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Sammanfattning 
 

Jag har undersökt vilka åsikter som finns om uranbrytning. För att på bästa sätt ta reda 

på det har jag intervjuat såväl de som är positivt inställda till industrin, som de som är 

negativt inställda. Förutom att utreda vilka åsikter som finns om brytningen har jag 

granskat vilken natursyn mina informanter har för att se om det finns ett samband 

mellan hur de ser på naturen och deras inställning till uranbrytning.    

 

 Det framkom att den starkaste anledningen till hur en person ställer sig till 

uranbrytning är deras inställning till kärnkraft. Hur mina informanter såg på naturen 

skilde sig åt främst genom att förespråkarna var mer benägna att se naturen som en 

resurs samt att de hade en större tilltro till tekniken och marknaden som verktyg för 

att lösa miljöproblem. Motståndarna ansåg generellt att människan behöver förändra 

sin livsstil och efterstäva ett mer hållbart samhälle. De efterlyste större satsningar på 

förnyelsebara energikällor och energieffektiviserande teknik. 

 

Hur en person ser på naturen inverkar sannolikt på hans eller hennes inställning till 

uranbrytning. Jag har dock kommit fram till att frågan är så stor och spänner över så 

många fält, att natursyn i sig självt inte kan förklara en persons ställningstagande.  

 

Nyckelord: Uranbrytning, åsikter, natursyn, kärnkraft. 
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Abstract 
 

I have researched the opinions held about uranium mining. To find out, I interviewed 

both opponents and proponents to the industry. In addition to investigating the 

opinions held about the mining, I examined the view of nature my interviewees have 

to see if there is a connection between how they look on nature and their attitude to 

uranium mining. 

 

It was found that the strongest reason for the person's attitude to uranium mining is 

their attitude to nuclear power. How my interviewees looked at the nature differed 

principally in that the advocates were more likely to see nature as a resource and that 

they had a greater faith in technology and the market as a tool for solving 

environmental problems. Opponents generally believed that humans need to change 

their lifestyle and strive to establish a more sustainable society. They called for 

greater investment in renewable energy and energy-saving technology. 

 

How a person looks at nature is likely to affect his or her attitude to uranium mining. 

However, I have come to the conclusion that the issue is so large and spans over so 

many fields, that the view of nature alone cannot explain a person’s attitude.  

 

Key words: Uranium mining, opinions, view of nature, nuclear power. 
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1 Inledning 
 
Kärnkraft är en i högsta grad omdebatterad energikälla. Ända sedan den första 

reaktorn togs i bruk har energislagets vara eller inte vara debatterats. Även 

slutförvaringen av det uttjänta uranet väcker känslor och får uppmärksamhet. Däremot 

brukar det första ledet i kärnkraftskedjan, själva uranbrytningen, hamna i skymundan i 

den allmänna debatten. Men att debatten om uranbrytning ofta inte märks lika mycket 

som de andra stegen i kärnkraftscykeln, är inte samma sak som att den 

överhuvudtaget inte existerar. Ett av målen med den här uppsatsen är just att kartlägga 

åtta insatta och engagerade personers åsikter om uranbrytning. 

 

Som med allt annat skiljer det sig även kraftigt åt hur vi människor ser på naturen. 

Vilka värden enskilda personer associerar med naturen och vilka känslor den väcker 

varierar från person till person. Hur vi ser på naturen, vad vi förknippar med den och 

vad den betyder för oss kan ligga till grund för hur vi resonerar kring och ställer oss 

till olika samhällsfrågor. 

 

1.1 Syfte  
 
I min uppsats kommer jag undersöka vilka åsikter som finns i Sverige om 

uranbrytning hos personer med ett tydligt ställningstagande i frågan. I huvudsak 

kommer jag söka efter vilka argument som används för och emot uranbrytning och 

vilka åsikter som finns kring dess påverkan på människa och miljö. 

 

Jag kommer även att undersöka vilken natursyn mina informanter har för att se om 

det finns något samband mellan hur de ser på naturen och deras inställning till 

uranbrytning, samt i vilken utsträckning deras syn på naturen i så fall motiverar deras 

ställningstagande. 

 

Frågeställning: 

• Vilka åsikter och argument för och emot finns det om uranbrytning? 

• Vilken syn på naturen har mina intervjupersoner och spelar den någon roll i 

hur de ställer sig till uranbrytning?  
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1.2 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I det första beskrivs syftet med uppsatsen och hur 

den är strukturerad. I det andra kapitlet redogörs för mitt metodval och hur jag 

praktiskt gick till väga med mitt arbete. Jag redogör även för mitt urval av informanter 

och etiska överväganden. I det tredje kapitlet beskrivs uranbrytning. Jag redogör för 

metallen uran, hur uranbrytning praktiskt går till och dess påverkan på miljö och 

hälsa. Jag beskriver också uranbrytningen som förekom i Sverige. I det fjärde kapitlet 

presenteras teorin jag kommer använda mig av. I det femte kapitlet presenteras 

resultatet från mina intervjuer om vilka åsikter som finns om uranbrytning. I det sjätte 

kapitlet redogörs för mina informanters natursyn. I det sjunde kapitlet avslutar jag 

med egna reflektioner över resultaten som framkommit från kapitel fem och sex.  
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2 Metod, material och genomförande 

2.1 Metodval 
 
Mitt syfte är att undersöka vilka åsikter och argument som finns om uranbrytning 

samt att ta reda på hur mina informanter ser på naturen. För att på bästa sätt besvara 

de frågorna har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer är ofta samtalsintervjuer öga mot öga som syftar till att åskådliggöra 

undersökningspersonernas livsvärld. I fokus står den intervjuades egna uppfattningar, 

åsikter och upplevelser om det berörda ämnet (Esaiasson et al 2007, s. 286). För att på 

bästa sätt återge mina informanters åsikter om uranbrytning och förstå hur de ser på 

naturen lämpar sig samtalsintervjuer bättre än vad en kvantitativ metod, med t.ex. 

enkätundersökningar, hade gjort. 

 

Mina frågor som syftar till att ta reda på informanternas natursyn skiljer sig något 

epistemologiskt från frågorna om uranbrytning. Där frågorna om brytningen syftar till 

att fånga informanternas åsikter, så är syftet med frågorna om natursyn mer en 

blandning mellan de filosofiska förhållningssätten fenomenologi och hermeneutik. 

Kvale beskriver fenomenologi som: 

 
Ämnet för fenomenologin var först medvetandet och upplevelsen, men vidgades 
[…] till att även omfatta den mänskliga livsvärlden. […] Generellt är 
fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå 
sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som 
den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad 
människor uppfattar att den är (Brinkmann, Kvale 2009, s. 41-42).  

 

Det jag söker förstå är hur min fokusgrupps, som utgörs av personer med ett tydligt 

ställningstagande för eller emot uranbrytning, grundläggande syn på naturen ser ut. 

Jag försöker tränga in i deras resonemang för att hitta själva essensen och grunden till 

hur de uppfattar och ser på naturen. Hermeneutiken handlar om tolkningen av texter 

och då jag kommer söka efter grundläggande resonemang hos mina intervjupersoners 

som passar in på tre olika sätt att se på naturen – är det en form av tolkning jag 

kontinuerligt håller på med (Brinkmann, Kvale 2009, s. 66) 

. 
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2.2 Genomförande av intervjuerna 
 
Jag började med att skriva en intervjuguide, strukturerad med olika teman som var 

likadan för alla intervjupersoner. På det stora hela ställde jag samma frågor i 

intervjuguiderna men de kunde skilja sig åt från person till person beroende på deras 

yrken och specialkunskaper. Intervjuguiden fungerade dock mest som en mall som 

jag ibland frångick, vilket skedde när jag ville fördjupa resonemanget kring ett svar 

genom att ställa följdfrågor. 

 

Intervjuerna genomfördes både som personliga möten, över telefon och med e-mail. 

Anledningen till detta var att jag för ett år sedan gjorde en första version av denna 

uppsats medan jag bodde i Stockholm. Då tre av mina intervjupersoner också bodde 

där möjliggjorde det personliga möten. Sedan jag flyttade tillbaka till Malmö blev jag 

tvungen att intervjua resterande över telefon på grund av för långa avstånd. Två av de 

jag intervjuade i Stockholm valde att svara på kompletteringsfrågor över e-mail. Alla 

mina muntliga intervjuer spelades in på telefon för att underlätta 

transkriberingsarbetet. Alla intervjuer transkriberades sedan så gott som ordagrant för 

att underlätta mitt analysarbete. Stakningar, hummanden och andra läten utelämnades 

då de inte tillförde något till analysen. Intervjuerna varade från cirka fyrtio minuter till 

dryga timmen.  

 

2.3 Validitet och reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt mitt emiriska material egentligen är. Skulle 

t.ex. mina intervjupersoner besvara frågorna jag ställde annorlunda om en annan 

person intervjuade dem vid ett annat tillfälle? Validitet syftar till om min metod 

verkligen undersöker vad den påstår sig undersöka (Brinkmann, Kvale 2009, s. 263-

264). 

 

Något som skulle kunna påverka reliabiliteten är att alla personer jag intervjuade fick 

ta del av intervjuguiden innan intervjun genomfördes. Hur mycket information som 

ska delges undersökningspersonerna innan intervjun genomförs är en svår 

balansgång, men mina intervjupersoner hade redan innan intervjun en tydlig 

ståndpunkt om uranbrytning. Jag resonerade då att det kunde hjälpa dem att formulera 
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sina åsikter så tydligt som möjligt och noga tänka igenom hur de skulle uttrycka sitt 

ställningstagande genom att få ta del av frågorna i förväg.  

 

Det går inte heller att komma ifrån att det är jag som tolkar det empiriska materialet. 

Även om jag försöker förhålla mig så objektivt som möjligt till det är det inte 

osannolikt att andra kanske skulle tolka vissa delar på ett annat sätt. Dock anser jag att 

varken det eller att mina intervjupersoner fick tillgång till frågorna på förhand har 

påverkat reliabiliteten negativt. Jag strävade också efter så stor objektivitet som 

möjligt med såväl mina intervjufrågor som med mitt uppträdande under intervjun. I 

fokus står mina intervjupersoners åsikter och tankar och jag har försökt att påverka 

deras svar så lite som möjligt. 

 

2.4 Urval 
 
Jag har intervjuat åtta personer varav fyra kan sägas vara för och fyra emot 

uranbrytning. Principen för mitt urval har varit att informanterna skulle ha en 

anknytning till, eller kan anses utöva en form av inflytande över, 

uranbrytningsindustrin. Anledningen är att jag har velat intervjua personer med på 

förhand bestämda åsikter som tydligt kan argumentera för och motivera sitt 

ställningstagande. Till viss del har jag använt mig av snöbollsurval, i form av att jag 

kontaktat t.ex. en organisation som hjälpt mig att hitta den mest lämpliga medlemmen 

för en intervju (Esaiasson et al 2007, s. 291). 

 

Informanterna är: 

 

Isadora Wronski 

Arbetar med klimat- och energifrågor på Greenpeace. Wronski är negativ till 

uranbrytning. 

 

Johan Simu 

Sitter i styrelsen för den ideella föreningen Miljövänner för Kärnkraft. MFK arbetar 

för att synliggöra de som arbetar med kärnkrafts åsikter om energislaget. Till vardags 
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arbetar Simu med bränsleleveranser till Ringhals och är reaktorfysiker på Vattenfall. 

Simu är positiv till uranbrytning.  

 
Andreas Rocksén 

Arbetar som journalist och var en av reportrarna bakom reportaget ”På Kärnkraftens 

Bakgård” som sändes i Uppdrag Granskning den 28 november 2007. Ett reportage 

som belönade honom med utmärkelsen ”Årets Miljöjournalist 2008” tillsammans med 

en kollega. Rocksén hade inte så stor kännedom om uranbrytning innan han började 

arbeta med reportaget men är numera negativt inställd. 

 

Per-Olof Nestenborg 

Per-Olof, kallad P-O, Nestenborg är VD för Vattenfall Nuclear Fuel som är ett 

dotterbolag inom Vattenfallkoncernen som ansvarar för importen av uran till svenska 

kärnkraftverk. Nestenborg är positiv till uranbrytning. 

 

Karin Paulsson 

Sitter som kommunalråd för socialdemokraterna i Bergs kommun. 

Socialdemokraterna i Bergs kommun är negativt inställda till uranbrytning. 

 
Elise Ryder-Wikén 

Sitter som oppositionsråd för moderaterna i Bergs kommun i Jämtland. Moderaterna i 

Bergs kommun är positivt inställda till uranbrytning. 

 

Olov Holmstrand 

Utbildad civilingenjör på Chalmers i väg- och vatten och sedermera doktorand i 

teknisk geologi. Holmstrand är ordförande för naturskyddsföreningen i Lerum och har 

varit engagerad mot uranbrytning sedan planerna på storskalig uranbrytning i Ranstad 

1975. 

 

Bengt Lilljha 

Anställdes på Ranstadverket 1975 som forskningschef och blev VD för företaget 

1982. Efter att brytningen upphört köpte han 1988 hela anläggningen. Idag bedrivs i 
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huvudsak sanering, avvecklings- och rivningsarbete i Ranstadverket. Lilljha är positiv 

till uranbrytning. 

 

2.5 Källor och källkritik 
 
Merparten av källorna jag använt till informationen om uranbrytning kommer från 

uppgifter som oberoende myndigheter, som IAEA och strålsäkerhetsmyndigheten, 

publicerat på Internet. Ett presumtivt problem jag är medveten om är att jag använt 

mig av Olov Holmstrands bok om uranbrytning som källa samtidigt som jag 

intervjuat honom i egenskap av motståndare till uranbrytning. Detta kan väcka 

frågetecken kring hur oberoende hans bok är med tanke på Holmstrands tydliga 

engagemang mot uranbrytning. Dock försvarar jag mitt val att ändå använda boken 

som källmaterial med att de uppgifter som jag använder mig av inte bär spår av något 

moraliskt ställningstagande, utan snarare är av teknisk och samhällshistorisk karaktär. 

