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Sammanfattning 
Sedan 2007 har ett forskningsprojekt på s.k. ”framtidens kärnkraft”, även kallat för fjärde 
generationens kärnkraft pågått i Sverige. För den här studien har jag dels antagit ett historiskt 
perspektiv för att undersöka hur detta projekt har utvecklats och förändrats över tiden. Jag 
har även använt mig av Faircloughs kritiska diskursanalys som metod och teori för att 
undersöka vilka argument som har använts (och på vilket sätt som dessa argument har 
förmedlats) när olika representanter bakom projektet försökte övertyga både 
Regeringskansliet 2012 och Energikommissionen 2015 om värdet av denna teknik. I den 
teknikhistoriska undersökningen uppdagades det att mellan åren 2007 - 2017 hade syftet och 
designen hos den föreslagna reaktorkonstruktionen förändrats avsevärt. Från början hade 
projektet handlat om att upprätta en forskningsanläggning i Sverige med både tillhörande 
reaktor, bränsletillverkningsanläggning och upparbetningsanläggning för produktion av 
plutonium som reaktorbränsle. Projektet fick däremot avslag från regeringen efter att både 
KVA och Vetenskapsrådet hade ställt sig kritiska till projektets utformning, ur både tekniska 
och samhällsekonomiska perspektiv. Därefter förändrades projektets utformning till att 
istället handla om kommersiell elproduktion för den kanadensiska gruvindustrin i Arktis. I 
den diskursanalytiska undersökningen visade det sig att framställningen av fjärde 
generationens kärnkraft i det analyserade materialet har vilat bakom en okritisk och positiv 
inställning till tekniken. Argumenten som har använts har för det mesta handlat om teknikens 
teoretiska möjligheter, men väldigt lite om realismen i dessa visioner. När åsikter eller 
värderingar har förekommit, har dessa nästan uteslutande formulerats som vedertagna 
sanningar, vilket både förstärker och upprätthåller aktörerna som auktoriteter på området. I 
analysen diskuterar jag även fem olika diskurser som jag identifierade i det analyserade 
materialet.  Dessa diskurser menar jag verkar både reproducerande och omstrukturerande på 
den rådande diskursordningen, vars syfte har varit att försöka skapa ett förnyat intresse för 
fjärde generationens kärnkraft som tidigare gick under namnet ”bridreaktor”.  
 
 
Nyckelord: fjärde generationens kärnkraft, diskursanalys, Generation – IV, 
kritisk diskursanalys, kärnkraft, teknikhistoria, KTH, GENIUS, Leadcold 
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Abstract 
Since 2007 a Swedish research project have been attempting to develop “the next generation” 
of nuclear power plants, also called the fourth generation of nuclear power. In this study, I 
have partly adopted a historical perspective in order to investigate how this research project 
have developed and changed over time. I have also applied the methodology of Faricloughs 
critical discourse analysis in order to identify what kind of arguments and rhetoric’s that were 
used by some of the representatives of this project when they tried to convince the Swedish 
cabinet office in 2012 and the Swedish Energy commission in 2015 of the value of this 
technology. In the historical investigation, it was discovered that between the years of 2007 
and 2017, the purpose and design of the proposed reactor had undergone several 
transformations and changes. At first, the leaders of the research project had been considering 
building a research facility in Sweden that would not only include a reactor, but also a fuel 
fabrication and reprocessing facility for production of plutonium fuel. However, the project 
was never approved by the Swedish government, after both KVA and Vetenskapsrådet had 
expressed criticism towards the project, due to both technical and socio-economic 
considerations. As a result, the direction of the project was transformed into commercial 
power production for the mining industry in the Canadian Arctic. In the discourse analysis, it 
became evident that the information and arguments that had been presented in the analysed 
material had been framed in a strictly positive and uncritical manner. The arguments that 
were portrayed had mostly addressed the theoretical possibilities of the technology, but very 
little about the realism of these visions. When opinions or values had been expressed, they 
had almost exclusively been phrased as inherent truths, which can contribute to both 
strengthening and upholding their status in society as authority figures. In the discourse 
analysis, I also discuss five different discourses which I have identified in the material that 
was analysed. These discourses were then concluded to be both reproducing and restructuring 
on the current order of Swedish nuclear and energy discourse.  
 
Keywords: Fourth generation of nuclear power, Generation IV, Critical 
discourse analysis, KTH, GENIUS, Leadcold 
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1   Introduktion  

1.1   Inledning 
 
Kärnkraften har länge varit en omdebatterad och kontroversiell fråga i samhället. Under 50 
– 60 talet fanns det stora förhoppningar bland både vetenskapsmän och politiker att 
kärnkraften skulle förse världen med billig energi. Men under 70 och 80 – talet, följt av 
olyckorna Three Mile Island 1979 och Chernobyl 1986 grusades denna optimism och 
byggandet av kärnkraftsreaktorer i västvärlden avstannade tvärt (Högselius, 2011). Men 
sedan tidigt 2000 – tal, i kölvattnet av en allt större oro för utsläpp av växthusgaser och 
beroende till fossila bränslen menar t.ex. WNA (2015) att kärnkraften håller på att genomgå 
en ”renässans”, där länder som både Finland, England och Frankrike sedan 2000 – talet har 
åter igen börjat planera för byggandet av nya reaktorer i Europa.  
 
Även i det svenska politiska klimatet finns det tecken som tyder på en allt mer positivt 
orienterad inställning till kärnkraften. Detta kan t.ex. urskiljas från regeringens beslut år 
2009 att upphäva beslutet från folkomröstningen 1980 att avveckla kärnkraften innan 2010 
(prop 2009/10:172). I juli år 2016 beslutade även regeringen att nya reaktorer kan få 
konstrueras för att ersätta de gamla, om dess ägare så önskar. Motiveringen för detta beslut 
låg bl.a. till grund för ett större mål inom regeringen att eliminera utsläppen av växthusgaser 
innan år 2045 (Regeringen, 2016). 
 
Kärnkraftens framtid överskuggas dock av andra svårigheter. Av de totalt 10 reaktorer som 
finns i Sverige har både Vattenfall och UNIPER (tidigare E.O.N) beslutat att fyra av Sveriges 
tio reaktorer ska avvecklas i förtid innan år 2020 (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017). Att söka 
tillstånd för att bygga nya reaktorer har även på senare tid, blivit en allt mer komplicerad och 
långdragen procedur, vilket bl.a. beror på de högre säkerhetskrav som idag ställs på nya 
kärnkraftverk. Sedan avregleringen av elmarknaden är det också så att elbolagen måste själva 
stå för kostnaden av nya reaktorer. Detta har medfört en avhållsamhet från många aktörer, 
som ser det som en allt för stor ekonomisk risk att bygga nya reaktorer, särskilt i länder där 
det har varit, eller fortfarande finns en politisk oenighet gällande kärnkraften. Samtidigt 
menar motståndarna till kärnkraften att hanteringen av avfallet och riskerna för härdsmältor 
är två problem som fortfarande kvarstår (Högselius, 2011). 
 
Mitt bland all denna osäkerhet gällande kärnkraftens framtid, finns det dem som menar att 
den rätta vägen framåt ligger istället hos ”framtidens” reaktorer, som även går vid namnet 
”fjärde generationens kärnkraft”. År 2001 grundades organisationen GIF (Generation IV 
forum) vilket banade vägen för ett internationellt samarbete mellan länder som vill forska på 
fjärde generationens kärnkraftssystem. Även Sverige tog initiativet 2009 att godkänna ett 
forskningssamarbete vid namnet GENIUS – projektet mellan KTH, Chalmers och Uppsala 
universitet för att bedriva forskning inom detta område. Enligt Janne Wallenius, professor i 
reaktorfysik och ledare för projektet, ska dessa reaktorer ha en mycket högre säkerhet, en 
avfallstid på tusen år istället för hundratusentals och en energieffektivitet som ska vara 
uppemot hundra gånger så hög som dagens kärnkraft (KTH, 2012).  
 
Det som är anmärkningsvärt är att denna teknik är egentligen inte så ny som den kanske låter. 
Redan på 50 - 60 talet började man forska på s.k. bridreaktorer, vilket är det gamla namnet 
för fjärde generationens reaktorer. Sedan 50 - talet har ca ett tjugotal av denna reaktortyp 
konstruerats, men aldrig kommersialiserats (Forsström, 2013). Detta ställer då den 
intressanta frågan: varför tycks bridtekniken ha blivit aktuell igen?   
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1.2   Syfte och frågeställningar 
 
 
Den svenska forskningen på Gen – IV system drogs officiellt igång efter att de tre universiteten 
KTH, Chalmers och Uppsala startade samarbetet GENIUS – projektet år 2009 
(Vetenskapsrådet, 2009). Med utgångspunkt till bridreaktorns historia skulle jag därför vilja 
undersöka hur det svenska forskningsprojektet om fjärde generationens kärnkraft har 
utvecklats och förändrats med tiden. Vilka argument och drivkrafter ledde fram till att 
projektet startades upp och vilka förutsättningar och möjligheter står projektet inför idag? 
Vilka andra aktörer har varit inblandade och på vilket sätt har deras skilda intressen påverkat 
teknikens syfte och utformning över tiden? 
 
Enligt det sociotekniska perspektivet kan teknologisk utveckling endast förstås om den ställs 
i relation till människan som dess skapare och användare (Summerton, 1998). Detta innebär 
att syftet med en teknisk artefakt är någonting som vi människor först måste skapa, eller 
snarare något som dess upphovspersoner och systembyggare först måste hitta på. Därför 
skulle det även vara intressant att undersöka hur argumentationen om denna teknik har sett 
ut. Vilken form av retorik har använts och på vilket sätt har man kommunicerat om denna 
teknik för att övertyga olika myndigheter om dess värde? För att göra detta ämnar jag att 
utföra en diskursanalys på dels en text från GENIUS-projektet och dels ett tal från Janne 
Wallenius, som är ledaren för projektet. Texten som ska analyseras inkom till 
regeringskansliet år 2012 och var underskriven av samtliga rektorer från de tre universiteten 
KTH, Chalmers och Uppsala. Dokumentets avsikt var att söka tillstånd för att konstruera den 
kärntekniska forskningsanläggningen ELECTRA – FCC (Gudmundson, Åkesson & Markides, 
2012). I talet som ska analyseras höll Wallenius en presentation under ett seminarium för 
Energikommissionen 2015, med temat ”framtidens energi”. I sin presentation berättar 
Wallenius om Gen – IV teknikens utformning, dess möjliga framtidsutsikter och sin egen 
forskning på området. Hans tal förekommer även på hemsidan för hans eget företag:  
Leadcold, som en del i deras marknadsföring (Wallenius, 2015). Eftersom denna reaktortyp 
har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 50-talet skulle det även vara intressant att se 
hur både texten och talets diskursiva föreställningar om tekniken ter sig i förhållande till 
historiken om bridreaktorn och kärnkraften. Med detta som utgångspunkt har jag därför 
formulerat följande frågeställningar som jag ämnar att försöka besvara.   
 

•   Hur har den svenska forskningen på fjärde generationens kärnkraftssystem 
utvecklats och förändrats mellan 2007 - 2017?  

•   Vilka svårigheter har uppstått för projektet och hur har man försökt att lösa dem? 
•   Vilka argument och vilket sorts språkbruk har använts vid kommunikationen om 

denna teknik till regeringskansliet och energikommissionen? 
•   På vilket sätt har texten och talet som ska analyseras förhållit sig till bridreaktors 

historia i sin argumentation?   
 
1.3   Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som angränsar till mitt val av 
studieområde. Eftersom kärnkraftens historia har varit ett område som intresserats av många 
olika forskare kommer jag inte att kunna presentera all forskning på området. Istället har jag 
begränsat mig till den forskning som har varit intressant för just detta arbete.  
 

1.3.1   Forskning om kärnkraftens historia 
 
Jonas Anshelm har skrivit en omfattande bok: Mellan frälsning och domedag: Om 
Kärnkraftens Politiska idéhistoria 1945 - 1999 (2000). Syftet med Anshelms bok är att 
identifiera den mångfald av diskursiva strategier som olika aktörer vidhållit för att påverka 
eller försöka styra den svenska kärnkraftsdebatten. Hans verk är omfattande och täcker både 
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hur representanter från den politiska arenan och kraftindustrins aktörer har yttrat sig i 
debatten. Anshelm menar att kärnkraften står i en säregen position bland tekniska system 
p.g.a. av dess associering till både utopiska och apokalyptiska framtidsvisioner. Anshelms tes 
är att kärnkraftens utbyggnad i Sverige var ett resultat av den ”hype” som kraftindustrins 
representanter kommunicerade till allmänheten via metaforer och myter. Från ena sidan 
representerade kärnkraften höjdpunkten av civilisering och mänskligt framåtskridande. Från 
andra håll var atomsamhället istället synonymt med en elitstat, där demokratin hade 
överlämnats till experter och ”galna” vetenskapsmän. Med detta menar Anshelm att 
kärnkraften står i en nyckelposition för att förstå de motsättningar som präglade det moderna 
samhällets utveckling under efterkrigstiden i Sverige.  
 
Maja Fjaestad har skrivit boken: Visionen om outtömlig energi: bridreaktorn i svensk 
kärnkraftshistoria 1945–1980 (2010). Detta verk är det enda i sitt slag som utgår ifrån 
bridreaktorn och dess inverkan på det svenska kärnkraftsprogrammet. Som jag även nämnde 
i inledningen är bridreaktorn det gamla namnet för en av de reaktortyper som syftar till 
”fjärde generationens reaktorer”. Fjaestads verk har varit en ovärderlig tillgång till mitt 
arbete, för att få in ett historiskt perspektiv om bridreaktorn. Eftersom bridreaktorn var ett 
statligt infrastrukturprojekt som aldrig blev av, är ett av Fjaestads mål att ta reda på orsakerna 
bakom detta. Under 50 och 60-talet menar Fjaestad att det fanns stora förhoppningar bland 
politiker och kraftindustrins intressenter, att bridreaktorn skulle förse världen med nästan 
oändliga mängder av energi, och att denna teknik var bara tjugo till trettio år bort i tiden. 
Dessa visioner tjänade till att legitimera den befintliga utbyggnaden av lättvattenreaktorer 
och kärnkraftsforskningens status i efterkrigstidens Sverige.   
 
Det finns även flera studier som mera direkt tittat på massmediernas inverkan på 
kärnkraftsdebatten i Sverige. Kampen om kärnkraften, skriven av Kent Asp och Sören 
Holmberg (1980), undersöker i noggrann detalj massmediernas inflytande i debatten fram till 
folkomröstningen 1980. Svensk kärnbränslehantering (SKB) har även finansierat ett flertal 
studier som undersökt den massmediala effekten på kärn- och avfallsdebatten under ett 
längre tidsperspektiv.  
 
En av SKB:s studier, Ungdomars syn på kärnkraft och demokrati sedan 1980-talet, skriven 
av Mikael Sandberg (2008), undersöker hur IT-revolutionens framfart har påverkat 
ungdomars uppfattningar om övrig teknik. Med data från opinionsundersökningar från SOM-
institutet, menar Sandberg att optimismen som kom med IT-revolutionen, har även spritt sig 
vidare till ungdomars syn på andra tekniska system, där kärnkraften är ett av dem.  
 
