av linje 1s framträdanden i massmedierna. 

Centralt för linje 1 var att visa att hållbarheten för kärnkraft inte är mer negativ än dess 

tillgänglighet och ekonomi är positiv. Linje 3s argumentation är i princip den motsatta. Här är 

det kärnkraftens svaga hållbarhet som står i fokus samtidigt som man hävdar att en tillfällig 

ökning av fossila bränslen inte är ett energisäkerhetsmässigt sämre alternativ än kärnkraft. I 

Energipolitik för framtiden anses oljeberoendet främst vara icke-önskvärt enligt politiskt 

normativa idéer men det sätts inte i förhållande med frågan om kärnkraften bör avvecklas 

snabbt eller ej. De olika linjerna ger skilda prognoser av potentialen för förnybara energikällor 

i sitt opinionsmaterial trots att de verkar ha utgått ifrån liknande forskningsmaterial. Däremot 

tycks det råda närmast en konsensus om att de flödande energikällorna i framtiden kan 

komma att spela en viktig roll men att det är för tidigt att avgöra hur snabbt en 

implementering av dessa kan ske.  
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När vi undersöker opinionsmaterialets framställningar av kärnkraften och de alternativa 

energikällornas säkerhetsaspekter upptäcker vi att linje 1 lägger ett tungt fokus på att förklara 

att kärnkraftens säkerhet inte bör utvärderas annorlunda än något annat energislags dito. 

Energipolitik för framtiden menar att säkerheten bör bedömas så som de statliga 

utredningarna bedömer den. Folkkampanjen mot kärnkraft lanserar problematiken kring 

kärnkraften som att den är sprungen ur just säkerhetsaspekten och förhåller sig till hållbarhet 

närmast som avskuren från de övriga energisäkerhetsaspekterna  

Energipolitik för framtiden gör de mest uppenbara kopplingarna mellan kärnkraften, sin 

ideologi och inverkan på samhällets sociala villkor. Jag tycker mig utskilja en tendens att linje 

1 och linje 3 förhåller sig till samhällspåverkan utefter de energisäkerhetsaspekter man till 

största del bygger sitt förslag på. Linje 1 talar om oljeberoendets konsekvenser för sociala 

frågor utifrån ekonom medan linje 3 utgår ifrån hållbarhet för att föra normativt baserade 

diskussioner om kärnkraftens påverkan för samhällets sociala förutsättningar.  

 

Det som energisäkerhetsbegreppet tydligast belyser när vi analyserar källmaterialet är att 

kärnkraftsdebatten till stor del bestod av jämförelser och bedömningar av olika energislag. 

Hur respektive linjes alternativ förhåller sig till de olika energikällorna speglas även i hur de 

framställs i termer av de fyra aspekterna av energisäkerhet. Begreppsapparaten med 

energisäkerhetens fyra beståndsdelar har i och med denna studie visat sig applicerbar på ett 

historiskt material för att identifiera politiska aktörers förhållningssätt till olika energikällor. 

Vi har dessutom med hjälp av energisäkerhetsbegreppet kunnat visa på en tröghet i 

kärnkraftsdebatten över tid som tycks vara starkt förknippad med de energisäkerhetsmässiga 

bedömningar det ges uttryck för i statligt utredningsmaterial.  

 

Avslutningsvis vill jag nämna två uppslag för vidare forskning. Det ena är att ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv undersöka linje 2, och då främst den socialdemokratiska, 

retoriken inför folkomröstningen. Det andra är att djupare analysera de forskningsrapporter 

som energikommissionen presenterade under slutet av 1970-talet vilka hade stor inverkan på 

samtliga linjers argumentation inför folkomröstningen. 
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