Felaktiga uppgifterna vore lätta att peka ut som missvisande och jag tror varken 

Holmstrands yrkesstolthet, eller konsekvenserna ett liknande förfarande skulle 

innebära, har möjliggjort publiceringen av felaktig information.  

 

2.6 Etik  
 
Alla intervjupersoner som figurerar i min uppsats gör det med informerat samtycke. 

Första gången jag kontaktade dem presenterade jag mig, förklarade syftet med min 

uppsats och varför jag ville intervjua personen ifråga. Sedan skickade jag över 

frågorna jag tänkt ställa och förklarade att de bara behövde svara på de frågor de 

själva ville. Ingen hade dock några invändningar mot mina frågor. Alla personer jag 

intervjuat har också erbjudits full anonymitet. Ingen har dock ansett det vara 

nödvändigt utan alla har valt att framträda under sina riktiga namn. Ingen hade heller 

invändningar mot att jag spelade in intervjun (Brinkmann, Kvale 2009, s.87-88).  
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3 Uranbrytning 
 

3.1 Uran 
 
Uran är ett av de tyngsta grundämnena som existerar. Det förekommer vanligtvis i 

mycket låga koncentrationer i berggrunden, genomsnittet i världen är 2,3 g per ton, 

men kan även hittas tillsammans med organiskt material, som är fallet i vissa 

torvmossar och i t.ex. alunskiffern i Ranstad (SGU 2003:3, s. 46, 48).  

 

Naturligt uran finns i de tre isotoperna uran-238, uran-235 och uran-234. Den stora 

majoriteten av naturligt uran är isotopen uran-238 som antas utgöra 99,3 procent av 

världens samlade urantillgångar. Isotopen uran-238 kan inte användas i ett 

kärnkraftverk utan uranmalmen måste först anrikas för att öka halten av uran-235 

(Miljövårdsberedningen 1981, s. 13). 

 

Uran är ett radioaktivt ämne med en mycket lång halveringstid. Där uran finns hittar 

man även de andra grundämnena och isotoperna som ingår i sönderfallskedjan innan 

uran blir till det icke-radioaktiva grundämnet bly. Sammanlagt är det fjorton steg 

innan uran blir till bly och alla de olika grundämnena och isotoperna däremellan har 

en mycket varierande halveringstid. Vissa, som protaktinium sönderfaller på 1,14 

minuter medan isotopen torium-230 har en halveringstid på 80 000 år (Utas 1992, s. 

84-84). Vid sönderfallet utsöndras joniserande strålning och såväl radium som radon 

bildas i uranets sönderfallskedja (Sterner 2010, s. 308). 

 

Med dagens pris och förbrukning antas världens urantillgångar räcka i ytterligare 60-

70 år. Den uppskattningen kan dock komma att förlängas om priset på uran stiger så 

att det blir lönsamt att bryta mer låghaltiga fyndigheter (SGU 2003:3, s. 48). 

 

3.2 Uranbrytning 
 
Uranmalm är vanligt förekommande i berggrunden i stora delar av världen. Däremot 

är själva mängden av uran i malmen i regel väldigt låg. Halten brukar variera mellan 

några hundradels till några tiondels procent, även om undantag finns där 
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procentsatserna är betydligt högre. Uranmalm existerar inte heller i några 

sammanhängande volymer, utan ligger mer som tunna strängar i berget. Malmen 

utgörs även vanligtvis av ett sekundärt material. Anledningen till detta är att malmen, 

efter årmiljoner av erosion och vittring, har lösts upp och blandats med andra 

sedimentära bergarter, t ex sandsten, skiffer och kalksten. De här omständigheterna 

innebär att enorma mängder ofyndigt berg behöver brytas innan man kommer åt 

själva malmen (Goldstick, Törnqvist 1991, s. 25).  

 

Uran kan brytas i antingen dagbrott eller underjordiska gruvor, eller med så kallad in 

situ leaching (ISL). 2008 utvanns 27,3 % från dagbrott, 32 % från underjordiska 

gruvor och 29,5 % med ISL. Resterande uran utvanns som en biprodukt vid 

brytningen av andra metaller (Holmstrand, Lindholm 2009, s. 59). 

 

 ISL innebär att en lösning, antingen en alkalisk eller syrabaserad, pumpas ner under 

grundvattenytan i bergrunden. Lösningen löser ut uranet från berggrunden och 

pumpas sedan upp igen. Den här metoden av uranbrytning kan bara användas om 

uranmalmen är porös och släpper igenom vatten (IAEA 2001, s. 1-2, 12).  

 

Uranmalmen som bryts i antingen dagbrott eller underjordiska gruvor skickas till ett 

uranverk. Uranverken ligger vanligtvis i närheten av gruvan för att minska 

transportkostnaden och syftet med dem är att separera uranet från malmen (Vattenfall 

2010).  

 

Det första steget som tas i extraheringsprocessen i uranverken är att krossa och mala 

malmen till ett fint pulver. Pulvret blandas ut med vattnet till en ”slurry”. Därefter 

lakas uranet ur ”slurryn” genom att svavelsyra tillsätts. Lösningen renas, torkas och 

behandlas med ammoniak. Resultatet, tillika slutprodukten, är urandioxid (U3O8). 

Urandioxid, som vanligen kallas för yellowcake, är ett gulaktigt pulver som innehåller 

ungefär 70 % uran. Innan det kan användas som bränsle i ett kärnkraftverk måste det 

dock genomgå ytterligare raffinering (Vattenfall AB 2001). 

 

För en mer utförlig beskrivning av kärnbränsleproduktionen se bilaga 1. 
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3.3 Miljökonsekvenser av uranbrytning 
 
Vilken miljöpåverkan uranbrytningen har beror på vilken gruvbrytningsteknik som 

används. Vid ISL bildas inga avfallshögar eller slaggdammar. Däremot måste 

processen noga övervakas så att inte lösningen kommer ut och förorenar ytvattnet, 

marken eller kontaminerar grundvattnet. Överflödiga mängder av lösningen måste 

även deponeras efter att den har använts. Fördelar för miljön med ISL, i jämförelse 

med traditionella gruvbrytningstekniker, är bl.a. att metoden kraftigt minimerar 

avfallet, kräver mycket mindre vattenanvändning, innebär mycket liten påverkan på 

markytan och att gruvplatsen helt kan återställas till dess ursprungliga tillstånd (IAEA 

2001, s. 221, 275). 

 

Miljöpåverkan blir större när uranet bryts i dagbrott eller underjordiska gruvor. 

Påverkan på naturen blir mycket mer tydlig och främst märks de enorma mängderna 

ofyndiga stenmassor som bryts och fraktas bort. Som exempel bröts 2009 i 

Rössinggruvan i Namibia, världens största dagbrott, 38 755 000 ton berg som ansågs 

vara avfall (Rossing Uranium Mine 2009).  

 

Restprodukterna från uranverken där yellowcake produceras deponeras i stora 

dammar. Beroende på den enskilda gruvverksamheten varierar storleken på 

dammarna från flera hundra till flera tiotals miljoner kubikmeter. På grund av den 

låga procenthalten uran i uranmalm produceras det nästan lika mycket slaggprodukter 

som den brutna uranmalmen och vanligtvis rymmer dammarna flera tiotals ton av 

fasta slaggprodukter. Innehållet i dessa dammar, avfallet från framställningen av 

yellowcake, innehåller såväl alla de ämnen som ingår i uranets sönderfallskedja som 

en majoritet av uranmalmens ursprungliga radioaktiva värde. Förutom själva uranet 

innehåller dammarna en rad olika tungmetaller och kemiska ämnen som använts i 

raffineringen, t.ex. arsenik (IAEA 2004, s. 6, 14). 

 

På grund av att slaggdammarna är radioaktiva under en så pass lång tid kan erosion 

och jordbävningar utgöra ett hot mot deponeringen. Andra potentiellt allvarliga 

problem är om dammen tillåts torka ut så att vinden sprider iväg de miljöfarliga 

ämnena, eller läckor från dammarna som kan kontaminera grund- och ytvatten. 
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Kraftiga skyfall och översvämningar kan göra så att dammarna svämmar över och 

sprider ut de miljöfarliga ämnena i omgivningen. (IAEA 2004, s. 17-19). 

 

Vid all gruvbrytning förbrukas även enorma mängder färskvatten. I Rössinggruvan, 

Namibia, användes 2009 drygt 3 miljoner kubikmeter vatten (Rossing Uranium Mine 

2009). 

3.4 Uranbrytningens hälsopåverkan 
 
Då uran är ett radioaktivt ämne förekommer joniserande strålning vid brytningen av 

metallen. Namnet kommer av att strålningen är så energirik att den kan göra atomer 

och molekyler elektriskt laddade, vilket innebär att den kan skapa joner. Joniserande 

strålning delas in i alfa, beta och gammastrålning och är den typ av strålning som 

främst kan skada levande celler vilket kan orsaka cancer och skador på arvsmassan. 

Vid tillräckligt höga doser är joniserande strålning direkt dödlig (Walinder 1991, s. 

103-104).  

 

Alfastrålning har en kort räckvidd, i luft bara några cm från strålkällan, och ett tunt 

material räcker som skydd mot strålningen. Som exempel kan inte alfastrålning tränga 

igenom mänsklig hud men om ett radioaktivt ämne skulle förtäras eller andas in kan 

alfastrålning orsaka stor skada. Betastrålning har en något längre räckvidd än 

alfastrålning, 10-20 m från strålkällan, och kan stoppas av tjockare kläder. 

Gammastrålning har störst genomträngskraft av de tre strålslagen. Som skydd mot 

strålningen krävs tjockare material som till exempel bly (Sokolowski 1991, s. 150). 

 

För att skydda anställda som arbetar i miljöer med joniserande strålningen har ICRP 

(International Commission on Radiation Protection) satt upp ett övre gränsvärde på 20 

millisievert (mSv) per år för hur mycket helkroppsstrålning bland annat gruvanställda 

får utsättas för (Remn 2011). Som jämförelse utsätts en vanlig människa i Sverige för 

i genomsnitt för 3-4 mSv/år från den naturligt förekommande bakgrundsstrålningen 

(SGU 2011).  

 

En av hälsoriskerna för arbetare i en urangruva utgörs av radongas. Gasen bildas 

genom radioaktivt sönderfall av radiumisotoper. När radon andas in fastnar de 
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radioaktiva partiklarna i lungorna och utsätter dem för alfastrålning vilket ökar risken 

att drabbas av lungcancer (Strålsäkerhetsmyndigheten 2010). Som skydd mot radon 

används väl utbyggda ventilationssystem som ska se till så att frisk luft ständigt 

pumpas ner i gruvan (NEI 2011). 

 

Arbetet i en urangruva innebär även ökad exponering av gammastrålning från den 

radioaktiva malmen. Gammastrålningen i en urangruva kan tänkas ge upphov till 

cancersjukdomar men åsikterna går isär om hur stor risk strålningen utgör 

(Miljövårdsberedningen 1981, s. 137).  

 

I uranverkens slaggdammar sker samma kontinuerliga process som i gruvorna, där 

radium omvandlas till radon. Gasen radon sprids lätt med vinden och farhågor har 

väckts om att risken att utveckla lungcancer kan öka hos människor som bor i 

närheten av slaggdammarna. Betong baserad på sanden från slaggdammarna har på 

vissa håll i världen, t ex Tyskland och USA, använts till att bygga hus vilket medfört 

allvarliga hot för hälsan hos de berörda människorna (IAEA 2004 s. 11, 20). 

 

2006 utkom the National Research Council (NRC) med sin hittills största studie om 

hur låga doser av radioaktiv strålning påverkan hälsan. Undersökningen beställdes av 

den amerikanska regeringen och är utförd av forskare från hela världen. I studien slår 

forskarna fast att även små doser strålning innebär en ökad risk för cancer. Förvisso 

säger de även att om strålningen är mindre än 40 gånger högre den naturliga 

bakgrundsstrålningen så är det i det närmaste omöjligt att utvärdera cancerrisken för 

människor. Däremot antar forskarna det som rimligt att även den minsta ökning av 

radioaktiv strålning innebär en liten ökad risk för att drabbas av cancer. Risken ökar 

sedan kontinuerligt i takt med att strålningsdoserna ökar (Beir VII Phase 2, s. 7). 

Studien säger dock också att det är svårt att bevisa att det är den radioaktiva 

strålningen som ligger bakom vissa specifika cancerfall, på grund av den tid som går 

från det att personen utsatts för strålning till att cancersjukdomen bryter ut. Viktiga 

luckor saknas också i forskningen för att till fullo förstå alla samband mellan 

radioaktiv strålning och cancerfrekvens (Beir VII, s. 65, s.90). 
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3.5 Uranbrytning i Sverige 
 
Kort efter andra världskriget började Sverige intressera sig för såväl egen kärnkraft 

som egna kärnvapen. 1947 beslutade följaktligen den svenska riksdagen att ett i 

majoriteten statligt forskningsbolag skulle bildas med syfte att undersöka 

möjligheterna för och praktiskt påbörja arbetet att nå slutmålet med egenproducerad 

kärnkraft och egna kärnvapen (Anshelm 2000, s. 23-24. 26).  

 

Bolaget fick namnet AB Atomenergi och började undersöka de svenska 

uranfyndigheterna. Sedan tidigare kände man till att alunskiffern innehöll uran och 

därför koncentrerades sökandet till dem. I en rapport från 1953, vid namn ”Sveriges 

uranförande alunskiffrar”, pekas Ranstad, beläget sydväst om Skövde i Västergötland, 

ut som den lämpligaste platsen att bryta uran på. Uranbrytning hade förvisso redan 

förekommit i Kvarntorp i Närke, men då som en biprodukt till oljan som utvanns ur 

skiffern där. Gruvan i Ranstad skulle bli den första i Sverige som helt fokuserade på 

uranbrytning (Holmstrand, Lindholm 2009, s. 31-32). 

 

1965 startade brytningen av uran i Ranstad. Gruvverksamheten bedrevs fram till 1969 

och sammanlagt under dessa år utvanns omkring 200 ton uran. Anledningen till 

verksamhetens relativt korta livslängd var att den aldrig blev lönsam. Under 1970-

talet gjordes försök att återuppta uranbrytningen i Ranstad på grund av oljekrisen. 