En annan studie från SKB undersöker avfallsdebatten i svensk massmedia: Från ödesfråga 
till övrig fråga: en studie av den politiska debatten om kärnavfallet i Sverige 1976–2009, 
skriven av Lars Nord och Elisabeth Stúr (2010). I studien utreder författarna varför 
avfallsfrågan kom att gradvis försvinna bort mot utkanten i den offentliga debatten och i 
nyhetsmedia. Dessvärre måste trovärdigheten i båda dessa studier behandlas med 
försiktighet, då de är finansiellt knutna till en kärnkraftsrelaterad institution. 
 
1.3.2  Diskursanalyser om kärnkraft  
 
Diskurser är en kamp om att definiera ”verkligheten” mellan människor i maktpositioner. 
Diskurser kan forma allmänhetens uppfattning om särskilda frågor och därmed påverka 
samhällens framtida riktning. Diskursanalyser har därför varit ett vanligt inslag inom många 
studieområden p.g.a. dess tillämpbarhet inom både politiska och sociala områden. 
Kärnkraftens motstridiga associationer som både en ”grön energikälla” och 
”domedagsmaskin” har därför varit ett lämpligt ämne att studera utifrån ett diskursanalytiskt 
perspektiv (Sharonova, 2016). 
 
Ett av de mest citerade arbetena på detta område är: Media Discourse and Public Opinion on 
Nuclear Power: A Constructionist Approach, skriven av William A. Gamson och Andre 
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Modigliani (1989). Deras mål var att analysera olika diskurser om kärnkraften i amerikansk 
nyhetsmedia. De argumenterar bl.a. för att media har haft ett starkt inflytande i att forma 
allmänhetens syn på kärnkraft i USA. 
 
Bickerstaff, Lorenzoni & Pidgeon (2008), har skrivit studien: Reframing nuclear power in 
the UK energy debate: Nuclear power, climate change mitigation and radioactive waste.   
De undersökte brittisk nyhetsmedia och dess roll i att omformulera kärnkraftens värde i den 
brittiska energidebatten. De argumenterar för att om det inte vore för klimatförändringarna 
hade de ”nya”, mer positivt orienterade diskurserna kring kärnkraften aldrig kommit till 
uttryck.  
 
Det finns även ett åtskilligt antal studier som studerat nyhetsrapporteringen om 
Fukushimakatastrofen. De flesta av dessa studier har däremot inte analyserats med hjälp av 
diskursanalys.  Gemensamt för all den forskning som jag har presenterat i detta kapitel är att 
fjärde generationens kärnkraft lyser med sin frånvaro, vilket utgör en grundlig motivering till 
mitt val av studieområde.  
 
1.4   Teknisk och Vetenskaplig bakgrund 
 
1.4.1   Kärnklyvning 
 
Kraftutvecklingen som sker i ett kärnkraftverk bygger på en fysikalisk process som kallas för 
fission. Denna process går ut på att klyva atomkärnor genom att bombardera dem med 
neutroner. Efter att atomkärnan har klyfts till två mindre ämnen, utsänds nya neutroner och 
stora mängder av energi medföljer. De nya neutronerna kan i sin tur kollidera med andra 
atomkärnor, vilket skapar en kedjereaktion (WNA, 2016). 
 
De ämnen som kan undergå fission kallas för fissila ämnen. U-235, har goda fissila 
egenskaper och förekommer naturligt i jordskorpan. Ett annat ämne med fissila egenskaper 
är Pu-239, vilket är en isotop till grundämnet plutonium. Pu-239 kan dock inte utvinnas i 
naturen, utan måste framställs artificiellt. Detta kan t.ex. ske genom att låta en neutron 
absorberas av U-238 för att bilda Pu-239. Ämnen med indirekta fissila egenskaper som U-
238 kallas för fertila ämnen (WNA, 2016).  
 
För att få tag på U-235 måste man utvinna naturligt uran från jordkärnan. Naturligt uran är 
en sammansättning av olika isotoper, som består till ca 0,7 % av U-235 och 99,7 % av U-238. 
Vid varje kärnklyvning av U-235, utsänds antingen två eller tre nya neutroner. En del av 
neutronerna läcker ut ur reaktorn, medan majoriteten absorberas i uranbränslet och klyver 
nya atomkärnor. För att reaktionen ska underhållas av sig självt vill man att förhållandet 
mellan antal neutroner innan och efter klyvningen är ett. Då säger man att reaktorn har 
uppnått kriticitet. För att öka sannolikheten för neutronerna att klyva atomkärnorna till U-
235, kan man minska deras hastighet. Detta görs med hjälp av en moderator, vilket vanligtvis 
består av vanligt vatten. Moderatorn fungerar även som kylmedel för att motverka 
överhettning och härdsmälta (WNA, 2016).  
 
Utav världens 441 kärnkraftsreaktorer är 375 modererade med vanligt vatten och kallas för 
lättvattenreaktorer. Denna reaktortyp slog tidigt igenom i världen då den visade sig vara 
relativt billig i drift. Lättvattenreaktorer kan dessvärre inte drivas på naturligt uran eftersom 
halten av det fissila ämnet U-235 är alldeles för liten för att starta en kedjereaktion. Först 
måste bränslet genomgå anrikning, för att öka halten av U-235 i uranet. I en lättvattenreaktor 
måste halten av U-235 utgöras av minst 3 % (WNA, 2016).  
 
Anrikning är en process som oftast sker i stora centrifuganläggningar 
(anrikningsanläggninar). Hela 90 % av världens anrikningskapacitet är emellertid begränsad 
till de fem internationellt erkända kärnvapenländerna: USA, Ryssland, Kina, Frankrike och 
Storbritannien. Om U-235 anrikas till mer än 20% kallas det för höganrikat uran och kan 
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teoretisk användas för framställning av kärnvapen. Anrikningsanläggningar är därav föremål 
för strikta internationella avtal, för att hindra spridandet av kärnvapen. Stater som har skrivit 
under icke spridningsavtalet, får därför endast producera låganrikat uran under inspektion 
från det internationella organet IAEA (International Atomic Energy Agency) (IAEA, 2016). 
 
En annan reaktortyp; tungvattenreaktorn, är den näst vanligaste reaktortypen i världen och 
finns i 49 exemplar. Den använder tungt vatten (deuteriumoxid) som moderator. Tungt vatten 
kan sakta ner neutronerna ännu mer än vanligt vatten, vilket ökar sannolikheten för att 
neutronerna ska klyva U-235. Detta innebär att uranet inte behöver anrikas, vilket är den 
största fördelen med denna teknik. Tungt vatten är dock väldigt dyrt och kostnaden för att 
driva en tungvattenreaktor är i regel högre än lättvattenreaktorn. Detta kan förklara varpå det 
endast är två länder som satsat på tungvattenlinjen, nämnvärt Kanada och Indien (IAEA, 
2002). Både lätt och tungvattenreaktorn ger upphov till olika isotoper av plutonium som 
biprodukter. Detta sker framförallt då U-238 absorberar en neutron och bildar Pu-239, men 
det kan även ske på andra sätt. En del av detta plutonium bränns naturligt upp under 
fissionsprocessen, medan resten manifesteras som restprodukter i reaktorhärden. Dessa 
restprodukter kan också användas till kärnvapen. Detta är framförallt fallet när det kommer 
till tungvattenreaktorn, varpå på den har visat sig fungera som en utmärkt producent av 
isotopen Pu-239. Detta uppdagades framförallt efter Indiens första kärnvapenexplosion, 
Smiling Buddha 1974, då en av deras tungvattenreaktorer CIRUS, vilken var levererad från 
Kanada, hade producerat plutonium i hemlighet, till Indiens kärnvapenprogram (IAEA, 
2002).  
 
1.4.2   Breedingteknologi  
 
Ända sedan lätt - och tungvattenreaktorn slog igenom i världen har kärnfysiker erinrat sig 
över att man endast kan utnyttja ca 1 % av den potentiella energi som finns lagrad i 
uranbränslet. Detta har gett upphov till drömmen om bridreaktorn som teoretiskt skulle 
kunna utnyttja all denna energimängd. Namnet bridreaktor kommer från engelskans breed 
eller avla på svenska. Tanken med en bridreaktor är att kunna utnyttja uppemot 100 % av 
energin i kärnbränslet, genom att även komma åt den energi som finns lagrad i U – 238, som 
består till hela 99,7 % av naturligt uran. För att göra detta kan man låta U – 238 absorberas 
av en neutron för att bilda (avla) det fissila ämnet Pu – 239. Vid klyvning av plutonium frigörs 
energi. För att upprätthålla en sådan kedjereaktion måste det hela tiden produceras mer 
plutonium än vad som förbrukas i varje kedjereaktion. Därför måste en bridreaktor ha en 
mycket god neutronekonomi, så att det både finns neutroner som kan bilda Pu- 239 och sedan 
klyva det i varje steg i kedjereaktionen. Ju högre hastighet som neutronerna har, desto fler 
neutroner utsöndras vid varje kärnklyvning, därav behovet av att neutronerna ska färdas så 
snabbt som möjligt. Bildandet av plutonium är något som sker i både lätt och 
tungvattenreaktorn. Det som utmärker en bridreaktor är emellertid hur mycket fissilt 
plutonium som produceras i förhållande till vad som konsumeras i reaktorn. Överstiger denna 
siffra kvoten ett, dvs då mer plutonium produceras än konsumeras kallas reaktorn för en 
bridreaktor (WNA, 2016). En bridreaktor kan även kallas för en snabb reaktor, men det 
betyder inte att alla snabba reaktorer är bridreaktorer. För att detta ska gälla måste 
bridningskoefficienten för den snabba reaktorn åtminstone överstiga siffran ett. Eftersom en 
bridreaktor eller snabbreaktor opererar under mycket högre temperaturer än en reaktor kyld 
med vatten, ställer detta också högre krav på valet av kylmedel. Historiskt har det vanligaste 
alternativet varit olika sorters flytande metaller, varav det vanligaste alternativet har varit 
flytande natrium. Men det har även funnits mindre reaktorer i Sovjetiska ubåtar där man även 
använt sig av en bly - vismut blandning som kylmedel (WNA, 2016). För att kunna förbränna 
det plutonium som bildas i en bridreaktor måste emellertid plutoniumet separeras på kemisk 
väg från det utarmade uranbränslet med jämna mellanrum. Detta kallas för upparbetning 
och måste utföras i en separat anläggning. Betraktat ur ett systemperspektiv är det alltså fler 
komponenter som behövs än endast en reaktor för att kunna utnyttja all den kvarvarande 
energi som finns lagrad i utarmat uran (WNA, 2016).  
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1.4.3  Upparbetning 
 
Separation av plutonium från använt kärnbränsle, även kallat för upparbetning, är en teknik 
som historiskt har använts i flera olika syften av olika länder. Från början var upparbetning 
främst intressant för framställning av plutonium till kärnvapen. Men i takt med det ökade 
intresset för civil användning av kärnkraft, blev upparbetningsteknik även intressant för 
storskalig produktion av plutonium till de ”kommande” bridreaktorerna. Det är därför ingen 
tillfällighet att de länder som var tidigt ute med att skaffa kärnvapen också var först med att 
intressera sig för bridreaktorer (Högselius, 2009). I takt med att olika kärnkraftsnationer 
började utveckla olika strategier för avfallshantering, blev upparbetning även intressant ur 
denna synpunkt. Värt att notera är dock att avfallet (plutoniumet) aldrig kan ”försvinna” 
genom upparbetning, det kan bara separeras till en mer koncentrerad form. Ur en 
avfallssynpunkt skulle detta då vara fördelaktigt genom att volymen av högaktivt och långlivat 
radioaktivt material blir koncentrerat till en mindre mängd, vilket skulle kunna öka 
förvaringskapaciteten. Motargumenten mot upparbetningsteknik har framförallt handlat om 
dess bristande ekonomiska lönsamhet, risker för utsläpp av högaktivt avfall i anslutning till 
en sådan anläggning, samt att det blir lättare att stjäla det högaktiva avfallet för 
kärnvapenspridning (Högselius, 2009).  
 
Sedan 90 – talet och särskilt i början av 2000 – talet har både representanter för 
kärnkraftsindustrin och kärnfysiker börjat tala om ”nya” sorters upparbetningsmetoder, i 
vilka man också skulle kunna separera även andra långlivade restprodukter från kärnbränslet 
än enbart plutoniumet (Abrahams, 1992). Om alla dessa ämnen skulle kunna förbrännas, 
genom transmutation i en snabb reaktor eller bridreaktor skulle avfallet teoretiskt kunna 
minska ned till 1000 år istället för 100 000 år. Ett sådant system med både en bridreaktor och 
en upparbetningsanläggning, med nyare metoder för separationen av långlivat material kallas 
idag för ”fjärde generationens kärnkraft” (GIF, 2002).  

2   Teoretiskt ramverk  
Som teoretiskt ramverk har jag valt att använda mig av både socialkonstruktionismen och 
diskursanalys som teori och metod. Inom det diskursanalytiska fältet finns det många olika 
teorier och metoder, varav till detta arbete har jag valt att begränsa mig till den kritiska 
diskursanalysen som teori. Som metod har valt att använda mig av Faircloughs 
tredimensionella modell inom kritisk diskursanalys. Denna metod tillåter att man inte bara 
analyserar en text, utan även att den placeras i ett större sociokulturellt och historiskt 
sammanhang. Eftersom den teknikhistoriska undersökningen kan sägas fungera som en 
understödjande och komplimenterade roll till den diskursanalytiska delen har jag däremot 
inte sett det nödvändigt att direkt anta ett eget teoretiskt perspektiv till den historiska 
undersökningen.  
 
2.1   Socialkonstruktionismen 
 
Teorierna bakom det diskursanalytiska fältet vilar framförallt bakom 
socialkonstruktionismen. Denna teori behandlar förhållandet mellan människan, kunskap 
och samhället. Socialkonstruktionismen är nära besläktat med begreppet social konstruktion, 
som introducerades för första gången i boken: The Social Construction of Reality av de två 
sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmann (1966). De argumenterar för att all kunskap 
är socialt konstruerad och att våra världsbilder är starkt påverkade av det sociala 
sammanhang som vi befinner oss i. 
 
Enligt socialkonstruktionismen vilar vår tillgång till kunskap och uppfattningar om 
verkligheten via språket. Detta innebär att kunskap och meningsbyggande måste betraktas 
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som en social process. Socialkonstruktionismen ställer sig även kritisk till existensen av 
objektiv kunskap. Kunskap bör istället betraktas som ett resultat av vårt sätt att tolka och 
kategorisera information. Människors världsbilder kan heller inte betraktas som fasta, utan 
är föränderliga över tid, eftersom människor är både en produkt av sin kultur och historia.  
Med andra ord, de verklighetsuppfattningar som individer skapar från kunskap, kan bara 
förstås genom att betrakta det kulturella, historiska och sociala sammanhang som individen 
är en del av. Det finns även ett samband mellan kunskap och sociala handlingar. I ett samhälle 
som utgörs av vissa bestämda världsbilder av vad som t.ex. är rätt och fel, blir vissa sorters 
handlingar, mer accepterade och andra onaturliga. Slutsatsen av detta är att den sociala 
konstruktionen av kunskap kan få både konkreta och djupgående konsekvenser för samhället 
(Jørgensen och Phillips 2000). 
 