Planerna möttes dock av ett stort lokalt motstånd och brytnigen kom aldrig igång. 

1984 upphörde slutligen tillståndet för uranbrytning i Ranstad och verksamheten 

avvecklades definitivt (Strålsäkerhetsmyndigheten 2011). 

 

Efter att verksamheten upphörde påbörjades arbetet med att återställa området och ta 

hand om avfallet. Återställningsarbetet påbörjades 1990 och området kräver än idag 

fortsatt tillsyn och sanering. Lakresterna, som innehåller 85 % av den ursprungliga 

radioaktiviteten samt diverse tungmetaller, är deponerade 1,6 m under jord. För att 

förhindra att regnvatten tränger ner i deponin utgörs den av flera lager bestående av 

bentonit, kalksten och morän. Området kommer inte få bebyggas, eller utsättas för 

annan påverkan som kan skada deponin, under oöverskådlig tid (Holmstrand, 

Lindholm 2009, s. 34-35).   
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I början av 1990-talet skedde en förändring i den svenska minerallagen vilket tillåter 

utländska företag att bedriva gruvverksamhet i Sverige. Det nya regelverket, 

tillsammans med en kraftig prisökning på uran i början av 2000-talet, la grunden för 

nya omfattande uranprospekteringar efter att ha legat i stiltje sedan 1980-talet 

(Holmstrand, Lindholm 2009, s. 41, 65). Bergsstaten är den statliga myndighet som 

beviljar tillstånd för alla mineralprospekteringar i Sverige. En berörd kommun kan 

inte motsätta sig beviljade prospekteringar. Uran lyder dock under en annan 

lagstiftning än andra metaller. För att uranbrytning ska beviljas krävs det att 

regeringen godkänner planerna. Kommunen där brytningen planeras kan även lägga 

in sitt veto mot det (Bergsstaten 2011).  

 

Kommunerna med flest beviljade undersökningstillstånd 2010 är Arjeplog (31st), 

Berg (29 st) och Åre (25 st) (Holmstrand, Lindholm 2009, s. 47). 
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4 Teori 
 
2007 utkom Hillevi Helmfrids rapport Natursyn – Tre svar på vad natur är. 

Rapporten vill frångå den vanliga uppfattningen att olika åsikter om miljöproblem är 

en fråga om kunskap eller intellekt och vill istället belysa människors existentiella 

förhållning till naturen som förklarningsmodell. Helmfrid menar att just skillnaderna i 

människors existentiella förhållning till naturen, eller vår natursyn, är en förklaring till 

varför det är så svårt att komma till ömsesidig förståelse kring vad vi räknar som 

angelägna miljöproblem och hur vi ska bemöta dem. Hur vi uppfattar naturen och 

vilken relation vi tycker oss ha till den är det grundläggande filter som varje person 

tolkar information och kunskap genom och det påverkar vilket ställningstagande 

personen slutligen tar. Den personliga natursynen verkar på en sådan grundläggande, 

existentiell nivå att det inte heller går att säga att vissa är rätt medan andra är fel - utan 

snarare rör det sig om antaganden som vi inte kan veta eller ha kunskap om (Helmfrid 

2007, s. 7-8).   

 

Helmfrid har identifierat tre olika natursyner utifrån kriterierna att de ska ha en 

verklig användning för tolkningen av hållbar utveckling samt att de ska vara relevanta 

för den nutida svenska samhällsdebatten. Natursynerna är Den outsinliga källan, Den 

sköra evighetsmaskinen och Den gemensamma kroppen (Helmfrid 2007, s. 9).  

 

Helmfrid är naturligtvis inte först med att belysa människors existentiella förhållande 

till naturen som förklaringsmodell till hur olika personer väljer att se på och prioritera 

miljöproblem. Olika sätt att se på och förhålla sig till naturen har funnits lika länge 

som mänskligheten själv och har ofta baserat sig på de olika tidsepokernas religiösa 

eller vetenskapliga paradigm.  

 

Forskning kring begreppet miljö är dock en relativt ny företeelse. Ordet ekologi 

myntades först 1866 i kölvattnet efter Darwins teori om det naturliga urvalet och 

begreppet miljö, relevant för samhällsdebatten, slog först igenom hos allmänheten 

under 1960-talet. Donald Worster får räknas som en av pionjärerna kring forskning 

om ekologins historia och människans olika förhållningssätt till naturen under 

historien. Hans bok Natures Economy som utkom första gången 1977 var den första 

att omsorgsfullt beskriva mänsklighetens ekologiska historia och undersöka de olika 
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idéer som präglat vårt förhållande till naturen. Worster anser att västerländs natursyn 

är splittrad och har präglats av såväl en imperialistisk som arkadisk tradition. Med en 

arkadisk inställning menas respekten och förundran över naturens fantastiska samspel. 

Inom det arkadiska synsättet anses det att människan vare sig kan eller bör försöka 

undertrycka naturen. Dock är gränsen mellan den imperialistiska och arkadiska 

traditionen inte helt klar. Vissa arkadiska tänkare, däribland Carl von Linné, gick så 

långt i deras tro på den goda naturen som försåg människor med nyttigheter att det 

gränsade till en imperialistisk hållning (Sörlin 1996, s.7-9, 12-13).  

 

En annan forskare som belyst människans förhållande till naturen genom historien 

och idéerna som ligger bakom dagens miljöproblem är Carolyn Merchant. Merchant 

skiljer sig från Worster genom att hon väljer att belysa miljöproblemen utifrån ett 

feministiskt perspektiv. I sin bok The Death of Nature som utkom första gången 1980 

för hon bl.a. fram teserna att den mekanistiska världsbild som genomsyrat det 

västerländska samhället sedan Isaac Newtons dagar nu håller på att utmanas av ett 

nytt sätt att se på naturen. Upptäckten av kvantmekaniken förändrar bilden av världen 

som en mekanistisk struktur där allt kan avgränsas i tydliga delar, som atomer och 

kvarkar, - till en mer flytande sammansättning på kvantnivå där några tydliga 

avgränsningar inte längre går att finna. Merchant menar också att det förändrade 

synsättet på naturen går hand i hand med den förändrade synen på kvinnans roll i 

samhället. Såväl kvinnan som naturen har traditionellt i den mekanistiska världsbilden 

setts som underordnade och när nu ett paradigmskifte är i antågande är det kvinnor 

som är den drivande kraften i utvecklingen (Merchant 1994, s.11-14).  

 

Merchant anser att en mer holistisk syn på naturen, där man tar mer hänsyn till 

helheten, är ett måste för mänsklighetens framtida utveckling. Istället för att som i den 

mekanistiska världsbilden isolera människan från naturen och se miljöproblem som 

enskilda problem, krävs en förståelse för att allting hänger samman. Människans och 

naturens alla ekosystem måste integreras med varandra och får inte ses som 

frikopplade från varandra, för att förhindra vår egen undergång (Merchant 1994, s. 

312, 314-316). 
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Tankegodset som utgör Helmfrids tre natursyner går att hitta hos bl.a. dessa forskare. 

Men även om hon inte själv har tagit fram idéerna är det Helmfrid som definierat 

natursynerna och föreställningarna som de utgörs av. Till min analys är det därför 

Helmfrids natursyner som jag kommer att använda som teori.   

 

4.1 Den outsinliga källan 
 
Natursynen innebär hållningen att människan och naturen är två skilda fenomen, där 

naturen ses som ett objekt medan människan ses som subjekt. Natursynen rymmer 

föreställningar som passar in på så vitt skilda paradigm som de abrahamitiska 

religionerna (människan är Guds företrädare på jorden och naturen är således 

underordnad henne), darwinismen (människan står överst i näringskedjan, vilket kan 

legitimera utnyttjandet av naturens resurser) och västerländsk moralfilosofi 

(människan är den enda som kan värdera) (Helmfrid 2007, s. 16-17). Dock är dessa 

paradigm inte helt svart/vita i sin syn på naturen. De kan snarare, genom att belysa 

specifika delar, användas för en argumentation som lutar åt Den outsinliga källans 

premisser. I kristendomen har det t.ex. länge setts som en dygd för människan att 

tämja naturen men samtidigt finns även ett förvaltarbudskap där tyngdpunkten läggs 

på att ta hand om och vårda Guds natur. På samma sätt har Darwins evolutionsteori 

kommit att tolkas på olika sätt även om han själv menade att evolutionen saknade 

mål. Vissa anser att evolutionen kan liknas vid en stege och att ju högre upp en art 

befinner sig på stegen desto närmare perfektion, eller Gud, är den. Andra menar dock 

att evolutionen mer bör ses som en väv där olika arter samspelar och är beroende av 

varandra (Helmfrid 2007, s. 31-33).  

 

Natursynen genomsyrar mycket av vårt kollektiva medvetande. Som exempel nämner 

Helmfrid det vanliga uttrycket att ”man ska gå ut i naturen” - en formulering som ger 

uttryck för att naturen befinner sig utanför människans värld. Natursynen innehåller 

heller inga arkadiska inslag ifråga om att naturen har ett eget värde, eller att den anses 

som helig. Tvärtom uppfattas här naturen som en resurs för människan att nyttja efter 

vad som anses gynna oss bäst (Helmfrid 2007, s. 16, 18).  

 

Tidigare ansåg företrädare för natursynen att naturen var vild, tålig och oändligt stor. 

Perspektivet ändrades i och med industrialiseringen till att mer se på naturen som en 
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resurs. Fortfarande ser dock företrädare för natursynen på naturen som tålig och just 

som en outsinlig källa till resurser. Om en resurs börjar sina kan företrädare för 

natursynen anse att tekniken kommer lösa problemet genom att antingen effektivisera 

användningen av resursen, eller helt enkelt hitta på en ny lösning så att andra resurser 

kan tillgodose det behov som den gamla resursen lämnade efter sig(Helmfrid 2007, s. 

18).  

 

Miljöproblem oroar inte heller företrädarena för natursynen lika mycket som i de 

andra natursynerna. Naturen ses som tålig och med en extraordinär 

återhämtningsförmåga. Förorenas vissa miljöer kan de ersättas med artificiella miljöer 

speciellt anpassade för människan, t.ex. badhus kontra förorenade sjöar, antingen 

permanent eller tills naturen har tagit igen sig (Helmfrid 2007, s. 11). 

 

4.2 Den sköra evighetsmaskinen 
 
Denna natursyn har många likheter med Den outsinliga källan. Även här anses 

människan vara subjektet som ensam kan värdera utifrån moraliska principer medan 

naturen är ett objekt och även här står människans behov i centrum (Helmfrid 2007, s. 

19). Den sköra evighetsmaskinen skiljer sig dock från föregående natursyn på några 

viktiga punkter.  

 

I denna natursyn ses inte naturen som tålig och med en god återhämtningsförmåga, 

utan som skör, med en gräns för vad ekosystemen klarar av och med ändliga resurser. 

Om människans inverkan på ekosystemen överskrider deras absoluta gräns får det 

allvarliga följder. Förstörda ekosystem anses ta lång tid innan de återhämtar sig och 

skadorna kan ibland vara irreparabla. Det hänsynslösa utnyttjandet av naturen drabbar 

i slutändan människan själv. Naturens resurser är själva basen för människans 

existens och om tillräckligt mycket av vår omgivande natur fördärvas kommer 

konsekvenserna för mänskligheten att bli ödesdigra. Förespråkare för natursynen 

anser att vi börjar närma oss många av de gränser för vad naturen klarar av och pekar 

bl.a. på luft- och vattenföroreningar, ackumulerade gifter i näringskedjorna och 

avfallsproblem (Helmfrid 2007, s. 12, 20). 
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Namnet på natursynen, den sköra evighetsmaskinen, kommer från synsättet att så 

länge människan tar hand om sin maskin (vår planet) kommer resurserna att räcka för 

evigt. Anhängare till natursynen förordar en större planering, bättre 

konsekvenstänkande och ökad medvetenhet ifråga om hur vi använder oss av naturens 

resurser. Genom ökad förståelse för hur naturen fungerar och med visad hänsyn därtill 

kan människan leva i symbios med naturen utan att utarma den och då i slutändan 

äventyra vår egen existens (Helmfrid 2007, s. 20-21). Praktiska åtgärder som 

anhängare av natursynen förordar är bl.a. att teknologin bör formas till att bättre ta till 

vara på jordens resurser och underlätta för återvinning. De menar även att det 

ekonomiska systemet måste omformas till att ta större hänsyn till naturens 

livsbetingelser samt att mänskligheten bör omvärdera sin syn på själva livet och 

sträva efter andra behov än de som konsumtionen fyller (Helmfrid 2007, s. 12-13).     

 

Den sköra evighetsmaskinen är den natursyn som är mest knuten till begreppet hållbar 

utveckling, även om anhängare till alla de tre natursynerna idag omhuldar begreppet 

(Helmfrid 2007, s. 19). 

 

4.3 Den gemensamma kroppen 
 

Den gemensamma kroppen är den natursyn som skiljer sig mest från de andra. Här 

görs ingen skillnad mellan människa och natur utan människan anses vara ett med 

naturen. Naturen kan liknas vid en väv som allt levande är en del av och anhängare 

pekar på att människan är uppbyggd av samma materia som djur, växter och vår 

omgivande natur och att det pågår ett ständigt utbyte av energi och materia mellan oss 

och vår omgivning. De lutar sig mot vetenskapen och pekar på de rön som visar att 

människans DNA knappt skiljer sig från våra närmsta primatsläktingar och att allting 

på kvantmekanikens nivå är ett enda vibrerande fält utan tydliga avgränsningar 

(Helmfrid 2007, s. 13-14). 

 

Anhängare till natursynen anser att människan har förlorat sig själv i hur vi ser på och 

behandlar naturen. För att komma tillbaka på rätt kurs krävs inte bara en förändring i 

hur människan ser på naturen utan också i hur vi ser på oss själva och själva livet. 

Människan måste öppna upp sitt sinne för en djupare andlighet, samt att vi åter måste 
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börja känna samhörighet och empati med djur, växter, hav, skogar – alla delar som 

utgör vår värld. Hur vi ser på och förhåller oss till naturen bör inte bara baseras på 

vetenskapliga mätningar och bevis utan också på den personliga känslan av 

samhörighet. Den känslan går inte att argumentera sig till utan individen måste själv 

söka inom sig för att finna den (Helmfrid 2007, s. 24, 26).  

 

Precis som i Den outsinliga källan består Den gemensamma kroppen av idéer från vitt 

skilda håll. Tankegodset hittas traditionellt hos olika, främst nordamerikanska, 

naturfolk men går även att finna i österländska religioner och filosofier, som taoism 

och Feng-shui. I västvärlden är det främst enskilda filosofer, som norrmannen Arne 

Naess, som har fört fram natursynen (Helmfrid 2007, s. 22-24). 

 

Miljörörelsen argumenterar sällan utifrån denna natursyn trots att många av dem, 

enligt Helmfrid, antagligen håller med om dess premisser. Istället brukar de använda 

sig av Den sköra evighetsmaskinen när de lägger fram sina åsikter. Helmfrid anser att 

det främst beror på taktiska skäl då personer med en mekanistisk världsbild stöter 

ifrån sig, eller rent av skräms, av en argumentation som vilar på Den gemensamma 

kroppens grunder (Helmfrid 2007, s. 27).  
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5 Åsikter om uranbrytning 
 

Jag har delat in mina intervjupersoner i de två grupperna motståndare och 

förespråkare för att få en bättre överblick över mitt empiriska material. 

 

I analysen har jag delat in det empiriska materialet i tre olika kategorier där 

motståndarnas och förespråkarnas åsikter redovisas var för sig. De tre kategorierna är 

argument för eller emot uranbrytning och åsikter om dess miljö- samt hälsopåverkan.  

 
 

5.1 Motståndarnas argument  
 

Det vanligaste argumentet mot uranbrytning är dess påverkan på landskap och miljö 

samt mineralens användningsområde. Alla jag intervjuade på motståndarsidan gav 

uttryck för det som orsak till deras ställningstagande: 

 
[…] det är en kombination av de miljökonsekvenser och miljörisker som 
brytningen ger och användningen av uran i kärnvapen och kärnkraft. Och alla 
tre av de argumenten menar jag är fullt tillämpliga var för sig för att säga att 
man inte ska ha uranbrytning. (Olov Holmstrand 2011) 

 

Isadora Wronski menar att uranbrytning är miljöfarlig verksamhet. Hon säger dock att 

annan gruvbrytning också är miljöförstörande och att det som framförallt skiljer 

uranbrytning från annan gruvverksamhet är uranets användningsområde. Resultaten 

av uranbrytning, kärnkraft, kärnvapen och kärnavfall, anser Wronski kan orsaka 

förödande konsekvenser alla tre. Hon anser också att risken de innebär är onödig då 

förnyelsebara energikällor redan idag skulle kunna ersätta kärnkraften: 

 
[…] när vi kan tillgodose vår energiförsörjning med förnybar energi varför ska 
vi då hålla på med livsfarlig, onödig och dyr kärnkraftsverksamhet? […] ett 
annat exempel är kopplingen till kärnvapen och frågetecknen kring huruvida 
Iran håller på att anrika uran för att skaffa sig kärnvapen eller för att skaffa sig 
kärnkraft är ett problem man skulle slippa om man istället satsade på förnybar 
energi. Kärnkraften är en mycket farlig verksamhet i alla led och kan aldrig 
frikopplas från kärnvapen. (Isadora Wronski 2011) 

 

Anledningen till att satsningarna på förnyelsebar energi inte sker fullt ut anser 

Wronski bero på att den politiska viljan saknas samt att de stora elkraftsbolagen 
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kraftigt har investerat i kärnkraft. De har redan kompetensen, erfarenheten och 

reaktorerna till att driva kärnkraft vilket gör de ointresserade av att slå in på en ny 

väg. 

 

Karin Paulsson hävdar att uranprospekteringarna är omfattande i Oviksområdet och 

att en eventuell brytning skulle förstöra den lokala miljön i Bergs kommun. Ett 

eventuellt dagbrott skulle förändra landskapet även efter brytningen då marken är så 

hårt packad att stora mängder inte går att fylla igen hålet med. Hon påpekar också att 

de provborrar i en jordbruksbygd och att vissa invånare skulle vara tvungna att flytta, 

och att deras fastigheter skulle rivas, om uranbrytning tilläts i de norra delarna av 

kommunen. Både hon och Andreas Rocksén tar också upp Norrlands fjälls arkadiska 

värde som argument mot uranbrytning. i termer av att tillgången till ren, vacker och 

oförstörd natur är en såväl själslig som ekonomisk resurs. Den ekonomiska tillgången 

anser Paulsson ligga i möjligheterna för turism som de oförstörda områdena erbjuder.   

 

Anledningen till att det finns de som är positivt inställda till uranbrytning tror Olov 

Holmstrand beror på två skäl. Det ena är att de som är positivt inställda till kärnkraft 

rimligen borde vara positiva till även uranbrytning. Det andra skälet är de som tjänar 

pengar på uranbrytningen. Paulsson nämner att förespråkare brukar föra fram 

arbetstillfällena, som en brytning skulle medföra, som argument för uranbrytning: 

 
Man ser att det blir mycket arbetstillfällen under den tiden det bryts och det är 
väl främst det som är det främsta argumentet som har förekommit här i alla fall 
eftersom det är arbetsbrist. Det är glesbygd. (Karin Paulsson 2011) 

 

Själv anser Paulsson inte att en eventuell uranbrytning i Bergs kommun skulle leda till 

fler jobb. Hon tror i och för sig att det kan leda till en marginell ökning men att 

gruvbolagen antagligen kommer använda sig av redan utbildad personal från annat 

håll till verksamheten.  

 

Rocksén anser att kärnkraft är en förhållandevis ren energikälla vid jämförelse med 

fossila bränslen, men att det är en för stor risk förbundet med kärnkraft, samt att man 

binder sig och måste leva med konsekvenserna av det i tusentals år framåt. 

Holmstrand anser inte att kärnkraft är, som vissa hävdar, lösningen på klimathotet. 

Han säger att kärnkraften endast står för 5 % av världens totala energianvändning 
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medan kol, olja och gas fortfarande står för majoriteten. Han anser att det är 

orealistiskt att tro på en så kraftig kärnkraftsutbyggnad som krävs för att ersätta de 

fossila bränslena. Världens samlade tillgångar av höggradigt uran skulle inte heller 

räcka för en så omfattande kärnkraftsanvändning, utan det skulle krävas en inriktning 

mot låggradigt uran med mycket större miljöförstöring som följd.  

 

Att Sverige bör bryta eget uran för att eftersträva en närproducerad energiförsörjning 

anser inte Holmstrand är ett hållbart argument. Han menar att det hade fungerat på 

femtiotalet med de tungvattenreaktorer som då planerades. Idag skulle det inte gå att 

stoppa egenproducerad uran direkt i reaktorerna utan uranet måste först isotopanrikas 

innan det går att använda. Vi har inga möjligheter att anrika uran i Sverige så allt 

egenproducerat uran skulle först vara tvunget att exporteras utomlands för anrikning 

och sedan skickas hem igen. Han anser även att argumenten om att Sverige bör bryta 

uran för att förhindra att civilbefolkningen i andra länder kommer till skada är 

märkligt, då samma förespråkare ofta hävdar att uranbrytning inte skiljer sig från 

annan gruvbrytning: 

 

[…] de som förespråkar uranbrytning i Sverige säger ofta att ”vi ska bryta 
uranet i Sverige så att inte befolkningar i andra länder får obehag av 
brytningen”. Det är ok så långt. Men samma förespråkare av uranbrytning säger 
också ”ja men uranbrytning skiljer sig inte från annan gruvbrytning och 
nuförtiden är uranbrytning lika miljövänligt som annan gruvbrytning”. […] å 
ena sidan så säger de att vi ska bryta för att hindra att andra drabbas av det men 
om vi bryter här så kan vi göra det lika bra som dem och då blir de ingen 
miljöförstöring. Det är lite osammanhängande det hela som jag ser det. (Olov 
Holmstrand 2011) 

 

Holmstrand ser sig själv som uttolkare av information. Han säger att informationen 

prospekteringsbolagen själva ger ut om sin verksamhet presenteras på deras hemsidor 

på en engelska med många komplicerade tekniska och gruvrelaterade termer. Det 

innebär, tror han, att vanliga invånare i de berörda kommunerna har mycket svårt att 

förstå informationen och skapa sig en bild över vad en eventuell brytning kommer att 

innebära. Speciellt gäller detta det kanadensiska företaget Continental Precious 

Minerals som har redovisat hur en gruva skulle kunna se ut i Oviksområdet. 

Holmstrand tolkar, översätter och sammanställer dokumenten samt redovisar dem 
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skriftligt och muntligt på olika möten för att informera allmänheten om 

uranbrytningens påverkan.  

 

Prospekteringsbolagens verksamhet anser Holmstrand är ren riskkapitalism. Värdet 

hos dessa företag ligger i informationen de tar fram och som gruvföretag sen kan köpa 

för att etablera gruvor. Han hävdar att prospekteringen i sig inte skapar några pengar 

utan att de är helt beroende av nya ekonomiska tillskott från aktieägarna. Följaktligen 

ligger det i deras intresse att framställa ny information om deras verksamhet på ett för 

dem så fördelaktigt sätt som möjligt så att aktieägarna fortätter investera i dem.  

 

Rocksén menar att Vattenfall, trots att de har egna kvalitetsregler och kontroller som 

gruvorna de importerar ifrån måste uppfylla, inte har full kunskap om gruvornas 

miljö- och hälsopåverkan. Som exempel nämner han läckage från lakdammarna i 

Rangergruvan i Australien som inte Vattenfall hade kännedom om. Han tror dock inte 

att det beror på någon form av lättja eller överslätande attityd från Vattenfalls sida, 

utan att deras formulär och rutinmässiga kontroller följer en färdig mall som inte 

klarar av att fånga upp alla aspekter av gruvverksamhetens miljö- och hälsopåverkan.  

Wronski ställer sig också kritisk till Vattenfalls kvalitetskontroller och uppgifter om 

gruvorna de importerar ifrån. Hon påpekar att Greenpeace inte tillåts att undersöka 

rapporterna utan att Vattenfall då hänvisar till att de är företagshemligheter. Hon 

ställer sig tveksam till uppgifterna som redovisas när de själva inte får tillgång till 

innehållet för att granska om det är tillförlitligt. 

 

Rocksén anser att uranbrytning debatteras alldeles för lite i Sverige. Han tycker att 

ämnet borde granskas mycket mer då kärnkraft utgör en så stor del av vår 

energiförsörjning. Att Uppdrag Granskning beslutade att göra ett reportage om 

uranbrytning berodde på:  

 
I Sverige har vi kärnkraft som använder uran. Vi har jättemycket uran i vår 
berggrund men det är förbjudet att bryta den. Däri finns det en dubbelmoral, att 
vi ska bryta den någon annanstans. Vi bryter den inte för att det är farligt, eller 
för att det är skadligt och så där, men då bryter vi den på andra platser där andra 
människor råkar illa ut. Det är ju den typ av konflikt som vi gärna handskas med 
när vi gör reportage. (Andreas Rocksén 2010) 
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 Rocksén tror att anledningen till att uranbrytning inte får så mycket uppmärksamhet i 

media beror på att det ofta blir en teknisk diskussion som är svår för oinsatta att 

tränga in i. ”Det blir mycket svart/vitt. Kärnkraftsmotståndare och 

kärnkraftsförespråkare och sen slängs det fram argument som är ganska svåra att 

bevisa åt båda håll” (Andreas Rocksén 2010). Även Holmstrand anser att 

uranbrytning får för lite uppmärksamhet i media. Han känner inte till mer än några få 

exempel där uranbrytning granskats i riksmedia utan tycker att ämnet i huvudsak 

behandlas i lokaltidningar hos de kommuner som berör av uranprospekteringar. De 

artiklarna är dock mer av en bevakande och beskrivande form av journalistik och 

saknar den djupgående granskning av ämnet som Holmstrand efterlyser. 

 

5.2 Förespråkarnas argument  
 

Det vanligaste argumentet som framkom i mina intervjuer för uranbrytning är att det 

inte skiljer sig från annan gruvbrytning och att det är kopplingen till kärnkraft som 

gör industrin så kontroversiell. Alla jag intervjuade i denna kategori gav uttryck för de 

åsikterna: 

 
Jag har inte hört någon offentlig debatt om LKAB:s vara eller inte vara. Eller 
Boliden. Eller gräva guld eller vad man nu gräver. I grunden så är inte 
uranbrytning annorlunda än annan mineralbrytning. Så jag ser inga folk på 
gatorna som protesterar mot den brytningen och då kan man fråga sig varför och 
det enda svaret jag kan ge det är kopplingen till kärnkraft. (P-O Nestenborg 
2010)  

 

Johan Simu för fram ett liknande resonemang: 

 
[…] det är ungefär samma malm man bryter, bara lite olika spårämnen hit och 
dit. Gruvor i sig är ju alltid miljöförstörande. […] det är ju ingen vacker 
verksamhet men om vi tillåter en sorts gruva så ska vi tillåta alla sorters gruvor. 
[…] Om folk inte gillar kärnkraft kommer de gräva fram vartenda argument de 
kan emot uranbrytning för att stoppa kärnkraften på det ledet. Så kontroversen 
runt kärnkraft har väl spridit sig till gruvorna utan att det egentligen finns en 
anledning till det. (Johan Simu 2010) 

 

 Han tycker det är fel att uranbrytning särbehandlas från brytningen av andra 

mineraler och menar att det inte borde vara politiker som beslutar om det ska tillåtas 

utan miljömyndigheter. Även Bengt Lilljha resonerar på samma sätt och påpekar att 
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uran är en av de vanligaste metallerna som finns och att all malm i regel innehåller 

lite.  