2.2   Begreppet diskurs och diskursanalys 
 
Innan vi kan gå in på begreppet diskursanalys, bör vi först utreda vad ordet diskurs betyder. 
För denna studie har jag tänkt använda mig av Jørgensen & Phillips (2000) definition. Dvs 
att diskurser är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Enligt detta synsätt anses 
språket vara det medium, i vilket vi människor skapar och tolkar verkligheten, i enlighet med 
socialkonstruktionismen. Språket är i sin tur uppdelat i olika diskurser som är under ständig 
förändring. För att identifiera en diskurs kan man analysera både texter och tal. En 
diskursanalys innebär däremot inte att försöka ta reda på vad författaren har för 
bakomliggande budskap. Det handlar snarare om att upptäcka det självklara, eller det som 
författaren till texten anser vara självklart (Börjesson, 2003). Diskursanalys handlar således 
om att studera hur verkligheten skapas vid produktion och tolkning av texter, samt vad denna 
verklighet implicerar och omöjliggör.  
 
Eftersom diskurser utgörs av sociala handlingar är ingen diskurs autonom, utan ett resultat 
av tidigare diskurser. Diskurser kan heller aldrig låsas in i samhället och bli konstanta. 
Diskurser omformuleras ständigt när de kommer i kontakt med andra diskurser. Detta kallar 
Jørgensen och Phillips (2000) för diskursiv kamp. Det finns alltid flera olika diskurser som 
representerar bestämda sätt för hur man ska tala om världen. Dessa är i ständig kamp för att 
uppnå hegemoni och utgöra den dominanta världssynen. Enligt Börjesson (2003) går 
diskursanalys ut på att uppdaga vad och hur någonting har sagts och vem det är som har fått 
tillträde till att tala.  En diskursanalys går därför inte bara ut på att analysera innehållet i en 
text. Det måste även inbegripa en analys av de sociala strukturer som diskursen är en del av. 
 
Analyser av texter och tal har sina rötter ända tillbaka till antikens Grekland, men det var först 
på 1970 – talet som diskursanalyser började utföras på allvar, av den franske historiefilosofen 
Michael Foucault (Jørgensen och Phillips, 2000). Ett av hans största intresseområden var att 
förstå relationen mellan kunskap, kommunikation och makt. I hans forskning försökte han 
uppdaga hur diskurser, som ges i uttryck av språket, påverkar samhället, och hur olika 
maktstrukturer har gett upphov till dessa diskurser. Han menade att diskurser bidrar till att 
båda skapa och upprätthålla maktstrukturer, eftersom diskurser befäster vilka idéer som 
anses vara självklara och de som anses vara oacceptabla. Från Foucaults arbete har sedan en 
mängd personer byggt vidare på hans teorier. En av dem är Norman Faircloughs som 
grundande teorierna bakom den kritiska diskursanalysen, vars teorier jag har valt att utgå 
från i detta arbete (Jørgensen och Phillips, 2000) 
 
2.3   Kritisk diskursanalys (KDA) 
 
Fairclough använder begreppet social praktik för att benämna de processer som skapar och 
formar den sociala världen. Diskursiv praktik anses vara en viktig form av social praktik och 
innefattar skapandet (produktionen) och konsumerandet (mottagandet och tolkandet) av 
texter. Vid konsumtion av texter, t.ex. i nyhetsmedia hjälper diskurser till att forma, eller 
upprätthålla sociala ordningar i samhället. Vid produktionen av en text formas diskursen 
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istället av redan befintliga diskurser. Diskurser utgörs alltså av vår samtid, den kultur och 
samhälle som vi lever i, och är under ständig förändring. Det är via diskurser som social och 
kulturell reproduktion eller förändring kan ta form. Enligt Fairclough innebär detta att 
diskurser är både konstituerande och konstituerad av den sociala världen.  
 
Bland varje social institution, eller social domän, finns det ett antal möjliga diskurser som 
kan florera samtidigt, vilka kallas för diskurstyper. Den sammanlagda mängden av diskurser 
inom en specifik social domän kallas för diskursordning. En diskursordning befäster den ram 
av vad som är möjligt att säga och kan reproduceras av språket.  
 
Enligt Fairclough är diskurser och ideologi sammanflätade med varandra. I det här fallet, 
syftar ideologi till etablerandet av symboler och sociala strukturer som hjälper till att 
upprätthålla sociala ordningar och maktstrukturer i samhället. En dominerande diskurs vilar 
oftast bakom en ideologi, osynlig för det blotta ögat. Genom att framställa en diskurs som 
”självklar”, osynliggörs denna ideologi och maktstruktur som diskursen består av. Ett av 
målen med KDA, menar Fairclough, är således att lyfta mystiken bakom en diskurs, genom 
att avkoda ideologier.  
 
Syftet med kritisk diskursanalys är att ställa sig kritisk till språkbruket i en given text. Men 
det räcker inte att endast analysera en text. En kritisk diskursanalys måste även innehålla en 
teoretisering och beskrivning av både sociala processer och strukturer som har gett upphov 
till produktionen av en text, samt hur sociala sammanhang hos individer och grupper 
betraktade som socio-historiska objekt skapar meningar och förbindelser med texter. 
Följaktligen består KDA av tre koncept: makt, historia och ideologi. Med detta sagt är det 
viktigt att en diskursanalys tar hänsyn till den historiska och sociopolitiska utvecklingen som 
har lett fram till en given diskurs. För att åstadkomma detta har Fairclough delat in 
diskursanalysen i en tredimensionell modell, vilket presenteras i metodavsnittet. 

3   Metod 
I det här avsnittet kommer jag bl.a. att beskriva Faircloughs tredimensionella modell och 
metod och hur jag har valt att tillämpa den till min analys. Jag presenterar även min 
insamling av data, reliabilitet/validitet samt etiska överväganden.  
 
3.1   Faircloughs tredimensionella modell 
 
För den diskursanalytiska delen av arbetet har jag valt att använda mig av Fairclough’s 
tredimensionella modell. Anledningen till att jag valde just denna modell är för att den lämpar 
sig både väldigt väl för att analysera en text, samt att placera texten i ett större sociokulturellt 
sammanhang. Därmed kan diskursanalysen i denna studie även bidra till ett fördjupat 
perspektiv för den teknikhistoriska undersökningen och vice versa. 
 
Fairclough’s kritiska diskursanalys består av tre dimensioner vilket han anser att man bör 
analysera i vardera separata avsnitt. Den första dimensionen utgörs av den text eller tal som 
man avser att analysera. Den andra dimensionen består av den diskursiva praktik som texten 
är en del av (produktion och konsumtion av texten). Den tredje dimensionen innebär att 
betrakta texten på makronivå, eller den sociala praktik som diskursen omges av. De tre olika 
delarna är avsedda att analyseras separat för att ge en så heltäckande bild som möjligt. Det 
finns inget specifikt sätt för att analysera de tre nivåerna, utan bör enligt Fairclough anpassas 
efter vad man avser att undersöka (Jørgensen & Phillips, 2000). Med bakgrund till detta ska 
jag nedan presentera ett urval av de analytiska verktyg som Fairclough skapat, vilka jag ansett 
vara lämpliga för just denna undersökning.    
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Figur 1: Ritad i Paint, hämtad från (Jørgensen & Phillips 2000) 
 
3.1.1   Textanalys – dimension I 
 
Inom textanalysen står språkbruket i centrum. I denna dimension är syftet att undersöka på 
vilket sätt som innehållet i texten har förmedlats genom att betrakta textens lingvistiska 
uppbyggnad. Fairclough (1995) anser att både texter och tal kan omfattas i en textanalys. 
Nedan ska jag presentera de analytiska begrepp från Fairclough som jag valt att använda till 
textanalysen.   
 
3.1.1.1   Modalitet 
 
Modalitet syftar till graden av instämmande eller affinitet hos olika påståenden i en text. Detta 
kan bl.a. innefatta hur starkt någonting presenteras. T.ex. om någon säger: Sverige måste 
satsa på kärnkraftsforskning, har detta en högre grad av modalitet än påståendet: Sverige 
kanske borde satsa på kärnkraftsforskning, då ordet måste har en högre grad av modalitet 
än ordet kanske. Modalitet kan också syfta till graden av subjektivitet/objektivitet i ett 
påstående. T.ex. påståendet: kärnkraften är den enda rimliga lösningen på 
klimatförändringarna, har t.ex. en annan innebörd än påståendet: jag anser att kärnkraft 
kan bidra till klimatpolitiken. I den första meningen framställs påståendet som en objektiv 
sanning, medan i det andra påståendet handlar det om en personlig åsikt. En annan sorts 
modalitet är tillåtelse, vilket ofta uttrycks med hjälp av verben kan, bör eller måste.  
 
3.1.1.2   Transitivitet 
 
Transitivitet syftar på hur ett objekt förbinds med olika satser. Transitiva verb tillåter att ett 
objekt läggs till efter verbet, men döljer istället vem det är som har utfört handlingen. I t.ex. 
meningen Igår beslutades det att mer pengar ska satsas på kärnkraftsforskning, har en 
passiv formulering använts genom ordet beslutades, viket nedtonar vem det är som har fattat 
beslutet. En annan form av transitivitet är t.ex. nominalisering, vilket är när ett verb har böjts 
till ett substantiv. Om vi åter igen betraktar meningen: Igår beslutades det att mer pengar 
ska satsas på kärnkraftsforskning, har ordet kärnkraftsforskning i det här fallet böjts till ett 
substantiv, trots att det beskriver en handling. Gör man istället om ordet kärnkraftsforskning 
till ett verb, måste man också fylla ut meningen med vem det är som ska forska på kärnkraft. 
Meningar som innehåller nominaliseringar döljer oftast aktören bakom handlingen. Aktören 
bakom en handling kan även döljas genom ordet ”man”, t.ex: Man kan därför anta att 
kärnkraften är säker.  



 16 

 
3.1.1.3   Ordval 
 
Med ordval är jag intresserad av att undersöka vilka ord som förekommer, vilka begrepp och 
beteckningar som tillskrivs olika objekt, men även vilka ord som inte förekommer.  
 
3.1.1.4   Koherens 
 
Koherens handlar om att tyda olika tolkningsmöjligheter som kan tillskrivas olika argument 
i en text, samt hur olika argument och satser förhåller sig till varandra i en text.  
 
 

3.1.2  Diskursiv praktik – dimension II 
 
Den andra dimensionen - diskursiv praktik, handlar om hur en text har producerats och 
konsumeras. Med andra ord, diskursiv praktik behandlar hur diskurser produceras och 
reproduceras i samhället. Enligt Fairclough (1995) har ingen text uppkommit av sig självt, 
utan måste betraktas i dess relation till tidigare texter. Detta kallas för intertextualitet eller 
interdiskursivitet. I denna dimension kommer jag därför att identifiera olika diskurser som 
förekommer i det analyserade materialet och undersöka om det råder intertextualitet / 
interdiskursivitet mellan tidigare texter.  
 
3.1.3   Social praktik – dimension III 
 
Den tredje dimensionen av den kritiska diskursanalysen går ut på att undersöka hur en text 
står i relation till dess sociokulturella sammanhang. I denna dimension har jag framförallt 
valt att fokusera på huruvida diskurserna verkar reproducerande eller omstrukturerande på 
den rådande diskursordningen. Om en diskurs är reproducerande, bidrar den till att 
upprätthålla rådande maktstrukturer och det dominerande sättet att tala om någonting. Om 
en diskurs är omstrukturerande försöker den istället att utmana redan befintliga diskurser 
som finns i samhället, genom att förändra dem (Jørgensen & Phillips 2000).  
 
3.2   Insamling av data och material 
 
För den historiska undersökningen har jag utfört en klassisk litteraturstudie. I mitt sökande 
efter historian om den svenska forskningen på fjärde generationens kärnkraft började jag med 
att läsa igenom bland gamla nyhetsartiklar för att skaffa mig en enkel översikt om projektets 
bakgrund. Detta gav mig inspiration och riktlinjer för vad jag skulle fokusera närmare på och 
vilka förstahandskällor som därmed skulle bli relevanta för detta arbete. För bakgrunden om 
den internationella utvecklingen av bridreaktorer har jag däremot enbart använt mig av 
andrahandskällor. Eftersom mycket av undersökningen har gått ut på att undersöka olika 
argument och drivkrafter som legat bakom utvecklingen av den här tekniken, har jag även 
sökt att inhämta material från flera olika aktörer. När den svenska forskningen på Gen – IV 
tekniken kulminerade i ett förslag att bygga en forskningsreaktor i Sverige 2012, blev mitt 
fokus på hur både GENIUS – projektet och andra vetenskapliga institutioner som KVA och 
Vetenskapsrådet, hade argumenterat för byggandet av denna forskningsanläggning. När det 
sedan visade sig att KTH:s reaktor skulle byggas i Arktis, förflyttades min undersökning till 
Kanada. Under denna del av undersökningen har jag tagit del av både officiella dokument från 
Kanadas regering, kärnkraftsindustri och texter från Janne Wallenius (ledare för projektet). 
Min ursprungliga tanke med den teknikhistoriska undersökningen var också att intervjua en 
eller flera personer från GENIUS – projektet för att komplettera källmaterialet, men p.g.a. 
tidsbrist hann jag aldrig med att göra detta.  
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För diskursanalysen valde jag att begränsa mig till dels en text från 2012 av GENIUS – 
projektet och ett tal av Janne Wallenius från år 2015. Texten som jag har valt var också samma 
text som skickades till regeringskansliet för att söka tillstånd att upprätta en 
forskningsanläggning på fjärde generationens kärnkraft i Sverige. Talet av Wallenius hölls år 
2015 under ett seminarium för energikommissionen, i syfte att sprida kunskap och presentera 
fjärde generationens kärnkraft. Filmen på talet har jag hämtat från deras egen hemsida 
(www.leadcold.se) och finns även tillgänglig på Youtube.  
 
 
3.3   Reliabilitet och Validitet  
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning ställs det alltid krav på både validitet och reliabilitet. 
Om en studie har hög reliabilitet så innebär det att även andra forskare kan komma fram till 
samma resultat genom det studerade materialet. Reliabilitet syftar också på huruvida en 
studie är replikerbar eller inte (Bryman, 2011). På den första punkten har jag hela tiden 
försökt att föra en dialog med mina handledare och diskutera mina resultat, så att det har 
varit flera personer som varit delaktiga vid tolkningen av resultatet. Studiens replikerbarhet 
skulle jag också vilja säga är tämligen hög, då samtliga av de dokument som har analyserats 
är offentliga.  
 