 

Simu anser också att opinionen mot kärnkraft och uranbrytning är orättvis. Han 

förklarar det med att energislaget är så pass komplicerat att många inte förstår hur det 

fungerar och att det ligger till grund för missuppfattningar. Elise Ryder-Wikén 

nämner okunskap och rädsla som förklaring till att det finns så olika uppfattningar till 

uranbrytning. Rädslan menar hon baserar sig på okunnighet om hur brytningen 

fungerar och att det skapar en oro för miljöförstöring och skador. Hon påpekar också 

att det alltid är lättare att säga nej. Säger man ja till exempelvis uranbryning krävs det 

att man är mer insatt i frågan och kan motivera sitt ställningstagande. P-O Nestenborg 

menar att många har en förutfattad bild av kärnkraft: 

 
Många personer har ju en ganska känslomässig inställning till kärnkraft. De 
bestämmer sig nästan i barndomen för om de gillar det eller inte. Det löser man 
inte med argument, alltså faktaargument. (P-O Nestenborg 2010) 

 

Fördelen med att många ser kärnkraften som en farlig energi, anser Nestenborg, är att 

det sporrar dem som arbetar med den att hela tiden göra den säkrare. 

 

Både Simu och Nestenborg menar att ett starkt argument för uranbrytning är den, 

enligt dem, orealistiska hållningen att stänga ner kärnkraften. Båda påpekar att 50 % 

av Sveriges elproduktion, om alla reaktorerna är igång, kommer från just kärnkraft 

och att energislaget är en nödvändighet om vi vill fortsätta leva i ett industrisamhälle. 

 

Anledningen till att moderaterna i Bergs kommun är positiva till uranbrytning beror 

främst på de arbetstillfällen det skulle skapa: 

 
Huvudorsaken är ju arbetstillfällena. […] Jag ser uranbrytning som en 
gruvnäring. […] Så det måste ju vara ett arbetsmiljöskydd som i vilket annat 
arbete som helst. Det måste ju vara säkert. (Elise Ryder-Wikén 2011)  

 

 Ryder-Wikén menar att så länge brytningen uppfyller de miljö- och hälsokrav som 

gäller ser hon ingen anledning till att inte bryta. Hon anser att inställningen till 

uranbrytning går att utläsa från den politiska vänster- högerskalan, där vänstersidan 

säger nej och att inställningen blir mer positiv ju längre högerut man kommer. 
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Förklaringen till det tror hon beror på att högersidan i större utsträckning värnar om 

jobb, företagande och industri.  

 
Ryder-Wikén anser även att självhushållning med uran är att föredra. Hon anser att 

det är värt att sträva efter egen brytning om vi ska ha kärnkraft. Lilljha vänder sig 

däremot mot det argumentet. Han ser inga problem med att importera uran och har 

svårt att förstå argumentet med självhushållning. Han menar att det finns mänger av 

varor och råvaror som vi importerar trots att vi producerar, eller kan, producera dem 

själva och förstår inte varför det ska finnas särskilda krav på uran. Han anser också att 

det är orealistiskt att tro på att uran kommer att börja brytas i Sverige igen: 

 

[…] för mig är det en rent ekonomisk historia. Lönar det sig att bryta uran ska 
man göra det annars inte. […] Det finns uran i stor mängd men fyndigheterna är 
extremt låghaltiga och det är väldigt dyrt uran. Så det finns många, många 
gruvor i världen där man kan bryta till lägre priser. […] Plus det att priserna går 
ju upp och ner, det är bergochdalbana, så det är väldigt svårt under en 
lågkonjunktur att klara uranbrytning. Och sen kopplingen till kärnkraft gör det 
nästintill omöjligt för ett enskilt företag att bryta. Vi måste ha en koppling att 
Sverige vill försörja sig själva med uran av en anledning som jag inte alls 
förstår. Då kan man komma igång men jag tror inte att det finns någon framtid i 
det hela. (Bengt Lilljha 2011)   

 

Nestenborg säger att Vattenfall är helt neutrala till om Sverige bör bryta uran. Så 

länge produktionsförhållandena lever upp till deras krav spelar det ingen roll var 

uranet har brutits. Även Simu är av samma åsikt. 

 

Nestenborg menar att uranbrytning idag är en väldigt modern industri. Det grundar sig 

på att alla de stora aktörerna, som är delaktiga på den globala marknaden för uran, är 

med i en organisation som kallas Uranium Stewardship som sätter villkoren för 

uranbrytning. Stora gruvbolag som Rio Tinto och BHP Billiton har ett varumärke att 

skydda och har inte råd med miljö- eller säkerhetsskandaler. Därför, säger 

Nestenborg, att en urangruva i Namibia inte rättar sig efter namibisk standard utan 

efter Rio Tintos standard. Han påpekar dock att det finns ett problem i att bolag 

många gånger kan bli en ”stat i staten” i fattiga länder, i den mening att det är företag 

som driver på lagstiftning och utveckling i ett land och inte själva landet i sig. 
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Nestenborg säger vidare att Vattenfall gör rigorösa kontroller av alla gruvor de 

funderar att importera från. Besiktningen börjar med en undersökning av själva landet 

där de ser efter vilka FN-konventioner som har skrivits under, hur deras lagstiftning 

ser ut, vilka industriöverenskommelser de har m.m. Nästa steg är att kontrollera själva 

företaget och undersöka om de har grundläggande styrsystem för kvalitet, miljö och 

hälsa. Uppfyller de kraven går slutligen Vattenfall in själva och kontrollerar allt det 

som kan kopplas till deras industri, t ex grundvattenfrågor, strålskydd och 

arbetsskydd. Den här typen av utförlig kontroll görs även på gruvor som Vattenfall 

redan importerar från cirka vart fjärde år. Mindre utförliga kontroller utförs varje år, 

så kallade ”Good Citizens Review” där framförallt årsredovisningar undersöks samt 

om gruvan fått några anmärkningar. De undersökningarna sker inte på plats. 

 

Angående medias granskning och hur de väljer att porträttera uranbrytningsindustrin 

är de flesta av förespråkarna kritiskt inställda. Alla anser förvisso att det ligger i 

medias natur att granska missförhållanden och inte rapportera om när en verksamhet 

fungerar som den ska. Däremot anser Simu att medias granskning är obalanserad. Han 

tycker att miljörörelsen får för mycket uppmärksamhet och att intervjuer klipps 

sönder när representanter från industrin får komma till tals i syfte att få dem att 

framstå i dålig dager.  

 

5.3 Motståndarnas åsikter om brytningens miljöpåverkan 
 
De vanligaste argumenten om uranbrytningens miljöpåverkan var dess påverkan på 

landskapet samt avfallet från brytningen, ”om vi tar i Sverige så är det påverkan på 

landskapet och risken för påverkan från avfallet från gruvorna, de så kallade 

lakresterna” (Olov Holmstrand 2011). Då uran vanligen finns i låga halter betyder det 

att stora områden påverkas vid uranbrytning. Holmstrand nämner att uranhalten i 

alunskiffern i Ranstad ligger på 0,03 % och i Ovikområdet på 0,015 %. Han anser att 

förekomsten av uran i urberg är för små för att brytning där någonsin kommer att 

påbörjas. Men om uranbrytning i Ranstad skulle bli aktuell igen innebär det att en 

kvadratkilometer om året måste brytas för att försörja de svenska kärnkraftverken. 

Även Rocksén säger att de urangruvor han besökt alla varit mycket större än gruvor 

som bryter andra metaller: 
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[…] det blir väldigt stor miljöpåverkan och det ser man överallt där de här 
urangruvorna är. Det är inte en järnmalmsgruva, det är inte en guldgruva, utan 
det är skitstort. […] Efter att ha varit nere i Ranstad, det ser ju förjävligt ut. Det 
är hemskt. […] (Andreas Rocksén 2010) 
 

Den största miljörisken med uranbrytning anser Holmstrand är avfallet som 

produceras vid brytningen. Han säger att alunskiffern, förutom uran, innehåller flera 

tungmetaller. Dessutom innehåller avfallsresterna alla de sönderfallsprodukter som 

ingår i uranets sönderfallskedja och som står för merparten av uranmalmens strålning. 

Därför anser Holmstrand att det bör benämnas lågradioaktivt avfall. Wronski nämner 

avfallsslaggen som det största miljöproblemet och konsekvenserna det skulle få om 

det spreds i naturen.  

 

Holmstrand berättar att medan brytningen i Ranstad pågick dumpades avfallet direkt 

på marken. Problem uppkom då alunskifferresterna innehöll pyrit, svavelkis, som 

oxiderar och bildar svavelsyra när det kommer i kontakt med luft och vatten. 

Svavelsyran löste ut de metaller som fanns kvar i avfallet och dessa letade sig ut och 

förorenade omgivande vattendrag. Holmstrand säger att det åtgärdades genom att 

vattnet samlades upp i dammar och att ett reningsverk installerades som fram till 

nyligen renade vattnet. Själva deponin är nu mycket noggrant täckt med täta material 

som ska förhindra att vatten tränger in. Deponin får inte störas på något sätt då det 

riskerar att göra hål på tätningen och den måste lämnas orörd på obestämd tid. 

Holmstrand likställer deponin med en form av slutförvar.  

 

Internationellt sett brukar vanligtvis avfallet från uranbrytning blandas med vatten och 

lämnas att sedimentera i stora dammar. Holmstrand nämner att det tillvägagångssättet 

även används vid annan mineralbrytning, som i Aitikgruvan utanför Gällivare. Dessa 

dammar kan dock komma att brista under extrema förhållanden. Holmstrand nämner 

aluminiumgruvan i Ungern som det senaste exemplet men säger att liknande 

dammbrott även förekommit i urangruvor i både Kanada och Australien. Följden av 

dessa dammbrott är i värsta fall att det lågradioaktiva avfallet letar sig ut i ytvattnet. 

Rocksén nämner att det finns trettio dokumenterade läckage just från slaggdammarna 

i Rangergruvan i Australien. Det rörde sig inte om regelrätta dammbrott utan berodde 

på de monsunregn som drabbar norra Australien. De kraftiga skyfallen fick dammarna 

att svämma över med läckage av avfallet som följd och dessa läckage hade inte 
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Vattenfall kännedom om. Även Paulsson utrycker en oro för en eventuell urlakning av 

avfallet vilket skulle kunna förorena Storsjön. 

 

5.4 Förespråkarnas åsikter om brytningens miljöpåverkan 
 
Den värsta miljökonsekvensen som uranbrytning kan innebära menar Simu är om 

gruvbolaget struntar i att återställa området efter brytningen. För att förhindra det 

anser han att det krävs en ordentlig lagstiftning som ser till att företagen kontinuerligt, 

från den dag då brytningen börjar, lägger undan pengar som ska användas till att 

återställa området efter att brytningen upphört. Även Nestenborg anser att det är den 

värsta följden och påpekar att Vattenfall undersöker att gruvorna de importerar från 

fonderar pengar till att återställa området efter att deras verksamhet upphört. 

 

Lilljha menar att det mest negativa för miljön är att det, som med all annan 

gruvbrytning, blir ett hål i backen. Ryder-Wikén anser dock att ett okontrollerat 

läckage med kontaminerat grundvatten som följd skulle vara den värsta 

miljökonsekvensen.   

 

Nestenborg menar att en fördel med kärnkraft är att den totalt sett har en liten 

miljöpåverkan: 

 

[…] om man ska jämföra så kan man ju nästan säga att det blir två fotavtryck 
som är ungefär lika stora. En grop i marken där man bryter uran och ett 
industriområde där man har kärnkraftverket. Gör man samma sak med ett annat 
kraftslag, då kanske du får tio olika industriområden som du ska ha ledningar 
till och infrastruktur och transporter, så miljöpåverkan, totalt sett är ganska låg 
på kärnkraft. […] kärnkraft är i sådana växthusgaser mindre påverkan än 
vattenkraft och mindre påverkan än vindkraft. […] Men det är ju när man tittar 
på den totala bilden och det är ju ganska enkelt på det sättet för ska du bygga ett 
vindkraftverk motsvarande ett kärnkraftsverk blir det ju ganska många. Det ska 
vara kolfiber och det ska vara stål och det ska svetsas och det ska ställas och det 
ska köras på vägar och lastbilar. (P-O Nestenborg 2010) 

 

Enligt Nestenborg släpper kärnkraft ut färre gram växthusgaser per producerad 

megawatt än både vattenkraft och vindkraft. Även Simu anser att kärnkraft är den 

mest miljövänliga energikällan. Han menar att det är fullt ansvar för avfallet sen 
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första början och att det är det enda energislaget som inte använder havet eller 

atmosfären som dumpningsplats. 

 

Ryder-Wikén säger sig egentligen vara mot kärnkraft. Hon anser att vi bör sträva efter 

ett kretsloppstänkande där vi inte bör ta resurser från jorden i snabbare takt än vad den 

hinner återskapa dem. I den idealvärlden så passar varken olja, kol eller uran in som 

energikällor. Dock menar hon att tekniken för förnyelsebara energislag ännu inte är 

tillräckligt utvecklad för att kunna trygga vår energiförsörjning och att vi så länge bör 

använda det renaste och mest effektiva energislaget, vilket hon anser är kärnkraft. 

 

Lilljha anser att såväl kunskapen om och hänsynen till miljön, samt tekniken har haft 

en enormt positiv utveckling sedan brytningen inleddes i Ranstad under 1960-talet. 

Trots det anser han att brytningen som bedrevs då, utifrån den tidens måttstock, låg 

miljömässigt i framkant. Det värsta misstaget som begicks under den tiden var, enligt 

Lilljha, att de inte deponerade lakresterna kontinuerligt. Det bästa förfaringssättet 

hade varit att löpande lägga tillbaka lakresterna i ena änden av dagbrottet och fortsätta 

bryta i den andra så att man hade fått ett rullande dagbrott. På den tiden samlades allt i 

en stor hög. 