Validiteten är det som bestämmer hur väl man har mätt den man avser att mäta. Inom 
samhällsvetenskaplig forskning syftar detta på hur väl man har lyckats besvara sina egna 
frågeställningar (Bryman, 2011). Eftersom jag har antagit ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv, vilket intar positionen att det inte finns någon sanning, är det däremot svårt att 
direkt tala om validitet (Jørgensen & Phillips, 2010). I en diskursanalys är det inte meningen 
att uppdaga vad som är sant eller inte. Det handlar snarare om att försöka tolka och synliggöra 
olika diskurser som förekommer i en text eller ett tal för att sedan placera dem i den 
samhällskontext som de är en del av. Det handlar alltså inte om att undersöka sanningshalten 
hos olika utsagor, utan snarare hur olika sanningar konstrueras och framstår som mer sanna 
än andra utsagor. Som observatör kan man däremot aldrig riktigt frigöra sig från de diskurser 
som man observerar. Detta medför att den som tolkar diskurserna är också med vid skapandet 
och bildandet av dessa diskurser. Den subjektivitet som därmed oundvikligen blir en del av 
diskursanalysen är därför viktig att lyfta fram som kritik mot denna val av metod. Jag är 
medveten om att mitt sätt att tolka olika begrepp eller argument behöver inte nödvändigtvis 
tolkas på samma sätt av någon annan. Dessa begräsningar hos den diskursanalytiska metoden 
ställer därför höga krav på transparens och noggrannhet i analysen. I diskursanalysen har jag 
därför varit noggrann med att så tydligt som möjligt redovisa för varje steg i min 
tolkningsprocess och hela tiden hänvisa till exempel från materialet som jag har analyserat. 
Detta medför att läsaren av analysen kan enkelt bedöma själv och avgöra om mina tolkningar 
är tillförlitliga och trovärdiga.  
 
 

3.4   Etiska överväganden 
 
När man utför samhällsvetenskaplig forskning menar Vetenskapsrådet (1990) att man alltid 
ska reflektera över etiska avvägningar. Inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga 
området har Vetenskapsrådet (1990) tagit fram fyra olika riktlinjer som man alltid bör 
reflektera över när det kommer till samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Eftersom allt material som har behandlats i detta arbete har varit offentliga dokument har jag 
inte sett det nödvändigt att kontakta alla de aktörer vars citat jag som har analyserats i denna 
studie. När det kommer till anonymitet har jag heller inte valt att anonymisera Janne 
Wallenius, vars tal jag har analyserat i diskursanalysen. Detta eftersom han är en offentlig 
person och eftersom talet också ligger ute på internet för offentligheten. Jag har däremot sett 
till att informera Wallenius om denna studie.  
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4   Historisk Bakgrund 
 
4.1   Gen IV och bridreaktorn ur ett internationellt 
perspektiv 

 
Världens första bridreaktor Clementiné, byggdes redan 1945 i USA, som en del av 
Manhattanprojektet. Syftet med den kvicksilverkylda reaktorn var av både civila och militära 
ändamål. Dess främsta syfte var att ta fram olika material till kärnvapen, men den förde även 
med sig förhoppningar om att starta ett civilt bridreaktorprogram för storskalig elproduktion 
(Bunker, 1983). Efter Clementiné, byggdes EBR – I (Experimental Breeder Reactor) 1951. Den 
blev den första av totalt fem forskningsreaktorer som upprättades i USA, med målet att ersätta 
lättvattenreaktorn med den mer effektiva och resurssnåla bridreaktorn (IAEA, 2012). Mellan 
1960 och 80 - talet startade även länderna Frankrike, Sovjetunionen, Tyskland, 
Storbritannien, Japan och Indien statligt finansierade bridreaktorprogram.  
 
I Frankrike har totalt tre natriumkylda snabbreaktorer upprättats: Rapsodie (1961-1983), 
Phénix (1973-2009) och Superphénix I (1986-1996) (IAEA, 2012).  Superphénix med sin 
effekt på 1242 MW är fortfarande än idag (augusti 2017) den största bridreaktorn som 
någonsin byggts i världen. Både Phénix och Superphénix har däremot erfarit problem 
gällande både elförsörjningskapacitet 1 , tekniska komponenter och säkerhetsaspekter. 
Elförsörjningskapaciteten för Superphénix uppgick endast till 7,9 % under dess tio år i drift 
(IAEA, 2017). År 1987 drabbades även reaktorn av en natriumläcka som gjorde att reaktorn 
fick tas ur kommission i tio månader. Under dess konstruktionsfas fick anläggningen även 
oturligt nog utstå en missilattack från ett RPG – vapen av en grupp militanta miljöaktivister. 
Phénix hade en elförsörjningsfaktor på 46,3 %, men högre än så gick inte att uppnå då den 
behövde stängas ned varannan månad för bränslepåfyllning (Schneider, 2009). Frankrike är 
däremot det land som kommit längst i världen när det kommer till att demonstrera den slutna 
bränslecykeln. Detta har påvisats i Phénix, med laddningar av plutonium från 
upparbetningsanläggningen La Hague (Forsström, 2013).  
 
Sovjetunionen / Ryssland har också haft ett ambitiöst bridreaktorprogram som mer eller 
mindre pågått utan avbrott sedan dess start på 1960-talet. Totalt har fyra snabba 
natriumkylda reaktorer konstruerats, varav två av dem är fortfarande i drift idag. Den mest 
omtalade, BN-600, i nuvarande Kazachstan, hade en elförsörjningskapacitet på 71.3 %. 
Reaktorn har däremot haft problem med flera natriumläckor, varav hela 27 stycken har 
dokumenterats mellan åren 1980–1997 (Cochran, 2010). Ryssland har även varit pionjärer 
inom småskaliga bly-vismut - kylda reaktorer, vilka har implementerats i deras militära 
ubåtsflotta. Tekniken har däremot inte kunnat skalas upp till större reaktorer, p.g.a. av 
svårigheterna att hitta material till pumpar som effektivt kan pumpa runt blyet i reaktorn och 
som samtidigt kan stå emot blyets korrosiva egenskaper mot stål. Vismut är även en relativt 
sällsynt ädelmetall vilket bidrar till ökade konstruktionskostnader (Cochran, 2010). Ryssland 
har däremot inte kommit lika långt i att påvisa den slutna bränslecykeln som Frankrike, vilket 
innebär att BN-600 och andra ryska snabbreaktorer har alltså aldrig fungerat som ”breeders”, 
utan endast som ”burners”. Istället för en bränslesammansättning av upparbetat plutonium 
har reaktorerna laddats med höganrikat uran (ca 25 % av U-235). Planer på att utveckla en 
stor upparbetningsanläggning för Rysslands bridreaktorprogram har dock föreslagits i 
Zheleznogorsk, i närheten av Krasnoyark, med en preliminär tidshorisont, någon gång mellan 

                                                
1 Med elförskningskapacitet syftar man till hur mycket tid som en reaktor har proucerat ström under den tid som reaktorn varit 
operationell. 
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år 2025 – 2030, i syfte att utveckla upparbetningsmetoder till den slutna bränslecykeln 
(Forsström, 2013). 
 
Även Tyskland och Storbritannien konstruerade två stycken vardera snabba 
forskningsreaktorer, under 60–80 talet. Båda programmen övergavs däremot under 90-talet 
(IAEA, 2012). Japan har också byggt två stycken snabba reaktorer, varav deras största: Monju 
(280 MW) nådde kriticitet för första gången 1994 efter åtta års konstruktion. För 
konstruktionen av Monju, hade Japan betalat Ryssland ca 1 miljard dollar för att få tillgång 
till ritningarna på Rysslands mest omtalade reaktor - BN-600. Ritningarna hade dock köpts 
innan de ryska ingenjörerna hade lyckats minska ner antalet natriumläckor i reaktorn. Ett år 
senare efter att Monju hade uppnått kriticitet för första gången, drabbades anläggningen av 
en kraftig brand från en natriumläcka, något som vid tiden tystades ner i flera år. Olyckan var 
dessvärre så omfattande att reaktorn var avstängd ända fram till 2010. Efter 
Fukushimakatastrofen 2011 har framtiden över Japans forskning på bridreaktorer dessvärre 
varit osäker (Takubo, 2011).  
 
Indien byggde också en snabb natriumkyld forskningsreaktor 1985, FBTR, som alltjämt 
fortfarande är i drift. Även FBTR har erfarit flertalet natriumläckor och bränder, vilket 
påverkat dess elförsörjningskapacitet negativt (20 %). Indiens ambitioner att utveckla 
bridreaktorer formulerades redan på 50-talet av den ledande kärnfysikern i landet, Dr Hombi 
Bhabha, som en del i en trestegsplan för att säkerställa att Indien skulle bli oberoende av 
energi. I det första steget skulle tungvattenreaktorer utvecklas för att producera plutonium, 
som därefter, i det andra steget, skulle utgöra starthärden för en armada av bridreaktorer. I 
det tredje steget skulle Indiens stora resurser av det fertila ämnet torium användas i en 
toriumbaserad bränslecykel. Sjuttio år senare fortsätter Indien än idag målmedvetet mot 
Bhabhas trestegsplan (Cochran, 2010).  
 
Även Sverige byggde en liten bridreaktor i forskningssyfte vid namnet FR-0 i Studsvik 1964. 
Enligt Jonter (2002) var dess främsta syfte att studera neutroner under hög hastighet, för att 
ta fram olika beräkningsmetoder till framställning av kärnvapen. Men reaktorn var även tänkt 
att användas för studier inom elproduktion för att undersöka möjligheten att utveckla 
bridreaktorer.  
 
Enligt Fjæstad (2010) var intresset för bridteknik som störst i världen på 50 och 60 – talet. 
Under denna period, även kallad för atomsamhället, fanns en stor optimism kring 
kärnkraftens nytta. I en svensk statlig utredning från 1954 hade man t.ex. skrivit att 
färdigutvecklingen av bridtekniken låg förmodligen ”bara några år framåt i tiden” (SOU, 
1954). Således föreslogs det att plutoniumet som skulle produceras i Sveriges planerade 
tungvattenreaktorer, skulle inte bara bistå till Sveriges ”hemliga” planer att producera 
kärnvapen. Det skulle även komma till användning för att starta igång en framtida flotta av 
bridreaktorer, i likhet med det första och andra steget av Indiens trestegsplan från 50 – talet 
(Jonter, 2002). Rapporten betraktade alltså tungvattenreaktorn som endast ett första steg 
mot de mer avancerade och resurssnåla bridreaktorerna. När tungvattenreaktorn under 70 – 
talet fick lämna plats åt den mer ekonomiska lättvattenreaktorn i Sverige, blev däremot 
drömmen om bridreaktorn allt mer avlägsen i Sverige (Fjaestad, 2010).  
 
Varför hade då intresset för bridreaktorn varit så påtagligt under 50 och 70-talet – och 
omvänt, vad orsakade att bridreaktorn tappade sin popularitet under 80 och 90 - talet? Enligt 
Forsström (2013) berodde bridreaktorns popularitet på en vidspridd rädsla bland politiker 
och kraftproducenter för energibrist och höga uranpriser. Tekniken var även synonym med 
drömmar om en bättre värld, där energibrist skulle vara ett problem av det förflutna. Efter 
oljekrisen 1974, späddes fruktan ytterligare på att uran skulle bli en bristvara, vilket baserades 
på överoptimistiska prediktioner över hur mycket kärnkraften skulle byggas ut i världen. När 
prediktionerna visade sig vara överdrivna och utbyggnaden avstannade, samtidigt som nya 
uranfyndigheter uppdagades, sjönk priset drastiskt under 80-talet. Att utveckla tekniken 
hade även visat sig vara svårare och mer tidskrävande än vad som först hade befarats. Så sent 
som 1976 hade André Giraud, ordförande för franska atomenergikommissionen, förutspått 
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att det skulle existera 540 bridreaktorer i världen, varav 20 stycken skulle byggas i Frankrike 
år 2000. År 2025 skulle denna siffra ha växt sig till hela 2800 bridreaktorer i världen - alla av 
samma storleksordning som Superphénix (Cochran, 2010). Idag finns det totalt fyra 
bridreaktorer som är operationella runtom i världen (WNA, 2017).   
 
Utöver de tekniska svårigheterna och den dåliga ekonomiska lönsamheten hos bridreaktorn, 
fanns det även farhågor mot att upparbetning av använt kärnbränsle medförde risker för 
kärnvapenspridning. I USA under Carteradminstatration beslutade man 1977 att bannlysa 
civil upparbetningsteknik, just p.g.a. av denna förevändning. Detta tillsammans med en 
skeptisk opinion som blev allt starkare under miljörörelsens uppvaknande på 70-talet, bidrog 
till att bridreaktorn föll i popularitet under 80 och 90-talet och följaktligen övergavs i både 
USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Sverige och delvis Japan. Endast Ryssland och 
Indien har fortsatt utvecklingen utan avbrott sedan 50-talet (Forsström, 2013), (Fjaestad, 
2010).  
 

4.1.1   Bildandet av GIF – och nutida projekt  
 
År 2002 förnyades ånyo intresset för bridtekniken, efter att United States Department of 
Energy (DOE) bildade organisationen Generation IV Forum (GIF, 2002). Syftet med GIF var 
att bedriva ett internationellt samarbete kring forskning på bridreaktorer och den slutna 
bränslecykeln, där alla medlemsländer fritt skulle kunna dela med sig av forskning till 
varandra. Medlemsländerna består idag av Argentina, Brasilien, Canada, Frankrike, Japan, 
Kina, Ryssland, Storbritannien, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, USA, Österrike och Euroatom, 
vilket bl.a. Sverige är en del av.  Vid bildandet av GIF skapades också en ny diskurs över hur 
den befintliga kärnkraften skulle klassificeras. Detta resulterade i att kärnkraften 
kategoriserades i fyra generationer. 
 
Med första generationens reaktorer syftar GIF (2002) på de tidiga prototyperna som byggdes 
i forskningssyfte på 50 och 60 – talet runtom i världen. Andra generationens reaktorer syftar 
till majoriteten av världens kärnkraftverk, som byggdes ut mellan 70 och 90 - talet. Dessa 
innefattar både lätt och tungvattenreaktorer. Generation III och III+ betecknar en mindre 
skara av lättvattenreaktorer som utvecklats under 90 och 00-talet. Skillnaden mellan andra 
och tredje generationens reaktorer är främst i form av förbättrad säkerhet, förlängda 
livslängder och en marginellt ökad verkningsgrad. Med fjärde generationens 
kärnkraftssystem syftar GIF till att utveckla vad de kallar för ”framtidens 
kärnkraftsreaktorer”. Detta koncept innefattar olika former av reaktortyper varav 
huvudsakligen på att utveckla snabb/bridreaktorer tillsammans med en s.k. ”sluten 
bränslecykel”.   
 

 
Figur 2:  hämtad från (GIF, 2014) 
 
Vad är då egentligen skillnaden mellan fjärde generationens kärnkraft och bridreaktorerna 
från 50 och 90 – talet? I Janne Wallenius tal till energikommission, menar han att skillnaden 
ligger i utnyttjandet av den s.k. ”slutna bränslecykeln” i systemet. Detta innebär att inte bara 
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plutonium skulle kunna klyvas, utan även andra ämnen av det långlivade avfallet, som bl.a. 
består av aktiniderna neptunium, cesium och americium. Vid fullständig förbränning 
(transmutation) av dessa aktinider i en snabb reaktor eller bridreaktor skulle lagringstiden 
teoretiskt kunna minskas till ca 500 - 1000 år. Hur långt som forskningen har kommit för att 
detta ska vara möjligt i stor skala är dock omdiskuterat (Wallenius & Zakova 2013).  
 
Varför bildades då GIF egentligen och vad hade organisationen för uttalade mål och syften 
med att sätta igång ett globalt forskningssamarbete på Gen IV – system? Enligt GIF:s första 
officiella rapport från 2002: Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Systems, 
argumenterades det att en stor expansion av kärnkraften är att vänta i framtiden. Till år 2050 
lär befolkningsmängden stiga till över 10 miljarder människor där alla kommer att sträva mot 
en bättre levnadsstandard. Som en konsekvens av detta kommer världen också ställas inför 
en ännu högre energikonsumtion i framtiden. I och med denna realitet, menade GIF, att en 
billig och resurssnål kärnkraft måste utvecklas som inte bara kan bistå med att möta ett ökat 
behov av energi i världen, men som också kan bekämpa klimatförändringarna. Därför måste 
nya sorters reaktorer utvecklas för att utnyttja bränsleresurserna mer effektivt. Innan 
Fukushimakatatrofen hade GIF även haft som mål att Gen – IV reaktorerna skulle te sig minst 
lika säkra som dagens kärnkraft (GIF, 2001). Efter katastrofen utökades även detta mål till 
att de nya Gen – IV reaktorerna skulle bli ”ännu mer” säkra än dagens kärnkraft (GIF, 2014). 
Vidare skulle även nästa generation av snabba reaktorer kunna lösa det befintliga 
avfallsproblemet genom att tillämpa den s.k. slutna bränslecykeln. År 2001 förutspåddes det 
av GIF att dessa reaktorer skulle kunna bli kommersiella redan år 2030 (GIF, 2001).  
 
4.1.2  Nutida Gen – IV projekt 
 
Hur har det då gått för forskningen på bridreaktorer sedan GIF startades år 2001?  Som 
diskuterats i tidigare kapitel, har många bridreaktorprojekt stött på flera problem och därmed 
övergivits. Sedan bildandet av GIF har emellertid nya projekt startats. I dagsläget har både 
Ryssland, Indien och Kina m.h.a. av statlig finansiering upprättat vardera natriumkylda 
snabba reaktorer: BN-800 (2016), PFBR (2015) och CEFR (2010) (WNA, 2017).  
 
Det ryska kärnkraftsföretaget Rosatom har även förslagit planer på att bygga två bly-vismut 
kylda reaktorer med planerad driftstart efter år 2020 I Frankrike planeras en natriumkyld 
reaktor vid namnet ASTRID (600 MW) att byggas. Projektet har dessvärre stött på 
förseningar och de senaste estimeringarna har skjutits upp från år 2020 till efter år 2030. I 
Belgien planeras det även att bygga en acceleratordriven bly – vismut reaktor vid namnet 
MYRRHA, med planerad driftstart efter år 2020 (WNA, 2017). 
 

4.2   Gen IV i Sverige 
 
Efter att ha gått igenom en kortfattad historisk bakgrund om den internationella utvecklingen 
av bridreaktorer kommer jag i detta avsnitt att presentera historian om den svenska 
forskningen på fjärde generationens kärnkraft mellan 2009 – 2017. Historiken om detta 
forskningsprojekt kan delas upp i två delar. Den första delen kan betraktas som en berättelse 
om ett infrastrukturprojekt som aldrig blev av. Medan den andra delen handlar om de 
lärdomar och anpassningar som några av GENIUS – projektets deltagare gjorde för att rädda 
projektet. Det kan även betraktas som en skildring över hur olika aktörer och systembyggare 
(både statliga och privata) samt deras skilda drivkrafter kom att påverka och förändra 
GENIUS – projektet karaktär till något som förmodligen ingen, inte ens dess egna 
upphovsmakare hade kunnat förutspå. Från början var den primära målsättningen att forska 
på Gen – IV system. Men med tiden övergavs denna ambition för att istället gå direkt till 
kommersiell elproduktion i Arktis. 
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4.2.1   Tankeförbudslagen försvinner 
 
Startskottet för forskningen på Gen IV system i Sverige drog officiellt igång år 2007, vilket var 
ett år efter att regeringen beslutade att upphäva den s.k. tankeförbudslagen. Denna lag hade 
ursprungligen inrättats för att förhindra både utbyggnad och framtida forskning på kärnkraft 
i Sverige (Regeringen, 2006). Efter att lagen togs bort hade Kungliga vetenskapsakademins 
energiutskott skrivit ett yttrande där de argumenterade för att Sverige borde forska på 
kärnkraft igen och bidra till det internationella samarbete som GIF hade startat år 2000 
(KVA, 2006). Detta resulterade i GENIUS – projektet, vilket skulle bli ett 
forskningssamarbete mellan KTH, Chalmers och Uppsala universitet, vars syfte var att 
bedriva forskning på fjärde generationens kärnkraftssystem. Två år senare beviljade 
Vetenskapsrådet ett forskningsanslag på 50 miljoner kr till projektet, som skulle fördelas 
mellan åren 2009 till 2012 (Vetenskapsrådet, 2009). Detta var även samma år som regeringen 
valde att avskaffa beslutet att avveckla kärnkraften innan år 2010,  
 
För att få sitt forskningsanslag beviljat, formulerade forskarna bakom GENIUS – projektet 
tre argument till Vetenskapsrådet. Det första berörde kärnkraftens ekologiska inverkan på att 
minska världens växthusgasutsläpp. De två andra argumenten var av mer teknisk natur och 
handlade om de teoretiska fördelar som Gen – IV system skulle kunna besitta jämfört med 
dagens kärnkraft där både energieffektivitet och avfallsproblemet anfördes: 
 

Av de energislag som idag står till buds, har kärnkraften den största potentialen att 
globalt reducera utsläppen av koldioxid och därmed bromsa den pågående ökningen 
av växthuseffekten. Sverige är det land i världen som använder sig av mest 
kärnkraftsel per person. Genom att byta ut våra nuvarande reaktorer mot nya 
lättvattenreaktorer kan vi försörja oss och våra grannländer med säker och billig 
kärnkraftsel under de närmsta 80-100 åren. Med hjälp av nya reaktortyper skulle det 
kunna bli möjligt att återbruka det använda bränslet och förkorta den nödvändiga 
lagringstiden för det återstående avfallet från 100 000-tals år till mindre än 1000 år. 
Dessa "fjärde generationens reaktorer" (Gen-IV) skulle också kunna utnyttja 
uranbränslet 100 gånger mer effektivt än dagens reaktorer...  (Vetenskapsrådet, 
2009). 

 
Av anslaget gick 36 miljoner kr till Janne Wallenius, professor i reaktorfysik på KTH och hans 
forskarteam. Deras målsättning var att utveckla material och beräkningsmodeller till världens 
första blykylda Gen – IV reaktor: ELECTRA - FCC (European Lead Cold Training Reactor – 
Fuel Cycle Facility). De resterande 14 miljoner kronorna gick till professor Hans-Olof Andrén 
och hans doktorander på Chalmers för att forska på olika materialtyper under hög bestrålning 
och möjliga reaktorbränslen till KTH:s reaktor (Vetenskapsrådet, 2009).  
 
4.2.2  Visionen om ELECTRA – FCC tar form  
 
Det anmärkningsvärda med detta projekt, var inte bara att GENIUS-projektet skulle forska 
på Gen- IV reaktorer (bridreaktorer). De skulle även ge sig på ett försök att utveckla en 
reaktordesign, med rent bly som kylmedel, något som aldrig hade gjorts förut. I ett av GENIUS 
– projektets publikationer listade Suvdantstseg (2012) flera anledningar till varför just 
blykylning var att föredra över natrium eller bly – vismut. Det första argumentet berörde de 
tekniska och säkerhetsmässiga nackdelarna med natriumkylning. Bl.a. påpekades riskerna för 
explosioner samt bränder då natrium kommer i kontakt med luft eller vatten. Detta gör även 
att värmeldningssystemen till en natriumkyld reaktor blir mycket mer komplicerade att 
bygga, i jämförelse med en blykyld reaktor. Med bly-vismut kylda reaktorer, låg betoningen 
istället på att de har en ”sämre” neutronkemi än ren blykylning, eftersom vismut har en 
tendens till att absorbera fler neutroner än rent bly. En sämre neutronkemi medför i sin tur 
att det blir svårare att avla tillräckligt med plutonium, vilket minskar reaktorns 
energieffektivitet. Vismut är även en sällsynt och dyr metall vilket bidrar till ökade 
konstruktionskostnader. När det kommer till säkerheten borde också den blykylda 
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reaktorkonstruktionen te sig överlägsen jämfört med de andra reaktortyperna, då vid en 
eventuell härdsmälta bör blyet klara av att innesluta åtminstone 99,9 % av det radioaktiva 
avfallet från att släppas ut i atmosfären.  

Nackdelen med bly är emellertid att det är korrosivt mot stål, vilket leder till att reaktorn 
snabbt rostar sönder. Enligt Suvdantstseg (2012) har detta länge ansetts varit en flaskhals för 
utvecklingen av blykylda reaktorer. För att försöka lösa detta problem ingick Wallenius 
forskarteam ett samarbete med det svenska stålföretaget Sandvik Heating Technology AB, och 
den nyblivna examinerade ingenjören Jesper Ejenstam, för att forska på aluminiumbärande 
legeringar av stål. Inte långt därefter annonserade Wallenius team att de hade utvecklat en 
stållegering som hade motstått påfrestning av bly i över 10 000 timmar (ca 1 år), (Ejenstam, 
2013).  

En annan nackdel med den blykylda reaktortekniken, är dess behov av ett pumpsystem för att 
kylmedlet ska kunna cirkulera inuti i reaktorn och avleda värme från kärnan. P.g.a. blyets 
korrosiva egenskaper mot stål – framförallt vid höga temperaturer, sätter detta en hög press 
på material för korrosionsbeständiga pumpskovlar - något som ännu inte hade tagits fram. 
Utan ett effektivt pumpsystem kan alltså inte några större kraftproducerande reaktorer 
konstrueras. För att komma runt detta problem valde Wallenius team att istället föreslå en 
design med en så ”liten” reaktor som möjligt, eftersom vid en sådan konstruktion kan blyet 
cirkuleras av sig självt, genom naturlig konvention. Å andra sidan hade detta inte löst det 
ursprungliga problemet med att skala upp tekniken till fullskalig elproduktion. Detta 
resulterade i idén bakom reaktorkonceptet ELECTRA – FCC, en blykyld 
miniatyrreaktorreaktor, med en kärna på endast 30 x 30 cm, en effekt på 0,5 MW och en 
storlek på 1,5 x 3 meter för själva reaktortanken. Reaktorns bränsle hade tagits fram av 
Chalmers och var tänkt att bestå av en blandning av plutoniumnitrid och zirkoniumtrid 
(Wallenius, 2011). I anslutning till reaktorn ville GENIUS - projektet även upprätta en 
bränsletillverkningsanläggning och upparbetningsanläggning för separation av plutonium, 
för att även bedriva forskning på den ”slutna bränslecykeln”. Platsen för anläggningen 
föreslogs i anslutning till kärnkraftverket i Oskarshamn, då det skulle förenkla processen för 
att söka konstruktionslicens. Den totala storleken av anläggningen beräknades till att ”inte bli 
mer än 600 m2” (Gudmundsson, Markides, Åkesson 2012).  

Vilka var då forskarnas argument för att en liten reaktor borde konstrueras, trots att 
pumptekniken ännu inta fanns att tillgå? Enligt Suvdantsetseg (2012 fanns det flera skäl till 
detta. Ett av dessa resonemang poängterade att små reaktorer har förekommit i många olika 
avseenden i världen, bl.a. i militära ubåtar och fartyg. Till och med i rymdfarkoster och 
sovjetiska satelliter. Små reaktorer var alltså inte att betraktas som något nytt och främmande, 
utan hade mängder av olika tillämpningsområden. Det argumenterades även för att 
ELECTRA – FCC skulle bidra med ”värdefull forskning” och ”erfarenhet” i att driva ett blykylt 
Gen – IV system, samt utbildning av kärnkraftsstudenter, tills dess att problemet med 
pumpskovlarna hade lösts i framtiden. 

År 2012 var finansieringen av GENIUS-projektet slutförd och det var dags att söka mer 
forskningsanslag. Men istället för 50 miljoner kronor, över fyra år, ville forskarna den här 
gången höja anslaget till 1 500 miljoner kronor, för att konstruera ELECTRA-FCC. För att få 
detta godkänt, skickades en skrivelse som var ämnad till den dåvarande borgerliga regeringen 
och utbildningsminister Lars Leijonborg (folkpartiet) (Gudmundson, Markides, Åkesson & 
2012). Dokumentet inkom den 11 juni år 2012 och bar signaturen av samtliga rektorer från 
KTH, Chalmers och Uppsala universitet. En mer ingående analys av detta dokument, går att 
finna i nästkommande del i diskursanalysen.  
 
4.2.3  Det första bakslaget - motionen får avslag 
 
Efter en väntan på nästan två år för att få begäran behandlad, visade det sig däremot att 
drömmen om att bygga anläggningen ELECTRA – FCC, inte skulle bli godkänd av regeringen 
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(2015/16:UbU17). Detta besked kom, efter att både Vetenskapsrådet och Kungliga 
vetenskapsakademin, som hade anförtrotts av Utbildningsdepartementet att utreda frågan, 
ställde sig kritiska till förslaget (Vetenskapsrådet, 2014), (KVA, 2014).  
 
I Vetenskapsrådets (2014) yttrande stod det bl.a. att: ”… planerna för ELECTRA – FCC 
[verkade] ofullständiga, och [hade] pekat på otydligheter både vad gäller vetenskaplig kvalitet 
och nationellt infrastrukturintresse”. Det saknades ”tydliga beskrivningar” för den 
”övergripande nyttan” att motivera nationell forskning på den föreslagna verksamheten och 
de ”konkreta målen” för att bygga ELECTRA-FCC upplevdes vara ”något svävande”. De ansåg 
att det var ”oklart” om det fanns en tillräckligt stor användarbas och kompetens i Sverige: ”… 
för att vetenskapligt motivera en nationell satsning…”. De menade att projektet troligtvis 
skulle bli beroende av utländsk expertis för att kunna genomföras, och brist på kompetent 
personal inom Sverige, skulle bli ett ”problem” för anläggningen. 

 
De menade också att det saknades en ”tydlig bild” för hur Sverige och i synnerhet den svenska 
kärnkraftsindustrin skulle kunna investera i framtida Gen – IV reaktorer, baserat på den 
forskning som var tänkt att bedrivas vid ELECTRA – FCC. Att satsa på denna anläggning 
skulle därmed enligt Vetenskapsrådet: ”…binda upp det svenska forskarsamfundet mot denna 
forskningsinfrastruktur och dess tekniska lösningar under en längre period”. En större 
”vetenskaplig nytta”, menade Vetenskapsrådet, var förmodligen närmare till hands om 
Sverige istället engagerade sig ”mer” i internationella Gen – IV infrastrukturprojekt, än att 
upprätta en egen anläggning. På grund av dessa skäl menade Vetenskapsrådet att förslaget 
var ”premateurt” och att det ”som bäst” hade väckt möjligheten för att en mer grundlig 
utredning av förslaget skulle genomföras – ”om” det således fanns ett politiskt intresse för 
detta (Vetenskapsrådet, 2014).  
 