 

Lilljha menar att motståndare till uranbrytning tar upp förhållanden som rådde 1960 

som argument mot brytning idag. Han anser också att motståndarna saknar 

proportioner i sin kritik. Som exempel påpekar han att skiffern i Billingen hela tiden 

läcker uran:  

 

[…] man har idag en ganska stor påverkan på området här runt Billingen, 
grundvattnet och så, beroende på att skifferfyndigheten finns här. […] t.ex. jag 
var den första som mätte i Hornborgaån där den lämnar Billingen och det 
kommer varje år 1,8 ton uran naturligt från berggrunden. Här skulle 
Ranstadverket föra till ca 30 kg uran efter rening som man skulle släppa ut. Och 
dessa trettio kilo var ju en katastrof menade man, men då visste man inte 1800 
kg rinner redan idag och har runnit under många, många hundra år beroende på 
att det läcker från skiffern. (Bengt Lilljha 2011)  
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5.5 Motståndarnas åsikter om brytningens hälsopåverkan 
 
Holmstrand nämner att det finns en allmän strålningsskräck bland allmänheten men 

att strålningen från svensk uranmalm är rätt beskedlig. Dock anser han att man inte 

kan bortse från att brytningsresterna är en form av radioaktivt avfall och att lämpliga 

säkerhetsåtgärder måste vidtas. Han påpekar att hälsoriskerna med uranbrytning 

egentligen ligger utanför hans kompetens men säger att all gruvbrytning är en relativt 

riskabel verksamhet jämfört med många andra yrken och att ”när det gäller 

uranbrytning, vad som tillkommer det är ju att man då faktiskt hanterar radioaktivt 

material som innehåller den radioaktiva tungmetaller uran som förutom att den är 

radioaktiv faktiskt är även kraftigt giftig” (Olov Holmstrand 2011). Den största risken 

med att arbeta i en urangruva anser han skulle vara om ventilationen i en 

underjordsgruva misslyckades med att få bort radonet. 

 

Rocksén säger att läckagen i Rangergruvan kan ha medfört allvarliga 

hälsokonsekvenser för aboriginerna som lever i närheten av gruvan. En undersökning 

genomfördes av institutet för aboriginforskning, tillsammans med Australiens 

cancerinstitut, som studerade cancerfrekvensen hos dem jämfört med andra aboriginer 

i det norra territoriet. Resultatet visade att de aboriginer som bodde i gruvans 

närområde hade en dubbelt så hög risk att drabbas av cancer jämfört med de andra. 

Rocksén berättar vidare att det finns flera undersökningar som visar på ett samband 

mellan gammastrålning och ökad cancerrisk. Han säger att det finns flera 

motundersökningar, betalda av kärnkraftsindustrin, som visar på motsatsen. För att 

komma runt problemet tycker han att det borde vara gruvbolagens skyldighet att följa 

sina anställda och undersöka cancerfrekvensen för att se om arbetet i en urangruva 

leder till ökad risk att drabbas av cancer: 

 

Men jag tycker det är en skyldighet för de här gruvbrytningsföretagen att ha en, 
att t.ex. hålla koll på sin cancerfrekvens[…]. Dödsorsak liksom, det ska skrivas 
in i deras böcker. ”Av våra 14000 anställda så är det här frekvensen av 
cancerdöd”. […] Det är ett så enkelt sätt att visa på om det finns ett samband 
mellan uranbrytning och cancer. (Andreas Rocksén 2010)  

 

 I dagsläget sker ingen sådan statistiktagning av gruvbolagen enligt vad han känner 

till.  
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5.6 Förespråkarnas åsikter om brytningens hälsopåverkan 
 
Ryder-Wikén anser att den värsta hälsokonsekvensen uranbrytning skulle kunna 

innebära är olika cancersjukdomar till följd av långvarig strålning. Hon säger dock att 

hon har dålig kunskap om ämnet och inte känner till om sådana förhållanden 

förekommer någonstans i världen. 

 

Nestenborg säger att uranbrytning idag inte utgör en större risk för de anställdas hälsa 

än annan gruvbrytning. Han säger förvisso att mängden radon ökar kontinuerligt med 

koncentrationen av uran. Samtidigt menar han att ventilationssystemen i dagens 

urangruvor är så välkonstruerade att radon inte ska utgöra en hälsofara. Även Simu 

menar att det inte utgör någon större risk att arbeta i en urangruva jämfört med andra 

gruvor. Strålningsnivåerna i en järnmalmsgruva är de samma säger han och nämner 

studier från LKAB som visar att de som arbetade i gruvorna i Kiruna och Gällivare 

för tjugo år sen utsattes för fyrtio gånger högre stråldoser än vad anställda på 

urangruvan Olympic Dam i Australien utsätts för idag. I de kanadensiska gruvorna 

med hög uranhalt på 20 % påpekar också Simu att brytningen bedrivs av robotar, då 

det är för farligt för människor att vistas i de miljöerna. 

 

Lilljha anser att uranbrytningens påstådda strålningsrisker är överdrivna. Han menar 

att malmen fortfarande ger ifrån sig strålning när den ligger i marken och att det inte 

är någon större skillnad om den kommer upp till ytan. Såväl alfa- som betastrålning 

oskadliggörs med några meter jord och gammastrålning utsätts vi för hela tiden från 

såväl berggrunden som solen. Han påpekar också att det är förhöjd strålning i hela 

Billingen på grund av de existerande uranfyndigheterna. Strålningsnivåerna från 

berggrunden varierar över hela Sverige och på vissa platser, som på Billingen och 

Brunkebergsåsen i Stockholm, utsätts vi för förhöjda värden. Det är en del av vår 

vardag och Lilljha menar att även om det kanske innebär lätt förhöjda cancerrisker så 

är det inget folk generellt reflekterar över. 

 

 



 38 

5.7 Sammanfattade diskussion om uranbrytningsåsikterna 
 
Åsikterna som framkom i mina intervjuer om uranbrytning och dess påverkan på 

människa och miljö skiljde sig inte så mycket åt som jag på förhand hade räknat med. 

Alla är överens om att gruvbrytning, oavsett mineral, är en miljöförstörande 

verksamhet. De största skillnaderna låg i uppfattningarna om kärnkraft som energislag 

och synen på själva metallen uran. Motståndarna tenderade att anse att uran skiljer sig 

från andra metaller då det är en radioaktiv, giftig tungmetall vilket medför att 

uranbrytning utgör en större risk än annan gruvbrytning medan förespråkarna ansåg 

att dagens regelverk och säkerhetsåtgärder tar hänsyn till rådande omständigheter och 

effektivt reglerar gruvbrytningen.  

 

Däremot framkom inte så stora skillnader i uppfattningar om hur arbetet i en 

urangruva kan påverkan hälsan. Motståndarna nämnde inget konkret problem utan 

utpekade bristande ventilationssystem och avfallet samt följderna det skulle få om det 

spreds i naturen som den allvarligaste hälsokonsekvensen. Förespråkarna lutade sig, i 

sin tur, återigen mot befintliga regelverk som tillräckliga för att inte äventyra de 

anställdas hälsa. 

 

Även om mina intervjupersoner inte var helt överens om uranbrytningens påverkan så 

mynnade diskussionen allt som oftast tillbaka till ett ställningstagande för eller emot 

kärnkraft. Det starka sambandet mellan uranbrytning och kärnkraft går inte att 

förneka och individens inställning till uranbrytning står och faller med hur personen 

ställer sig till kärnkraft som energikälla. Detta framkom också under mina intervjuer 

då majoriteten av både förespråkare och motståndare var överens om att kopplingen 

till kärnkraft motiverade en persons åsikter om uranbrytning.  

 

Värt att poängtera är även att gruppen jag valt att kalla för förespråkare inte 

nödvändigtvis anser att uran ska brytas i Sverige, utan snarare att de är neutralt 

inställda eller kan tänka sig uranbrytning om rätt, i huvudsak ekonomiska, 

förutsättningar råder. 
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6 Natursyn 
 
Ingen åtskillnad görs av intervjupersonerna då deras natursyn analyseras. Tankar och 

idéer som passar in på en av Helmfrids tre kategorier förs in löpande under respektive 

kategori. 

 

6.1 Den outsinliga källan 
 
Simu anser inte att naturen har ett egenvärde ”naturens värde ligger i att den för 

närvarande är nödvändig för människans existens och det värde den ger rent 

känslomässigt” (Johan Simu, 2011). Även Rocksén vänder sig mot begreppet 

egenvärde och hävdar att värde är ett mänskligt begrepp som vi själva definierar. Inte 

heller Nestenborg anser att naturen har ett egenvärde och påpekar att det inte finns 

något naturligt status quo - naturen förändras ständigt, med eller utan mänsklig 

påverkan. Idén om att naturen saknar ett egenvärde är ett av tankegodsen som utgör 

Den outsinliga källan. Tydligast formulerar Simu natursynens innebörd i citatet ovan 

där det framgår att han anser att naturen och människan är väsensskilda. Naturens 

värde utgörs av nyttigheterna den förser människan med, vare sig det är dess resurser 

som vi kan använda för att utvecklas teknologiskt och samhällsmässigt, eller 

känslorna den väcker inom oss – vilket återigen är ett människocentrerat perspektiv.  

 

Simu anser vidare att miljöförstöring definieras som: 

 
 […] när man förstör de förutsättningar som krävs för att människan, lokalt eller 
globalt, kan leva hälsosamt. Lokal miljöförstöring är berättigad då den är en 
nödvändighet för människans utveckling, men den kumulativa effekten av lokal 
miljöförstöring får aldrig bli så stor att den försämrar mänsklighetens 
förutsättningar globalt. (Johan Simu, 2011).  

 

Lilljha tycker det är svårt att definiera vad som räknas som miljöförstöring. Han 

ställer sig frågande till om skövling av skog i syfte att bygga bostäder kan kallas 

miljöförstöring, eller om händelser frikopplade från människan, som inlandsisen, kan 

räknas som miljöförstöring. Han anser att människan utövar en liten påverkan på 

naturen men att vi hela tiden strävar efter att minska den. Han ser ingen fara i vår 
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nuvarande livsstil ”[…] jag tycker att vi har kontroll och att vi styr åt rätt håll, tekniskt 

och ekonomiskt” (Bengt Lilljha 2011). Lilljha menar att utvecklingen är positiv då 

medvetenheten om miljön ökar, tekniken blir grönare och att strävan efter ett hållbart 

samhälle sprider sig i världen. Både Rocksén och Holmstrand nämner också 

problemet med att avgöra vad som är ett miljöproblem och när det är befogat. ”Var 

sätter man gränsen för vad som är acceptabel miljöpåverkan och vad som är 

miljöförstöring?” (Olov Holmstrand 2011). ”Samtidigt så är jag medveten om att 

framåtskridandet har ett pris på något sätt. Och jag tycker det är illa att vi har 

kärnkraft men inte uranbrytning” (Andreas Rocksén 2010).  

 

 Simu ser inte något kortsiktigt problem med den globala resursanvändningen då 

resurserna är så omfattande. Dock tror han att det i framtiden antagligen kommer ske 

en frikoppling mellan industriell aktivitet och jordens ekosystem, t.ex. med 

mineralutvinning från asteroider, som kommer garantera mänsklighetens fortsatta 

utveckling utan att äventyra vår egen livsmiljö.  

 

Inte heller Lilljha anser att människans resursanvändning är ett problem: 

 
[…] jag ser väl inte att det finns någon begränsning utan samhället förändras ju 
hela tiden, t.ex. blir det ont om guld, priserna stiger och då minskar användandet 
av guld. Det kommer andra ersättningsmaterial. Det enda jag tror på det är den 
ekonomiska styrningen. Vad vill människan ha? Vad kostar det? Och då 
bestämmer den marknadsekonomi vi har idag samhällsutvecklingen. (Bengt 
Lilljha 2011)  

 

Även Nestenborg uttrycker att människan alltid tycks komma på alternativa lösningar 

vid resursbrist. Han säger att en alltför strikt hushållning med resurser t.o.m. kanske 

kan verka hämmande på utvecklingen, då mänskligheten vaggas in i en falsk trygghet 

om att hushållning är den enda lösningen.  

 

Resonemangen som förs är återigen människocentrerade och där naturen värderas 

utifrån vad den kan erbjuda människan. Simu uppfattar naturen som fylld av resurser 

och även om han är medveten om att det finns gränser för utnyttjandet av dessa 

tillgångar och miljöförstöringen det medför så har han en i grunden optimistisk syn på 

framtiden som är typisk för natursynen. Han ser den tekniska utvecklingen som en 

självklar process där mänskligheten ständigt utvecklas till den dag då vi kan utvinna 
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råvaror utanför vår egen planet. Även Lilljha är positiv inför framtiden och förlitar sig 

på att marknadskrafterna kommer driva utvecklingen åt rätt håll och lösa eventuella 

resursbrister. Han tycker sig inte se några begränsningar för vad naturen kan erbjuda 

utan anser att resurserna är omfattande. Det är tydligt att båda ser naturen som 

objektet och människan som subjektet. Lilljha ger uttryck för att han ser på naturen ur 

ett starkt nyttoperspektiv, där han värderar den utifrån ekonomisk vinst eller förlust, 

och att han anser att marknaden är kapabel till att lösa miljöproblem. Simus åsikter 

om naturen är starkt människocentrerade vilket bl.a. kommer fram i hans åsikt om att 

störningar i naturen först blir miljöproblem när de drabbar människor. 

 

De stora existentiella miljöhoten för människan anser Simu är kometnedslag och 

supervulkansutbrott. Den enda mänskliga aktiviteten som möjligen kan jämföras med 

dem är ett fullskaligt kärnvapenkrig anser han. Även Lilljha anser att hoten ligger 

utanför människans kontroll och nämner kometnedslag som det enda 

katastrofscenario han kan tänka sig. Att uppfatta naturen som tålig och robust med 

fantastisk återhämtningsförmåga är ett viktigt inslag i Den outsinliga källan. Lilljha 

säger: 

 
[…] naturen försvarar sig och hittar sina metoder. Vi kan tillfälligt störa den. Vi 
kan kalavverka ett område efter tjugo år märker man inga spår av det hela, det 
växer igen. Naturen försvarar sig och finner nya vägar att existera. I Tjernobyl 
t.ex. det är ju mängder av djur som bor där. Växter blomstrar fint. I alla de 
gamla förfallna husen som ingen bor i, där växer det träd genom dem. Tjernobyl 
har ju älgar och allt, livet är precis som vanligt. Jag vet inte om det är högre 
cancerfrekvens, det har jag ingen aning om men livet har kommit tillbaka där. 
(Bengt Lilljha 2011) 

 

Simu anser vidare att naturen verkar återhämta sig snabbt. Han påpekar också att han 

inte ser det som ett krav att återställa naturen precis som den var innan människan 

bedrev miljöpåverkande verksamhet: 

 
[…] det finns inte i mina ögon heller något krav på att naturen måste återhämta 
sig till exakt samma konfiguration som det var före vi bedrev miljöpåverkande 
projekt. Det finns inget som säger att ursprungsläget är det optimala och bästa 
för all framtid. Om vi kan återställa naturen till ett sätt som är mer gynnsamt för 
mänskligheten är det att föredra. (Johan Simu 2011) 
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Här kan man argumentera för att Simu ger uttryck för de gamla kristna värderingarna 

om att tämja naturen och lägga den under oss. Den uppfattningen kom dock att 

förändras efter industrialiseringen till att mer handla om ett nyttoperspektiv, med 

innebörden att förädla och förändra naturen efter människans behov. Jag anser att det 

är nyttoperspektivet som Simu ger uttryck för fullt ut men att det samtidigt är viktigt 

att förstå att de tankegångarna inte är några nya inslag i människans historia, utan har 

funnits under lång tid, om än paketerade i en annan form. Även Lilljha uttrycker 

tankegångar om att naturen bör formas efter människans behov: 

 

Men däremot så måste den tyvärr avverkas (skogen) för att den inte ska ta död 
på sig själv. Då är frågan är det en välskött skog som jag ser det som man ska 
prioritera eller är det en urskog som man vill ha i naturreservat? (Bengt Lilljha 
2011) 
 

Lilljha och Simu är de som tydligast formulerar åsikter som passar in på Den 

outsinliga källan. Ingen av dem känner någon oro inför mänskligheten miljöpåverkan 

idag utan anser att naturens resurser är omfattande och att vår påverkan är begränsad i 

förhållande till hur stor och tålig naturen är. Båda ger uttryck för att teknisk 

utveckling, och marknadskrafternas förmåga att finna alternativ, är lösningen på 

dagens miljöproblem och eventuell resursbrist. Båda sätter även mänsklighetens 

behov i fokus och anser att naturen bör formas efter vad som passar oss bäst.  

 

6.2 Den sköra evighetsmaskinen 
 

Holmstrand anser att miljöförstöring är:  

 

Allt som gör att förutsättningarna för vår fortsatta verksamhet och överlevnad 
på jorden förstörs. Vi får alltså inte våldföra oss på vår omgivning för mycket 
för då lyckas vi förstöra för kommande generationer. Även om vi kanske klarar 
oss tillfälligt idag men det börjar ju redan bli tveksamt på en del delar av jorden 
där man har misshandlat naturen för hårt. (Olov Holmstrand 2011) 

 

Även Rocksén tycker att miljöförstöring handlar om att förstöra livsbetingelser men 

utvidgar begreppet till att även gälla andra arter. Han anser att människan bör 

eftersträva att leva i symbios med naturen:  
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Vi måste ju finnas där i samspel, någon form av samspel med naturen. Vi är 
beroende av den så till vida att den förser oss med livsbetingelser. Den är vårt 
habitat. Vi måste leva av den i någon form av balans eller tyst 
överenskommelse. Att få den att överleva samtidigt som vi ska leva av den. 
(Andreas Rocksén 2011) 

 

 Ryder-Wikén anser att miljöförstöring är spridningen av ämnen som naturen inte kan 

ta hand om. Både hon och Holmstrand tar upp den okontrollerade spridningen av 

kemikalier som en potentiell risk för såväl människan som andra arter. De menar att 

vi omöjligen kan veta hur kemikalierna kommer att samverka med varandra och vilka 

konsekvenser det kan få för biologiskt liv. Wronski anser att miljöförstöring är när 

ekosystem förstörs, förgiftas eller när den naturliga balansen rubbas för mycket. 

 

Främst Holmstrand, Rocksén och Wronski, men även Ryder-Wikén, uttrycker tankar 

som tydligt passar in på Den sköra evighetsmaskinen. Holmstrand har 

människocentrerade åsikter där människan är subjektet och naturen ses som ett objekt 

men hans argumentation skiljer sig från Den outsinliga källans premisser då han inte 

ser naturen som tålig utan menar att det finns gränser för vad naturen kan hantera 

innan livsbetingelserna förstörs och att vi börjar närma oss de gränserna på flera håll i 

världen. Varken Wronski eller Rocksén uttrycker lika starkt människocentrerade 

åsikter och betonar att människa och natur inte kan leva åtskilda, utan att vi måste 

sträva efter att hitta en form av balans i hur vi förhåller oss till naturen. Ryder-Wikéns 

oro för vad spridningen av kemikalier kan orsaka för natur och människor vittnar om 

liknande åsikter – att det finns gränser för vad naturen kan hantera.   

 

Holmstrand håller heller inte med Lilljha om att marknadskrafterna kommer lösa 

resurshanteringen och miljöförstöringen. Tvärtom anser han att det ekonomiska 

systemet, som det är utformat idag, uppmuntrar fortsatt miljöförstöring: 

 

Om jag ska vara lite drastisk så kan jag ju säga att ekonomi och moral inte har 
med varandra att göra. Så finns det pengar att göra så finns det alltid folk som 
vill att man ska tjäna pengar oavsett vad som händer i övrigt. […] höjer man 
priset tillräckligt mycket kan man alltid gå ner till ännu mera låghaltiga 
tillgångar och utnyttja dem. […] då får man mycket större miljöförstöring […] 
(Olov Holmstrand 2011)  
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Holmstrand ger uttryck för tankegodsen i Den sköra evighetsmaskinen som kritiserar 

dagens ekonomiska system. Han utvecklar inte sitt resonemang om ekonomin vidare 

men jag anser att Holmstrand efterlyser ett större moraliskt ansvartagande inom 

ekonomin där större hänsyn visas mot miljön. 

 

Ingen jag intervjuat har ansett att teknik och miljö står i motsats till varandra. 

Däremot framkom stora skillnader i vilka tekniksatsningar som respondenterna ansåg 

att mänskligheten borde satsa på. Rocksén säger att det förvisso är tekniken som gjort 

omfattande miljöförstöring möjlig men tror också att fortsatt teknisk utveckling kan 

hjälpa till att förändra situationen. Även Wronski har ståndpunkten att tekniken både 

kan hjälpa och stjälpa. Hon påpekar att tekniken kommer behövas i samhällets 

omställningsarbete med energieffektiviseringar och förnyelsebara energikällor. Även 

Holmstrand uttrycker liknande tankar och menar att tekniken kan användas till att ta 

reda på hur omfattande miljöproblemen är och även åtgärda många av dem. Även 

Paulsson anser att tekniken är ett dubbeleggat svärd:  

 
Men eftersom att tekniken blir bättre och bättre och utvecklingen går framåt så 
är det klart att man har lättare att ta av naturen där det finns resurser att ta. 
Utvecklingen är så, men vi kommer nog förlora på det också så småningom. 
(Karin Paulsson 2011)  

 

Även Simu anser att tekniken är lösningen för att begränsa skadlig miljöpåverkan. 

Han vänder sig däremot starkt mot motståndarsidans visioner om förnyelsebara 

energikällor. Simu menar att de är resursineffektiva och bara bidrar till fortsatt 

miljöförstöring. Istället vill han se att de ekonomiska forskningsresurserna läggs på att 

effektivisera och utveckla kärnkraften. På det stora hela anser Simu att mänskligheten 

står på tröskeln inför att producera mycket mer med mycket mindre påverkan på 

naturen, bara så länge som rätt tekniksatsningar genomförs.  

 

Alla på motståndarsidan, samt Ryder-Wikén på förespråkarsidan, anser att 

mänskligheten borde minska sin energianvändning. Rocksén menar att vi borde 

begränsa oss till nyttan och att energi idag slösas bort på onödigheter, som överflödet 

av produkter, som konsumtionssamhället skapar. Dessa tankegångar passar in på Den 

sköra evighetsmaskinen i den mening att de ger uttryck för att vi idag lever i ett 
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samhälle som prioriterar fel saker, främst konsumtion, och att dagens slöseri med 

resurser inte är hållbart.  

 

Rocksén anser inte att vi lever i ett hållbart samhälle. Han ser ett stort problem i att vi 

förbrukar resurser snabbare än de hinner återskapas samtidigt som världens 

befolkning bara fortsätter att öka. Om ingen ändring sker tror han att konsekvensen 

kommer bli stora resursbrister med svåra sociala problem som följd och kanske också 

resurskrig. Dock tror han att den rådande situationen går att vända med vetenskaplig 

utveckling och en politisk styrning som ekonomiskt resursplanerar. 

 
Människan kan med dålig organisation ägna sig åt att tänka kortsiktigt och 
handla kortsiktigt på ett sätt som på lång sikt är förödande för människa och 
natur. Vi vet ju hur nära vi var ett totalt kärnvapenkrig på åttiotalet som visar 
hur otroligt kraftfullt vi människor kan tänka och att vi kan skaffa oss de 
verktygen. Men också hur dumdristigt vi kan tänka och på det sättet är vi 
människor ett hot mot naturen och oss själva. […] det där måste man komma 
runt genom att ha en tilltro till politiken som verktyg (Andreas Rocksén 2011) 

 

Wronski anser att många människor är medvetna om de miljöproblem som finns men 

att problemen är så stora att många känner maktlöshet inför vad deras egna insatser 

har för reell effekt. Hon anser inte att det bara ska vara upp till den enskilda 

människan att ändra sin livsstil utan efterlyser, som Rocksén, att politiken måste 

vända på den negativa utvecklingen: 

 
Jag tror inte att vi har tid att vänta på att alla själva ska ändra sitt eget beteende, 
även om det också är en nödvändig del av omställningen, det krävs politisk 
styrning. Det kan inte vara så att det är enbart upp till individen att ha koll på 
vilken miljöpåverkan allt som säljs i affärerna har. Man ska exempelvis inte 
kunna köpa utrotningshotade djur, de ska inte finnas på livsmedelshyllorna […]. 
[…] det är lagstiftning och reglering som måste till. (Isadora Wronski 2011)   

 

Lilljha vänder sig mot dessa resonemang och menar att vi måste acceptera vår 

miljöpåverkan om vi vill fortsätta leva med och höja vår levnadsstandard. Han 

påpekar också att mänsklighetens befolkning ständigt ökar och att enda sättet att 

bromsa utvecklingen är genom politisk styrning. Han anser dock själv att politiska 

regleringar och styrningar som syftar till familjeplanering och som sätter ett tak för 

energianvändning per capita är moraliskt helt oacceptabla.  
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Här framkommer skillnader i respondenternas syn på moral och frihet. Wronski och 

Rocksén anser att vi idag handlar omoraliskt mot naturen och även destruktivt mot oss 

själva då vårt beteende slutligen kommer slå tillbaka mot oss själva. För att ändra på 

utvecklingen ser de politisk styrning som ett måste, även om det kanske inverkar på 

individens frihet. Lilljha å andra sidan anser att individens frihet är det viktigaste och 

menar att politisk styrning som reglerar frågor om t.ex. energianvändning är det 

omoraliska. De olika hållningarna kan härledas till natursynerna då tankegodset i Den 

sköra evighetsmaskinen förordar ett större ansvarstänkande och en försiktigare 

hållning medan Den outsinliga källan, som Lilljha mer ger uttryck för, inte ser något 

akut problem med dagens situation och där politisk styrning då kan uppfattas som en 

form av maktmissbruk som inskränker människans frihet. 

 

Holmstrand anser att ett samhälle baserat på visionen om hållbar utveckling är ett 

måste för människan ”när det gäller de förnyelsebara resurserna så måste vi ju faktiskt 

se till att de fortsätter att vara förnybara och när det gäller de svåråtkomliga resurserna 

som inte är förnybara så måste vi ju faktiskt anpassa mun efter matsäck” (Olov 

Holmstrand 2011).  Han anser inte att vi har en hållbar livsstil idag och tror att 

kommande generationer kan komma att lida för hur vi behandlar miljön idag. Ryder-

Wikén eftersträvar ett kretsloppstänkande och tycker inte att vi får göra för stora uttag 

från naturen utan att ge den tid till att återhämta sig. Nestenborg såg inga direkta 

problem med dagens resursanvändning då han anser att människan alltid kommer på 

alternativa lösningar vid en eventuell resursbrist. Han påpekar dock att det 

resonemanget inte gäller för vatten, luft och mångfalden av djur och växter. Han 

bedömer att de är livsnödvändiga resurser för oss och att de måste värnas och skyddas 

då de inte går att ersätta med någonting annat. Wronski anser att mänskligheten idag 

behandlar naturen fruktansvärt. Hon menar att det beror på att vi tenderar att se på 

naturen som en resurs och anser att vi måste ändra vårt förhållningssätt till naturen: 

 

Människan utnyttjar planetens resurser på ett väldigt ohållbart sätt och låtsas att 
vi är ensamma på planeten och som att vi stod över ekosystemen. Tyvärr har vi 
inte insett hur beroende vi är av balans i ekosystemen och att vi faktiskt är en 
del av dem. När vi förstör planeten som vi gör idag förstör vi också våra egna 
levnadsvillkor. (Isadora Wronski 2011)  
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Även om Simu ger uttryck för framtidsoptimism gällande människans förhållande till 

miljön, förnekar han inte att det finns problem. Han nämner att människan idag på 

många sätt har ett för kortsiktigt perspektiv i hur vi behandlar miljön. Han nämner att 

industriell aktivitet bör isoleras från naturen i största möjliga mån. Som exempel tar 

han gruvavfall som han menar bör koncentreras och förvaras istället för att spädas och 

spridas.   