Kungliga vetenskapsakademin var också kritiska till förslaget men av mer tekniska skäl än 
Vetenskapsrådet. Enligt KVA var det: ”…svårt att ge detaljerade synpunkter på ELECTRA – 
FCC”, då de ansåg att materialet liknande mer en ”idéskiss”. En ”seriös utvärdering” skulle 
förmodligen kräva en Conceptual Design Report (CDR). Något som KVA menade skulle 
förmodligen kosta minst 10 miljoner kronor att framställa (KVA, 2014). En annan teknisk 
invändning som KVA hade, var att förslagsställarna ville bygga en experimentreaktor innan 
korrosionsbeständiga pumpskovlar hade utvecklats (vilket behövs om man också önskar att 
bygga större kraftproducerande enheter för storskalig elproduktion):  
 

Den kritiska faktorn för blykylning är att det ställer stora krav på de pumpskovlar 
som krävs för att cirkulera bly i kylsystemet. Detta kräver forskning om 
korrosionsbeständiga material. Denna forskning kan bedrivas och bör bedrivas, 
kostnadseffektivt utan att man uppför en experimentreaktor. Den naturliga 
tågordningen vore alltså först ett fokuserat R & D – program med inriktning mot 
korrosionsbeständiga material, därefter en utvärdering av detta program. Först när 
man visat att det går att konstruera beständiga pumpskovlar kan man gå vidare med 
ett förslag om en blykyld experimentreaktor (KVA, 2014). 

 
De påstod också att det var ”orealistiskt” att ryggraden av projektet skulle bestå av 
doktorander och postdoktorer i personalstyrkan, eftersom ”internationell erfarenhet” har 
visat att det krävs åtminstone två till tre erfarna tekniker per doktorand för liknande projekt. 
I likhet med Vetenskapsrådet, påpekades det också att det var ”oklart” om en sådan 
”kompetensbas” ens fanns att tillgå i Sverige eller om det skulle gå att rekrytera utanför 
landets gränser. Även den föreslagna budgetestimeringen på 1 500 miljoner kronor 
kritiserades, då de ansåg att den egentliga kostnaden skulle bli ”betydligt dyrare” än vad 
förslagsställarna hade räknat med.  
 
KVA diskuterade även avsnittet om upparbetning i sitt yttrande, där de ansåg att flera punkter 
angående svensk lagstiftning kring hantering av använt kärnbränsle först behövde redas ut. 
Bl.a. ställde de frågan om svensk lagstiftning tillät upparbetning och hantering av mer än sju 
ton använt kärnbränsle för att producera mer än tio kilogram plutonium? Eller om det 
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svenska slutförvaret överhuvudtaget var anpassat för de mängder av medelaktivt avfall som 
skulle genereras från ELECTRA – FCC. KVA påpekade också att forskarna hade använt sig av 
termen: ”förglasning av medel och högaktivt avfall”, utan att beskriva hur detta egentligen 
skulle utföras, samt att kostnadsanalysen för detta var ”alltför optimistisk”, då enligt KVA: 
”…är förglasning en tekniskt och säkerhetsmässig komplicerad process där förslagsställarna 
helt saknar erfarenhet.” KVA:s ställningstagande var således att:  ”Sverige behöver 
kärnteknisk forskning, men att den bör bedrivas inom ramen för europeiska samarbeten. Inte 
genom att uppföra en experimentreaktor i Sverige.” Liknande resonemang fördes även om 
den slutna bränslecykeln, då enligt KVA skulle: ”…forskningen inte bara bli bättre, den 
kommer också bli mer kostnadseffektiv”.  
 
Sammanfattningsvis kan det urskiljas att både Vetenskapsrådet och KVA ansåg att Sverige 
behövde kärnteknisk forskning, men att anläggningen ELECTRA – FCC inte var aktuell att 
konstruera. Enligt dem hade Sverige istället mer att tjäna genom att delta i internationella 
forskningsprojekt. När det kommer till skillnader i de båda institutionernas argumentation, 
kan vi se att Vetenskapsrådets invändningar handlade mer om samhällsekonomiska och 
politiska frågor, relaterade till Sveriges framtida energisystem. Detta kan bl.a. iakttas genom 
deras ifrågasättande av projektets ”vetenskapliga nytta” och de möjligheter som fanns för att 
den svenska kärnkraftsindustrin skulle kunna investera i framtida Gen – IV reaktorer. KVA:s 
kritik var istället riktat mot projektets tekniska specifikationer, genom att bl.a. betona 
förslagsställarnas brist på erfarenhet, både när det gällde konstruktion av reaktorn, samt 
upparbetning och hantering av använt kärnbränsle. De ställde sig även kritiska till själva 
reaktorns design, genom att ifrågasätta om reaktorn överhuvudtaget skulle konstrueras, utan 
pumpskovlar, som ännu inte fanns.  
 
Efter både KVA:s och Vetenskapsrådets kritik beslutade regeringen år 2015 (som då hade 
bytts ut mot en rödgrön allians av Socialdemokraterna och Miljöpartiet), att avslå följande 
motioner på området (regeringen, 2015). Om GENIUS – projektets vision att bygga världens 
första blykylda reaktor skulle leva vidare, behövde Wallenius och hans forskarteam vända 
blickarna utomlands. 
 
4.2.4  Kärnkraftsbolaget Leadcold bildas 
 
År 2013 bestämde sig Janne Wallenius och hans två kollegor Jesper Ejenstam och Peter 
Szakalous för att bryta sig loss från GENIUS – projektet och starta sig ett eget kärnkraftsbolag: 
LeadCold Reactors - eller Blykalla på svenska. Ett år senare kunde man läsa om det nystartade 
elbolagets framtida visioner i tidningen Ny teknik (2014). ELECTRA hade bytt namn till 
SEALER (Swedish Advanced Lead Reactor) och istället för Sverige, skulle de nu söka tillstånd 
för konstruktion av sin reaktor, någonstans i kanadensiska Arktis. Detta var däremot 
Leadcold inte ensamma om att vilja göra. I skrivande stund (september 2017) är det totalt sju 
företag som tävlar om få ett godkännande från CNSC (Canadian Nuclear Safety Committe) för 
en licensprövning om bygglov (CNSC, 2017).  
 
Intresset för att bygga s.k. SMR - enheter (Small Modular Reactors) i kanadensiska Arktis, 
tycks ursprungligen ha kommit från det statligt ägda kanadensiska kärnkraftsföretaget AECL 
(Atomic Energy of Canada Limited). År 2011 släpptes en rapport från AECL, i vilken de 
argumenterade för att den arktiska gruvindustrin i norra Kanada borde förses med elektricitet 
från små kärnkraftverk istället för dieselaggregat, som i dagsläget utgjorde merparten av den 
arktiska gruvindustrins elförsörjning. Enligt en statlig utredning, från 2014, kom nästan all 
ekonomisk verksamhet i norra Kanada (North Western Territoriers, Yukon, Nunavut) från 
gruvindustrin, där guld och diamant var de främsta mineralerna som utvanns (Senate of 
Canada, 2014). Tillsammans utgjorde detta område ca 40 % av Kanadas landmassa med ett 
invånarantal på ca 116 000 invånare, vilket är ca 0,3 % av Kanadas totala befolkningsmängd. 
Det stod även att det fanns gott om olja och naturgas i dessa områden som ännu inte hade 
utvunnits. Totalt fanns det ca 80 samhällen i dessa trakter, som bestod av hundra personer 
eller mer, varav 53 av dem var helt beroende av dieselaggregat för elförsörjning. Detta berodde 
på att dessa samhällen hade upprättats i anslutning till gruvor, som i sin tur hade varit belägna 
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på sådana avlägsna platser, att de inte kunde förses med energi från det nationella elnätverket. 
Den genomsnittliga livslängden för en gruva i Arktis låg på mellan 10 - 25 år. Därefter stängs 
gruvorna ner och överges tillsammans med de omkringliggande bosättningarna. Detta har lett 
till att gruvindustrierna har behövt upprätta sina egna infrasystem för energi och transport. 
Dieselgeneratorn som är relativt billig att installera och pålitlig, hade därmed blivit det 
dominerande alternativet, framförallt kring trakterna i Nunavut. Diesel är dock både 
kostsamt att förbränna samt dyrt och logistiskt komplicerat att ständigt transportera till sin 
destination. Transporter via båt och lastbilar kan oftast bara ske under några få veckor på 
sommaren medan resten av tiden på året måste material och bränsle fraktas via flyg. 
Beroendet av dieselgeneratorer har således bidragit till höga elpriser på uppemot 60 
cent/kWh, eller 4 kr / kWh för många av dessa samhällen. Jämförelsevis kan det noteras att 
det svenska elpriset ligger på ca 30 öre/ kWh (Vattenfall, 2016). 
 
I den statliga utredningen framgick det också att nya sorters teknologier måste implementeras 
för att kunna förbättra de existerande energisystemen i Arktis (Senate of Canada, 2014). Här 
nämndes en rad olika lösningar, som inkluderade bl.a. vind, sol, vattenkraft samt förbättrade 
elnätverk. För de allra mest avlägsna områdena där gruvverksamhet sker, föreslogs det att 
små kärnkraftverk, s.k. ”kärnkraftsbatterier” borde vara den bästa lösningen. Vad denna term 
innebär kommer att förklaras lite senare i texten.   
 
Att upprätta små kärnkraftverk i Arktis var däremot inte bara ett resultat av ekonomiska och 
miljömässiga drivkrafter. I rapporten stod det också att en utbyggnad och förbättring av de 
befintliga infrasystemen i Arktis, var betydelsefullt av även strategiska och geopolitiska skäl, 
i syfte att stärka Kanadas suveränitet i dessa regioner. Enligt rapporten var detta 
betydelsefullt av främst två skäl. Dels för att få bättre tillgång till de territorium norr om 
Kanada där det förväntades att finnas mycket olja och naturgas. Men också för att få en ökad 
kontroll över eventuella framtida farleder i Arktis för sjöfartshandel, i takt med att polarisarna 
förväntades att försvinna p.g.a. den globala uppvärmningen.   
 
Ett annat företag som anser att SMR – enheter i Arktis bör upprättas är det kanadensiska 
företaget HATCH, vilka är verksamma inom både gruv - och kärnkraftsindustrin. I juni år 
2016 släpptes en rapport från HATCH, finansierad av Ontario Ministry of Energy, för att 
undersöka lämpligheten i att installera små kärnkraftverk i anslutning till dessa 
gruvsamhällen (HATCH, 2016). I rapporten kom de bl.a. fram till att små kärnkraftverk skulle 
kunna vara mer kostnadseffektiva än dieselaggregat och generera besparingar på upp till 152 
kanadensiska dollar / kWh och samtidigt bidra till minskade utsläpp av växthusgaser för den 
arktiska gruvindustrin. Dessa kostnadsbesparingar, menade HATCH, skulle i sin tur kunna 
hjälpa gruvindustrin att ytterligare expandera sina verksamheter i Arktis. Särskilt kring 
området, Ring of Fire, i Ontario, där det finns en hög koncentration av mineralfyndigheter. 
Enligt HATCH var en av utmaningarna med att bygga små kärnkraftverk i Arktis, att den 
befintliga kärnkraftsindustrin inte är villiga att investera sina egna pengar i detta. De enda 
aktörerna som är intresserade är sådana som Leadcold – nystartade företag med begränsade 
erfarenheter och låga finanser. För att visa sig trovärdiga, måste därför varje aktör, först 
upprätta en prototypreaktor för att visa att tekniken fungerar. Detta kräver dock kapital som 
de flesta av dessa aktörer inte har. Det finns också en begränsning för hur många aktörer som 
kan få tillstånd att konstruera reaktorer i Arktis, då det bara finns ett fåtal ställen i Kanada 
där kärntekniska forsknings/prototypreaktorer av privata företag skulle kunna tillåtas att 
byggas. Trots dessa dilemman var HATCH:s sammanlagda åsikt, att det ändå skulle vara en 
bra idé att konstruera små kärnkraftverk i Arktis. Ett halvår senare i december 2016, efter 
publiceringen av HATCH:s rapport, gav CNSC klartecken för att sju av de nio företag som 
HATCH hade rekommenderat skulle få genomgå en tillståndsprövning för konstruktion av 
varsin prototypreaktor, inklusive Leadcold.  
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4.2.5  Från ELECTRA till SEALER 
 
Innan Leadcold hade sökt tillstånd för att konstruera sin reaktor i Arktis, tecknade de dels ett 
avta år 2015 med det kanadensiska kärnkraftsföretaget Promation Nuclear (Leadcold, 2015). 
I avtalet kom båda parterna överens om att Promation skulle hjälpa Leadcold att modifiera 
SEALER:s design till att möta de industriella krav och regelverk som fanns för kanadensiska 
kärnkraftsreaktorer. Det var i detta skede som det kan sägas att syftet med ELECTRA och 
bytet av dess nya namn till SEALER, förändrade reaktorns karaktär, till den vida grad, att det 
inte längre kunde betraktas som samma reaktor. Som jag tidigare har tagit upp, hade 
ELECTRA- FCC aldrig varit avsedd för kommersiell elproduktion, utan var istället tänkt att 
användas för grundforskning på blykyld reaktordrift och upparbetning av plutonium för 
grundforskning på den slutna bränslecykeln.  
 
Syftet med konstruktionen av SEALER var istället att lansera en flotta av små kärnkraftverk 
för att konkurrera ut dieselgeneratorns roll som elproducent för den arktiska gruvindustrin 
(Wallenius, 2017). För att åstadkomma detta, utarbetades en plan där Leadcold skulle i första 
hand söka tillstånd för att konstruera en demonstrationsreaktor (mock up) bredvid ett 
gammlat kärnkraftverk som har planerats att läggas ned 2018, vid Chalk River Site i Ontario. 
Om reaktorn skulle visa sig fungera, var det sedan tänkt att producera flera reaktorer – 
uppemot hundra enheter för att sälja till potentiella kunder i Arktis (Wallenius, 2017).  
 
Denna förändring av reaktorns syfte till kommersiell elproduktion medförde också att många 
av SEALER:s tekniska specifikationer behövde omarbetas. Bl.a. ändrades storleken om på 
reaktortanken till 2,7 meter i bredd och 6 meter i höjd. Denna dimension var större än 
ELECTRA men fortfarande tillräckligt liten för att reaktorn skulle kunna få plats inuti ett 
Herkulesplan av modellen C-130. Tanken med detta var att Leadcold skulle få en 
konkurrensmässig fördel genom att kunna erbjuda sin reaktor även till de allra mest avlägsna 
gruvorna, där transport med flyg var det enda alternativet (Wallenius, 2017). Även effekten 
hade skalats upp från ELECTRA:s 0,5 MW till mellan 3 – 10 MW.  
 