 

Främst Holmstrand, Wronski och Ryder-Wikén förordar åsikter som passar in på Den 

sköra evighetsmaskinen. Alla tre ger uttryck för att mänskligheten bör sträva efter ett 

mer hållbart samhälle där mer hänsyn tas till naturen och där dess resurser inte 

förbrukas i snabbare takt än de hinner återskapas. Den sköra evighetsmaskinen är den 

natursyn som är mest knuten till begreppet hållbar utveckling och de ger alla tre prov 

på den uppfattningen. Även Nestenborg och Simus uttalanden passar in på 

natursynen. Nestenborg i form av att han förordar ett större ansvarstagande med vad 

han räknar som de livsavgörande resurserna och Simu i form av att han anser att 

människan har ett för kortsiktigt perspektiv i hur vi behandlar miljön. Båda anser 

således att vi bör sträva efter ett större konsekvenstänkande samt att minimera vår 

påverkan på naturen så långt som möjligt.   

 

Holmstrand är den enda jag intervjuat som säger sig vara pessimistiskt inställd till 

framtiden. Han tror att en katastrof måste inträffa innan mänskligheten ändrar synsätt 

på naturen, sitt förhållande till den och vår egen livsstil. Han ser inga tendenser till en 

positiv förändring på den skala som han anser är nödvändig ”det är bara att se på de 

här havererade klimatmötena där man sitter och schackrar om vem som ska få släppa 

ut mest istället för att fundera över hur bär vi oss åt för att minska utsläppen” (Olov 

Holmstrand, 2011). Wronski säger sig se väldigt stora problem men anser att man lika 

gärna kan ge upp utan en optimistisk inställning. Hon menar dock att dagens situation 

är ytterst allvarlig men att det alltid finns hopp. Ryder-Wikén uttrycker liknande 

tankegångar och säger sig vackla mellan optimism och pessimism medan alla övriga 

säger sig vara optimistiskt inställda med förklaringen att såväl kunskapen som 

medvetenheten om miljön och dess betydelse bara ökar.  
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Alla av respondenterna uttryckte åsikter som i varierande grad passade in på Den 

sköra evighetsmaskinen. Wronski, Holmstrand och Rocksén var dock de tre som 

tydligast och starkast förde fram idéer som passade in på natursynen.   

 

6.3 Den gemensamma kroppen  
 

Paulsson anser att människan och naturen är delar av samma helhet men att 

människan tar för stor plats. Det råder ingen jämlik balans mellan människa och natur 

och hon tror det kommer straffa sig för människan i slutändan. Holmstrand resonerar 

på ett liknande sätt, ”[…]vi beter oss ungefär som elefanten i glasaffären. Vi stormar 

fram och slår ner allt möjligt som aldrig får en chans att anpassa sig till vad vi gör och 

det tycks ju bara bli värre och värre” (Olov Holmstrand 2011). Han nämner att 

mineralutvinning är en sak men att utrotat biologiskt liv aldrig går att få tillbaka och 

att det är bevisat att människan utrotar arter i en takt som inte inträffat sen mycket 

lång tid tillbaka i jordens historia. 

 

Rocksén anser att människan är en del av naturen på samma sätt som alla andra arter 

och organismer. Vi har anpassat oss till naturen på vårt sätt och vår hjärnkapacitet 

möjliggör en mycket större miljöpåverkan än vad andra arter kan åstadkomma. I sak 

är det dock ingen skillnad mellan människans verktyg och apor som använder pinnar 

för att gräva fram myror - bara det att våra verktyg är mycket mer kraftfulla. Även 

Simu ger uttryck för samma tankegång: 

 
 Vi är en del av naturen precis som vilket annat djur som helst. Vårt förhållande 
mot resten av naturen skiljer sig enbart från andra djur i och med att vi har 
mycket större förmåga att förändra vår omgivning till att passa oss själva. […] 
Jag ser ingen konkret distinktion mellan vår teknik och naturen. Det är lika 
naturligt som när bävrar bygger dammar eller myror bygger stackar. Vi har bara 
tagit det till nästa nivå. (Johan Simu 2011).  

 

Både Rocksén och Simu ser människa och natur som i grunden sammanflätade. Ingen 

av dem ger dock sken av att känna någon som helst holistisk samhörighet med 

naturen och Simu frångår de delar av tankegodset i Den gemensamma kroppen som 

anser att människan idag sätter sig över och utnyttjar naturen för vår egen vinnings 

skull. Simu ser konsekvent all vår påverkan som naturlig och gör ingen uppdelning 
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mellan människans teknologi och naturens egna system. Helmfrid skriver att Den 

outsinliga källan och Den gemensamma kroppen ibland kan ligga väldigt nära 

varandra i vissa praktiska ställningstaganden, trots att de markant skiljer sig åt 

filosofiskt. Vad som binder dem samman är att vissa företrädare för Den 

gemensamma kroppen kan ha en ”låt-gå attityd” till frågor som rör naturen, dvs. en 

tanke om att det som sker det sker, att allting hänger samman och att den stora 

helheten alltid klarar sig (Helmfrid 2007, s. 29). Jag anser att det är detta synsätt som 

Simu ger uttryck för. Han ser människan och mänsklig aktivitet som vilken del av 

naturen som helst och därför finns det inga handlingar eller ingrepp mot naturen som 

kan kallas för onaturliga.  

 

Wronski vänder sig mot synsättet hon anser att mänskligheten hittills har haft där 

naturen ses som en resurs. Hon menar att samhällets industrialisering har medfört att 

många har förlorat kontakten med naturen. Som exempel nämner hon en brittisk 

studie som visade att många barn inte visste vad fiskpinnar består av. Förutom att vi 

förlorar kontakten med naturen, anser hon, att dagens samhälle skapar en falsk 

trygghet och föreställning om att människan står överst i näringskedjan och styr över 

naturen, när vi i själva verket är väldigt sårbara inför naturkrafter som t.ex. tsunamis. 

Hon anser att mänskligheten måste ändra sin inställning till naturen. ”Vi är inte 

frånskilda från naturen. Vi är del av naturen. Vi är en del av ett ekosystem, ett 

kretslopp, som vi befinner oss inne i. Den insikten tror jag att vi måste komma till” 

(Isadora Wronski, 2011). 

 

Wronski ger här exempel på flera av de synsätt som utgör Den gemensamma kroppen. 

Hon frångår de två andra natursynernas uppfattning om att människan är subjektet 

medan naturen är objektet och menar att vi är en jämlik del av naturen. Hon placerar 

inte heller människan överst i näringskedjan, eller ger uttryck för det kristna 

förvaltarbudskapet, utan menar tvärtom att det är just de tankegångarna som har 

avskärmat människan från naturen, legitimerat våra övergrepp mot den och att det kan 

straffa oss själva i slutändan. Hon argumenterar slutligen för att mänskligheten måste 

ändra sin inställning till naturen och förstå att vi är en del av den. Här efterlyser hon 

den ökade empatin med allt levande och vår omgivande miljö som är kännetecknande 
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för natursynen och som är en inställning som inte går att bevisa sig fram till utan som 

måste komma inifrån individen själv. 

 

Minst respondenter gav uttryck för Den gemensamma kroppen. Av de jag intervjuade 

var Wronski den som tydligast formulerade åsikter som passade in på natursynen. 

Även Rocksén, Simu, Holmstrand och Paulsson framförde dock idéer som kan 

kopplas samman till dess premisser,  

 

6.4 Sammanfattande diskussion av natursynerna 
 
De flesta av respondenterna ger uttryck för natursynen den sköra evighetsmaskinen. 

Det kan förklaras med det allt mer ökade fokus på miljöfrågor som råder i samhället 

och där visionen om hållbar utveckling börjar få ett allt större fäste hos allmänheten. 

Natursynen är också en form av kompromiss mellan de andra två mer radikala 

synerna som är bekväm att luta sig mot. 

 

Ingen av respondenternas tankar gick att kategorisera i en enda natursyn. Även om de 

ofta till majoriteten passade in på en bestämd, gled deras åsikter ibland över och gav 

uttryck för andra natursyner. Att ingen gick att placera klart och tydligt i en av 

natursynerna förvånade mig inte. Natursynerna i sig själva definieras inte av tydliga 

gränser utan mer av nyanser och till viss del glider de också in i varandra. Eftersom 

hur vi ser på naturen är en så stor och omfattande fråga är det heller inte konstigt om 

en person inte är konsekvent i sitt ställningstagande och till viss mån har motstridiga 

åsikter. 

 

Alla som jag intervjuade säger sig anse att människa och natur är delar av samma 

helhet. Jag anser dock att deras synsätt är mer vetenskapligt än holistiskt. Att det inte 

handlar om en upplevd andlig samhörighet, utan mer att människan är en del av 

biosfären precis som alla andra arter. Hur vi bör förhålla oss till naturen skiljde 

respondenterna åt då vissa ansåg att vi idag är nära att rubba balansen mellan 

ekosystemen för mycket, och att det kan skada oss själva i slutändan, medan andra 

inte uttryckte någon större oro för hur vi behandlar miljön. 
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Respondenterna kunde ibland ha samma grundsyn på naturen i stort men ändå komma 

fram till helt olika slutsatser om hur vi bör förhålla oss till den. Simu var t.ex. 

övertygad i sin syn om att människan är ett djur som alla andra arter och menade att 

vår påverkan på naturen per definition också är naturlig. Wronski och Rocksén delade 

hans uppfattning om att människan är en del av naturen men var starkt kritiska mot 

hur vi idag behandlar miljön. Här kan de olika synsätten på darwinismen kunna 

fungera som förklaringsmodell. Simu är kanske mer benägen att se på evolutionen 

som en stege, där människan befinner sig högst upp och således dikterar villkoren, 

medan Wronski och Rocksén mer ser evolutionen som en väv, ett synsätt som mer 

betonar jämlikheten mellan allt levande och där balansen mellan ekosystem 

prioriteras. 

 

I mina intervjuer framkom en stor skillnad mellan hur respondenterna anser att 

mänskligheten ska hantera resurser, avfall och energifrågor. De flesta är överens om 

att en långsiktig planering med resurser och avfall krävs men metoderna för att nå 

målet skiljer sig kraftigt åt. Där vissa ger uttryck för en önskad samhällsförändring 

som baserar sig på satsningar på förnyelsebara energikällor, ökad hänsynstagande till 

naturen och en förändrad livsstil - anser andra att den väg som mänskligheten slagigt 

in på inte utgör någon större fara och att framtida innovationer och effektiviseringar 

av tekniken samt marknadskrafterna effektivt kommer lösa såväl dagens, som 

framtida, miljöproblem.     
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7 Avslutande diskussion   
 
Utifrån mina intervjuer anser jag att den starkaste orsaken till hur personer ställer sig 

till uranbrytning är deras inställning till kärnkraft. Även om åsiktsskillnaderna i 

många fall sträckte sig längre än så bottnade det alltid i ett ställningstagande för eller 

emot kärnkraft som energikälla. Den enda som gick emot mönstret var Ryder-Wikén 

som egentligen sa sig vara mot kärnkraft. De som var mot uranbrytning hade en tydlig 

vision om en värld där förnyelsebara energikällor ersätter kärnkraften medan 

förespråkarna antingen inte anser att det är möjligt än eller tycker att kärnkraften är 

det mest effektiva och miljövänliga alternativet. Alla på motståndarsidan uttryckte 

också en önskan om att mänskligheten borde skära ner på sin energianvändning och 

resursförbrukning. Dessa tankegångar var inte lika vanliga hos förespråkarna, där det 

återigen endast var Ryder-Wikén som uttryckte dem.  

 

Alla jag intervjuade var även positiva till tekniken men åsikterna om vilken teknik 

som ska användas och vilka satsningar som ska göras, skiljde sig kraftigt åt. 

 

Hur vi ser på naturen har säkert en betydelse för hur vi ställer oss till olika 

verksamheter som t.ex. uranbrytning. Däremot kan det nog inte ensamt förklara en 

persons ställningstagande. Hur en person ställer sig till t.ex. resursutvinning baserar 

sig på såväl vetenskapliga som känslomässiga och ekonomiska grunder. Hur vi ser på 

naturen kan fungera som en sorts grund för våra beslut men själva åsiktsbygget kan 

bestå av fler komponenter. Frågorna är också så omfattande att motstridiga åsikter 

mycket väl kan rymmas i en och samma person. Sambandet mellan den arkadiska och 

imperialistiska traditionen, som Worster skrev om, belyser ett förhållningssätt till 

naturen som jag menar är tämligen utbrett i dagens samhälle. Worster ansåg att vissa 

förespråkare av den arkadiska hållningen, som ser naturen som god och källan till 

människans livsbetingelser, gick så långt i sin syn på den välvilliga naturen att deras 

praktiska handlande nästintill präglades av en imperialistisk, exploaterande hållning. 

Många människor idag har nog en positiv syn på naturen men reflekterar inte så 

mycket över sitt beteende mot den, vilket kan leda till onödig exploatering. 
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Trots att ingen av mina respondenter gick att kategorisera i en enda natursyn tycker 

jag mig se en viss skillnad mellan hur förespråkare och motståndare ser på naturen 

och deras inställning till miljöproblem och framtiden. Det var så gott som bara 

förespråkare som gav uttryck för Den outsinliga källan, medan motståndarnas åsikter 

mer grundade sig i de två andra natursynerna. Förespråkarna var inte lika bekymrade 

över hur människan förhåller sig till naturen som motståndarna och de tenderade att 

sätta mänskliga intressen i första hand. Jag anser att det kan bero på att de jag 

intervjuade på förespråkarsidan ofta var representanter från industrin medan de jag 

intervjuade på motståndarsidan till stor del var personer med ett tydligt 

miljöengagemang. Den outsinliga källan är den natursyn som mest förknippas 

politiskt med exploatering av naturresurser medan de två andra natursynerna mer 

förknippas med miljöintressen. Förespråkarna arbetade till stor del i en industri som 

just exploaterar naturresurser, som ju industriverksamhet gör och utan att jag lägger 

några värderingar i det, och det färgar säkert av sig i deras åsikter. Motståndarna å 

andra sidan tenderade att arbeta, antingen yrkesmässigt eller ideellt, med 

naturskyddsfrågor vilket självklart påverkar deras ställningstagande. Ett yrke förklarar 

självklart inte helt och hållet en persons ställningstagande, och man kan argumentera 

för att åsikterna fanns långt innan och till viss del påverkade yrkesvalet, men jag anser 

ändå att det är en del av förklaringen till skillnaderna mellan förespråkarnas och 

motståndarnas natursyn.     
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