När det kom till SEALER:s säkerhetsmässiga aspekter framkom det att huvudfokus var inte 
att minimera risken för en härdsmälta. Utan snarare att om en härdsmälta skulle ske, var 
reaktorns design utformad så att nästan inga radioaktiva ämnen (99,9 %) skulle kunna smita 
ut i atmosfären, då blyet skulle fungera som en täckande ”brandfilt”. Enligt Wallenius (2017) 
var detta en särskilt viktig faktor för gruvindustrin, eftersom det innebar att man inte skulle 
behöva reflektera över den ekonomiska risken att behöva stänga igen en guld eller 
diamantgruva, även vid en eventuell härdsmälta. Men den kanske viktigaste detaljen som 
omarbetades mellan SEALER och ELECTRA, var förmodligen beslutet att ladda enheten med 
ca 2,5 ton av 19,9 % höganrikat uranoxid, istället för upparbetat kärnbränsle som ELECTRA 
hade varit avsedd för (Wallenius, 2017). Denna bränsletyp skulle innebära både för och 
nackdelar för projektet. Ju högre andel anrikning U-235 i kärnbränslet, desto mer energi per 
massa av bränslet kan teoretiskt utvinnas och ju längre kan reaktorn drivas utan att nytt 
bränsle behöver fyllas på. Detta sker dock på bekostnad av att man tagit bort motsvarande 
mängd av den fertila isotopen U-238, vilket är det bränsle som Gen – IV reaktorer är tänkta 
att kunna nyttja energin av i framtiden. Med andra ord, en snabbreaktor som laddas med 
höganrikat uran kan aldrig utnyttja lika mycket energi ur kärnbränslet som en Gen – IV 
reaktor. Utifrån ett historiskt perspektiv, är det heller ingenting nytt att ladda en reaktor med 
höganrikat uran. Detta har exempelvis förekommit i militära fartyg och atomubåtar, för att 
kunna färdas långa sträckor på samma bränsleladdning. En högre andel än 20 % av anrikat 
uran är däremot klassat som kärnvapenmaterial av IAEA. Detta kan således förklara varför 
SEALER:s laddning av anrikat uran hade begränsats till 19,9 % (WNA, 2017). I en intervju 
med Sveriges Radio år 2014 hade en reporter frågat Wallenius vilka riskerna var för att 
terrorister skulle kunna komma över bränslet i deras reaktor och använda det till ett 
kärnvapen. Till detta hade Wallenius svarat att det skulle vara omöjligt, då den skulle grävas 
ner ca 25 meter under jorden, precis som den gamla R1:an vid KTH i Stockholm, Sverige 
(Zettersten, 2014).  
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Med höganrikat uranoxid som kärnbränsle och en reaktortemperatur som inte kommer att 
överstiga mer än 450 0C, har Leadcold beräknat att SEALER kommer ha en ”burnup” -  
förmåga på ca 4 % eller 33 GWd/ton (Mickus, Wallenius & Bortot, 2017). I kärnkraftstermer 
brukar detta mått användas för att beskriva hur mycket energi som kan utnyttjas i 
kärnbränslet. I en vanlig lättvattenreaktor brukar denna siffra variera mellan ca 35 - 45 
GWd/ton (U.S.NRC, 2015). Detta innebar, lustigt nog att SEALER skulle erhålla ungefär 
samma energieffektivitet som en vanlig lättvattenreaktor.  
 
”Burnup” – förmågan är också en viktig indikator som avgör hur avfallets sammansättning 
kommer att se ut. En generell tumregel är att ju högre anrikning av uran, desto högre burnup 
- kapacitet kan teoretiskt uppnås och desto mindre mängder av långlivat avfall bildas. Man 
kan dock aldrig helt bli av med långlivat avfall, även vid väldigt höga burnup -  siffror. Det 
finns däremot andra nackdelar med det avfall som generas vid förbränning av höganrikat 
uran. Bl.a. tenderar det till att producera större mängder av medelaktivt avfall, vilket har en 
högre sönderfallsvärme än långlivat avfall. Detta gör hanteringen av avfallet svårare och mer 
kostsamt innan de höga temperaturerna har avtagit. Avfallet från höganrikat uran kan också 
fortfarande användas för att framställa en atombomb, vilket gör hanteringen av det extra 
känsligt ur ett politiskt perspektiv (IAEA, 2011).  
 
En annan intressant aspekt med SEALER:s tekniska specifikationer var det inte skulle utföras 
några bränslebyten i reaktorn. Utan när kärnbränslet har tjänat ut sin livslängd kommer det 
att skickas iväg för slutförvaring och reaktorn kommer att monteras ned och kasseras. Enligt 
HATCH (2016) var detta den mest kostnadseffektiva lösningen, då transport av höganrikat 
skulle bli en alltför dyr och säkerhetsmässigt komplicerad procedur enligt rapporten.  
 
På grund av reaktorns relativt låga effekt hade en laddning beräknats till att räcka mellan 10–
30 år, beroende på vilken effekt som användaren avsåg att använda. Denna livslängd var 
emellertid tillräcklig, eftersom den genomsnittliga livslängden för en gruva i Arktis brukar 
sträcka sig mellan 10–20 år (HATCH, 2016). Kundens val av effekt skulle också bestämma 
vilket pris som elen skulle säljas för. Om användaren skulle välja att driva reaktorn i 30 år 
med effekten 3 MW, bestämdes det att elpriset skulle ligga på 45 cent/ kWh. För tio års drift 
på 10 MW skulle istället priset vara 25 cent/kWh. Enligt Leadcold skulle reaktorn alltså 
fungera som ett ”kärnkraftsbatteri” eftersom den inte behöver laddas med nytt bränsle 
(Wallenius, 2017).   
 
Som vi precis har sett kan man säga att den största skillnaden mellan ELECTRA och SEALER, 
var att den slutna bränslecykeln skulle varken tillämpas eller forskas på i Kanada. Med andra 
ord, de argument som GENIUS – projektet ursprungligen anförde - nämligen att Gen IV - 
tekniken skulle vara hundra gånger mer effektiv och att avfallet skulle kunna reduceras till en 
tusendel, skulle inte komma att gälla för varken prototypreaktorn eller för de hundra 
reaktorer som Leadcold planerade att sälja i Arktis.  
 
Vad var då orsakerna till att man hade valt att använda höganrikat uran istället för upparbetat 
kärnbränsle och således uteslutit den slutna bränslecykeln för Leadcolds framtida reaktorer i 
Arktis? I en artikel från Ny Teknik (2014) hade Wallenius delvis gett ett svar på denna fråga 
då han hävdade att det skulle ”bli lättare att komma igång” med denna bränsletyp, eftersom 
Kanada redan ”har en stor erfarenhet av att producera kommersiellt reaktorbränsle”. Enligt 
Wallenius skulle istället de kommande reaktorerna bli mer riktiga Gen – IV reaktorer. 
 
En annan förklaring kan också ha varit att det aldrig hade funnits något uttalat intresse från 
de kanadensiska myndigheterna att forska på den slutna bränslecykeln. Deras primära mål 
var att reducera energikostnaderna för den arktiska gruvindustrin och bygga ut den befintliga 
infrastrukturen i Arktis, och därmed stärka sin suveränitet i regionen. Det hade aldrig funnits 
något intresse av att upprätta ett statligt finansierat forskningsprojekt för Gen IV – system, 
som GENIUS-projektet hade önskat i Sverige. Leadcold var ju trots allt, bara en av sju aktörer 
som hade fått tillstånd att förse den kanadensiska gruvindustrin med elektricitet. Kanada 
hade heller ingen befintlig infrastruktur för upparbetning vid den här tidpunkten. Det hade 
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således varit ett ganska stort steg för både Leadcold och de kanadensiska myndigheterna att 
upprätta ett forskningsprojekt på den slutna bränslecykeln som ändå inte hade varit billigare 
än att förbränna höganrikat uran.  
 
Beslutet att använda anrikat uran kan också ha berott på att Kanada redan hade stora 
mängder av denna bränsletyp på lager, vilket ursprungligen hade importerats från USA. 
Historiskt har detta material i främsta hand nyttjats av den kanadensiska 
läkemedelsindustrin för tillverkning av radioaktiva isotoper vid Chalk Laboratories. Det är 
även vid detta ställe som Leadcold ansökt om att få konstruera sin prototypreaktor 
(Wallenius, 2017). För att minska riskerna för kärnvapenspridning tecknade Kanada ett avtal 
med USA år 2010 för att återlämna större delar av sitt innehav av använt höganrikat 
kärnbränsle (CNSC, 2016). Det troligaste är därför att SEALER:s avfall kommer att 
transporteras tillbaka till USA, innan det slutligen når ett slutförvar. 
 
I december 2016, ett halvår efter rapporten från HATCH (som hade både godkänt och 
lobbyerat för planen att upprätta små kärnkraftverk i Arktis), annonserade Leadcold att de 
hade fått klartecken från CNSC (Canadian Nuclear Safety Commission) att träda in i en 
licensieringsprocess för konstruktion av reaktorn. Upp till denna punkt hade det dock varit 
svårt för Leadcold att tillskansa sig nytt kapital för att finansiera en 
tillståndsprövningsprocess. Promation Nuclear hade t.ex. gått med på att samarbeta med 
Leadcold, men de hade inte varit intresserade av att finansiera programmet (CNSC, 2016), 
(Leadcold, 2017). 
 
Svårigheterna i att attrahera finansiärer till projektet visade sig särskilt påtagligt år 2015 då 
Leadcold hade använt sig av hemsidan Kickstarter för att samla ihop $300 000 amerikanska 
dollar till ett pumptest, något som CNSC hade krävt av Leadcold innan de skulle få söka 
tillstånd. Detta löste sig tillslut, när det indiska konglomeratet ESSEL Group gick in med $20 
miljoner i företaget i oktober år 2016 för att bl.a. finansiera detta test (Leadcold, 2016). I 
januari 2017, en månad efter att Leadcold hade fått sin tillståndsansökan godkänd av CNSC, 
gick ESSEL Group även med på att finansiera kostnaderna för både design, utveckling, 
licensiering och konstruktion av reaktorn för en totalsumma på $200 miljoner dollar (ca 1,8 
miljarder kr) (WNN, 2017). För Leadcold var detta ett stort genombrott och de hade därmed 
blivit den första aktören i Arktis som lyckats attrahera en privat aktör för att finansiera 
merparten av deras verksamhet. ESSEL Group är ett multinationellt konglomerat med 
högkvarter i Indien, med verksamheter inom både gruvbranschen, kärnkraftsindustrin och 
nyhetsmedia. I en artikel från Ny teknik, hade Punjai Gupta, koncernchef för ESSL Group och 
ansvarig för affären sagt:  
 

Det finns goda industriella möjligheter, särskilt i tredje världen där elektricitet inte 
finns tillgängligt eller stabilt. En sådan här "stand-alone"-reaktor kan få ned 
kostnaden för energi, bli en mer hållbar lösning och ge en skjuts för sådana områden 
(Ny teknik, 2017).  

 
Det framgick däremot inte varför just ESSEL Group av alla företag hade tagit ett intresse för 
att finansiera Leadcold, framförallt i ett så tidigt skede av tillståndsprocessen som förväntades 
ta över två år. Bara ett år tidigare hade Kanada och Indien tecknat ett avtal om uranexporter 
under en femårsperiod (WNN, 2015). Samtidigt är Indien ett av de få länder i världen som 
har haft och fortfarande har ett statligt bridreaktorprojekt, som pågått ända sedan 50-talet 
(se avsnitt 4.1 om den historiska bakgrunden om Gen – IV:s tekniken för mer information). 
Om dessa två faktum hade något samband med att det var just ett indiskt kärnkraftsföretag 
som hade tagit ett intresse för att finansiera Leadcold är däremot utanför ramarna av denna 
undersökning.   
 
Enligt den senaste prognosen från Leadcold (2017), förväntas licensieringsprocessen hos 
CNSC pågå fram till år 2021 innan ett beslut om tillstånd för konstruktion av reaktorn kan 
fattas. Om detta går väl, räknar Leadcold sedan med att deras första testreaktor kan stå klar 
år 2025 i anslutning till kärnkraftslaboratoriet Chalk River, norr om Ontario i Kanada. 
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Därefter hävdar Leadcold att de första reaktorerna för kommersiellt bruk kommer att börja 
säljas någon gång efter år 2030 (Wallenius, 2017).  
 
4.2.6  Sammanfattning och slutsats  
 
I föregående avsnitt har jag undersökt hur både syftet och designen av GENIUS-projektets 
föreslagna reaktor har förändrats och utvecklats över tiden. Jag har även undersökt vilka 
aktörer som varit inblandade samt hur deras skilda intressen kommit att påverka reaktorns 
utformning. Även intressant att notera är att denna historia är fortfarande en högst pågående 
sådan. För närvarande går de ännu inte att säga om Leadcolds reaktordesign kommer att 
godkännas av CNSC, eller hur pålitliga Leadcolds framtida tidsestimeringar för en 
kommersialisering av tekniken egentligen är. Vad vi däremot kan säga är att ESSEL Groups 
miljardsatsning i företaget och CNSC:s godkännande för en licensprövning är en indikation 
på att Leadcold är på god väg mot att få konstruera sin prototypreaktor i Arktis.   
 
Vilka slutsatser kan man då dra från denna historia? När det kommer till min frågeställning, 
kan vi se att mellan åren 2009 - 2017 kom GENIUS-projektets reaktorförslag att genomgå 
stora förändringar, både med avseende på dess avsedda syfte och användningsområde. Från 
början var det tänkt att ELECTRA skulle bli en så liten reaktor som möjligt, för forskning på 
Gen – IV system. Detta innebar att reaktorn skulle vara en del av ett större system och 
inkludera den slutna bränslecykeln, både med tillhörande upparbetningsanläggning samt 
bränsletillverkningsanläggning för hantering och produktion av plutonium. Vetenskapsrådet 
och KVA ansåg däremot att detta var alldeles för ambitiöst, även fast de ansåg att kärnteknisk 
forskning var viktigt för Sverige.   
 
Orsaken till ELECTRA:s fall kan också ha berott på att regeringen aldrig hade varit med att 
utforma projektet från första början. Till skillnad från många andra historiska 
bridreaktorprojekt, var GENIUS-projektet unikt i detta avseende, eftersom det inte hade 
upprättats på statligt initiativ. Projektets uppstart var snarare en konsekvens av ett mer 
indirekt handlande från regeringens sida när de beslutade att upphäva den s.k. 
tankeförbudslagen år 2006. När regeringen skulle fatta ett beslut om frågan år 2014, var det 
också lättare att överge projektet, eftersom regeringen aldrig hade varit med och utformat 
projektet från första början. Den ”politiska känsligheten” som länge präglat Sverige gällande 
kärnkraften kan också ha varit en bidragande orsak i detta avseeende. Anshelm (2010) menar 
t.ex. att under 90 – talet började kärnkraftsfrågan att allt mer ”avpolitiseras”, då frågan hade 
blivit alldeles för kontroversiell att diskutera, efter avvecklingsbeslutet 1980. Att fatta ett 
beslut om att upprätta en forskningsanläggning, bara några år efter Fukushimakatastrofen 
2011, hade därmed kanske uppfattats som alldeles för kontroversiellt och därmed inte värt att 
satsa politisk kapital på.  
 
Men vad var det som hade gjort att Leadcold hade lyckats med att bli godkända av CNSC i 
Arktis 2017, när de bara tre år tidigare hade blivit nekade i Sverige? Till att börja med, fanns 
det redan ett statligt intresse i Kanada att konstruera små kärnkraftverk i Arktis. Som jag även 
diskuterade i föregående avsnitt handlade detta intresse inte bara om att minska på 
gruvindustrins beroende till dieselgeneratorn. Det fanns även drivkrafter av mer geopolitiska 
och strategiska skäl, i syfte att stärka Kanadas suveränitet i Arktis. I Sverige däremot, hade 
forskarna behövt väcka ett intresse för Gen – IV reaktorer, som ännu inte fanns. För att göra 
detta, hade de tre tekniska universiteten behövt övertyga inte bara KVA och Vetenskapsrådet, 
utan även regeringen och till viss mån även det svenska folket. Emedan i Kanada hade 
myndigheterna redan låtit sig övertygas, långt innan Leadcold hade kommit in i bilden, av 
både konglomeratet HATCH och det statligt ägda kanadensiska kärnkraftsföretaget AECL. 
 
Inför lanseringen av SEALER i Kanada, hade Leadcold också vidtagit åtgärder för att inte löpa 
risken att bli betraktade som ett oseriöst kärnkraftsbolag, vilket de hade fått erfara i Sverige 
efter att deras erfarenhet och kompetens hade ifrågasatts av KVA och Vetenskapsrådet. Detta 
skulle kunna förklara varför Leadcold redan innan de ansökte om licens i Kanada hade tecknat 
ett strategiskt samarbete, med det redan etablerade kanadensiska kärnkraftsbolaget - 
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Promation Nuclear. Detta underlättade således för både HATCH och CNSC att betrakta 
Leadcold som en seriös kärnkraftsleverantör, innan Leadcold skickande in sin ansökan till 
CNSC.  
 
Som jag även diskuterat i undersökningen hade Leadcolds framgångssaga däremot kommit 
med ett pris. Mycket av Leadcolds framgång, var ett resultat av lyckade samarbeten med 
andra aktörer (både statliga och privata). Dessa samarbeten var nödvändiga för att kunna 
skräddarsy och anpassa reaktorns design till den Arktiska elmarknaden. Men dessa 
anpassningar hade däremot inneburit att Leadcold fått ge efter för en hel del kompromisser. 
Den största av dessa anpassningar hade varit att ge drömmen om att forska på den slutna 
bränslecykeln, även om det paradoxalt nog innebar att SEALER, inte längre skulle vara en 
Gen – IV reaktor. Med andra ord, argumenteten att ELECTRA skulle vara uppemot hundra 
gånger mer effektiv än en vanlig reaktor och reducera avfallstiden till en tusendel skulle längre 
inte gälla, varken för prototypreaktorn eller de hundra enheter som som Leadcold planerade 
att sälja till den arktiska gruvindustrin.  
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5   Resultat  från  diskursanalys  
 
Som jag tidigare beskrev i metoden kommer jag i detta avsnitt att tillämpa den kritiska 
diskursanalysen enligt Faircloughs tredimensionella modell på dels en text från GENIUS – 
projektet och ett tal från Janne Wallenius. Texten som ska analyseras inkom år 2012 till 
Regeringskansliet från GENIUS – projektet, för att söka tillstånd att upprätta anläggningen 
ELECTRA – FCC.  Talet som ska analyseras, hölls år 2015 av Janne Wallenius under ett 
seminarium för Energikommissionen.  presentera fördelarna med Gen – IV tekniken och 
Leadcolds forskning på området. Wallenius tal har även publicerats som videomaterial, på 
Leadcolds hemsida, som en del i deras marknadsföring och finns transkriberad som bilaga i 
detta arbete. För originaltexten om ELECTRA – FCC hänvisar jag till referenslistan under 
Gudmundson, Markides & Åkesson (2012).  
 
5.1   Textanalys -  förslaget att upprätta ELECTRA- FCC 
– dimension I 

 
 
Som tidigare nämnt var det övergripande syftet med texten att försöka övertyga 
Regeringskansliet att bevilja ett forskningsanslag på 1 500 miljoner kronor för att konstruera 
den kärntekniska anläggningen ELECTRA – FCC (Gudmundsson, Åkesson & Markides, 
2012).  I min analys visade det sig att skapandet av en bild om Gen – IV tekniken som 
önskvärd, tekniskt realiserbar och trovärdig har varit tre centrala aspekter i texten.  Med 
önskvärdhet menar jag de positiva attribut och egenskaper som har tillskrivits till Gen – IV 
tekniken. Med tekniskt realiserbar menar jag hur texten har förhållit sig till tidigare och 
nuvarande internationella projekt om Gen – IV system, vars syfte har varit att framställa 
tekniken som ”mogen” och redo för att ”demonstreras” redan idag. Med trovärdighet syftar 
jag till de argument och gestaltningar som texten har använt för att framställa sitt eget projekt 
som seriöst, berättigat och ändamålsenligt för forskning på Gen – IV system. 
 
5.1.1   Önskvärdhet - Textens beskrivningar och argumentation 
om Gen – IV teknikens fördelar 
 
Redan i första stycket av texten förekommer ett exempel på hur texten gör anspråk på Gen – 
IV tekniken som en önskvärd och attraktiv energikälla, där termerna ”kan man utnyttja” och 
”kan återvinnas” har använts för att betona de tekniska möjligheter som Gen – IV tekniken 
potentiellt besitter: 
 

Med	  fjärde	  generationens	  kärnkraftssystem	  kan	  man	  utnyttja	  befintligt	  kärnbränsle	  mer	  än	  
100	  gånger	  mer	  effektivt	  än	  i	  dagens	  reaktorer.	  Det	  högaktiva	  och	  långlivade	  avfallet	  i	  använt	  
kärnbränsle	  kan	  återvinnas	  och	  därmed	  minska	  den	   långsiktiga	  farligheten	   i	  de	  ämnen	  som	  
behöver	  slutförvaras	  till	  en	  hundradel.	  Detta	  leder	  till	  att	  den	  nödvändiga	  förvaringstiden	  för	  
återstående	   avfall	   minskar	   också	   med	   en	   faktor	   100.	   Vidare	   medger	   fjärde	   generationens	  
kärnkraftsystem	  i	  princip	  ett	  högt	  motstånd	  mot	  avledning	  av	  ämnen	  som	  kan	  användas	  för	  
kärnvapenproduktion.	   	  För	  att	  åstadkomma	  detta	  på	  ett	   tillräckligt	  effektivt	  och	  säkert	   sätt	  
behöver	  man	  använda	  sig	  av	  avancerade	  kärnkraftsreaktorer	  där	  flytande	  metall	  används	  som	  
kylmedel.	   Man	   behöver	   även	   tillämpa	   moderna	   metoder	   för	   återvinning	   av	   alla	   klyvbara	  
ämnen	  ur	  det	  använda	  bränslet.	  
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I citatet 0van är samtliga av påståendena formulerade som objektiva modaliteter, dvs som 
vedertagna sanningar, genom t.ex. formuleringarna: ”Med [FGK] 2  kan man…”, ”Vidare 
medger…”, ”Detta leder till att…”, ”…och därmed minska…” osv. Detta tyder på att texten har 
en hög grad av instämmande i sitt eget påstående. Det första argumentet som berör Gen – IV 
teknikens energieffektivitet går även att finna från en svensk statlig utredning från 1954 
(Bränsleförsörjning i Atomåldern). I den rapporten man jämfört bridreaktorns 
energieffektivitet i antal ton av stenkol: ”Då industriella breederreaktorer kan byggas, stiger 
siffran ytterligare, så att 1 ton uran ur energisynpunkt blir ekvivalent med ca 1 milj. ton 
stenkol.” (SOU, 1954. Användningen av siffror gällande Gen – IV teknikens energieffektivitet 
och avfall, kan också bidra tillsammans med den objektiva modaliteten att textens 
trovärdighet förstärks, då det öppnar upp för tolkningsmöjligheten att detta är någonting som 
har räknats ut och att det därmed måste vara sant. I argumentet som berör riskerna för 
kärnvapenspridning är det däremot inte lika tydligt vad texten menar med formuleringen ”i 
princip ett högt motstånd mot (…) kärnvapenproduktion”, eftersom orden ” i princip” lämnar 
det öppet för fler olika tolkningsmöjligheter.  
 
I påståendet: ”För att tillämpa detta på ett tillräckligt effektivt och säkert sätt…”  har ord 
som: ”avancerade”, ”moderna” och ”återvinning” använts för att framställa Gen – IV tekniken 
som någonting nytt, framtida och miljövänligt. Särskilt intressant är t.ex. varför 
textförfattaren har använt sig av ordet ”återvinning” istället för den korrekta tekniska termen 
upparbetning. 
 
Vid beskrivningen av teknikens avfall nedan, har värdeladdade ord som ”avgörande” och 
”dramatiskt” använts för att förstärka innebörden över Gen – IV teknikens inverkan på dess 
avfall: 
 

För	  att	  uppnå	  avgörande	  skillnader	  jämfört	  med	  dagens	  kärnkraftssystem	  behöver	  man	  
återvinna	  även	  americium	  och	  curium	  från	  det	  använda	  bränslet.	  Kan	  man	  sedan	  
transmutera	  (omvandla)	  dessa	  ämnen	  till	  klyvningsprodukter	  förkortar	  man	  den	  nödvändiga	  
förvaringstiden	  dramatiskt.	  

 
Vid framställningen av Gen – IV tekniken som en önskvärd energikälla, gör texten även 
anspråk på att berätta vilka konsekvenser som denna teknik kan medföra på samhället. I 
påståendet lämnas det förutsagt att mer energitillförsel är alltid bra för samhället, så länge 
det kommer från en pålitlig källa som kan genera låga koldioxidutsläpp. Det påstås även att 
Gen – IV tekniken medför potentialen att lösa ”ett stort problem för mänskligheten” och att: 
”incitamenten för att tillämpa sådana system går utöver de ekonomiska”: 
 

Genom	  att	   kombinera	   snabbreaktorteknik	  med	  återvinning	  av	  plutonium,	  americium	  
och	   curium	   får	   vi	   dock	   ett	   system	   med	   en	   teknisk	   kapacitet	   att	   både	   öka	  
kärnbränsleresurserna	  100	  gånger,	  samtidigt	  som	  den	  nödvändiga	  förvaringstiden	  för	  
resterande	  avfall	  minskar	  till	  mindre	  än	  tusen	  år.	  Dessa	  egenskaper	  karakteriserar	  det	  
vi	   idag	   kallar	   för	   fjärde	   generationens	   kärnkraftssystem,	   eller	   Gen	   IV-‐system.	  
Incitamenten	  för	  att	  tillämpa	  sådana	  system	  går	  utöver	  de	  rent	  ekonomiska,	  emedan	  
de	  ger	  oss	  ett	  uthålligt	  alternativ	  till	  produktion	  av	  baskraft	  med	  låga	  koldioxidutsläpp.	  
Eftersom	  Gen	   IV-‐	   system	   kan	   placeras	   ut	   i	   de	   delar	   av	   världen	   som	   idag	   inte	   anses	  
lämpliga	   för	   kärnkraft,	   finns	   också	   en	   stor	   potential	   att	   långsiktigt	   kunna	   försörja	  
världen	  med	  energi	  och	  därmed	  lösa	  ett	  avgörande	  problem	  för	  mänskligheten.	  

 
I den första meningen förekommer ordet ”snabbreaktor” istället för ordet ”bridreaktor”, vilket 
är genomgående i hela texten. Detta trots att tekniken som det syftas till, är just ”bridning” 
eller ”avling” av plutonium. På andra ställen i texten har ord som ”Gen – IV reaktor”, ”fjärde 
generationens reaktor” eller ”snabbreaktor” varit premierande när tekniken har benämnts vid 
dess namn. Även här har ord som ”återvinning” använts istället för den kärntekniska termen 
                                                
2 FKG har använts som en förkortning på fjärde generationens kärnkraft. 
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”upparbetning”, vilket är konsekvent genom hela texten. Genom att befästa att ämnen som 
plutonium, americium och curium kan ”återvinnas” istället för ”upparbetas”, undviker texten 
t.ex. möjliga negativa associationer till dessa ämnen som svårhanterliga, farliga osv. Med 
ordet ”återvinning” framställs istället dessa ämnen som något miljövänligt och 
användningsbart.  
 
Det förekommer även objektiv modalitet i samtliga påståenden ovan (”Genom att…”, ”...får 
vi…”, ”Dessa egenskaper karaktäriserar…”, ”Incitamenten… går utöver… emedan de ger oss”, 
”Eftersom Gen – IV system kan…”). Texten berättar för läsaren hur det är, även om det är en 
värdering eller åsikt som förmedlas. Denna form av retorik är särskilt närvarande i t.ex. det 
ekonomiska argumentet (”Incitamenten … går utöver de ekonomiska…”) där texten berättar 
för läsaren, som om det vore ett faktum, att teknikens ekonomiska lönsamhet är av mindre 
betydelse, p.g.a. av dess andra mer önskvärda egenskaper, som dess miljövänlighet (”låga 
koldioxidutsläpp”) och pålitlighet (”uthållig”). Ur ett historiskt perspektiv var det framförallt 
under 80 – talet (när bridreaktorn var som minst populär) som teknikens ekonomiska 
lönsamhet och risker för kärnvapenspridning hade börjat ifrågasättas (Fjæstad, 2010). Att 
Gen – IV tekniken inte skulle vara ekonomiskt lönsam är däremot inget som texten försöker 
motbevisa. Istället har texten betonat att kostnaderna har en underordnad betydelse, då Gen 
– IV teknikens mer önskvärda egenskaper, som t.ex. att ”lösa ett avgörande problem för 
mänskligheten” och dess ”låga koldioxidutsläpp” kan väga upp för detta.  
 
I påståendet: ” Eftersom Gen IV - system kan placeras ut i de delar av världen som idag inte 
anses lämpliga för kärnkraft…” målas tekniken också upp som mer ”flexibel” än dagens 
kärnkraft. Påståendet ger dock ingen närmare förklaring till varför så skulle vara fallet, eller 
vem (transitivitet) det är som ”anser” detta. I det sista påståendet (”… och därmed lösa ett 
avgörande problem för mänskligheten”) berättas det för läsaren att det råder en brist på 
energi i världen som Gen – IV tekniken skulle kunna lösa. Att satsa på Gen – IV teknik skulle 
alltså inte bara lösa detta problem för Sverige, utan även för hela mänskligheten, där ordet 
”avgörande” bidrar till att ytterligare betona detta problem som någonting viktigt.  
 

5.1.2   Tekniskt realiserbart – textens retorik kring tidigare projekt 
 
För att framställa Gen – IV tekniken som tekniskt realiserbar, har texten hänvisat till både 
tidigare och framtida projekt runtom i världen. Genom att påpeka att forskningen har pågått 
”världen över” under ett ”antal årtionden” målas en bild upp där tekniken kan anses vara: 
”redo för att uppföra ett antal demonstrationsanläggningar”. I nedanstående citat ser vi ett 
exempel på detta, då ord som ”mogen” och ”demonstrationsreaktor” bidrar till att stärka 
denna legitimitet: 
 

Forskning	  om	  fjärde	  generationens	  kärnkrattssystem	  har	  bedrivits	  världen	  över	  under	  
ett	  antal	  årtionden.	   Idag	  anser	  man	   att	   tekniken	  är	  mogen	   för	  att	  uppföra	  ett	  antal	  
demonstrationsanläggningar	   i	   Europa	   och	   Ryssland.	   I	   dessa	   anläggningar	   kommer	  
man	  att	  prova	  olika	  tekniska	  lösningar	  för	  kylmedel	  bränsle	  och	  återvinningsprocesser.	  

 
Föreställningen om Gen – IV tekniken som tekniskt möjlig kan t.ex. urskiljas i de två första 
meningarna (”Forskning om [FGK] har bedrivits världen över…”, ”Idag anser man att 
tekniken är mogen…”). Genom ordet ”demonstrationsanläggning” istället för t.ex. 
forskningsanläggning, kan det tolkas som att tekniken har lämnat forskningsstadiet och bara 
behöver ”demonstreras” innan den är färdig. Detta finns det även tendenser av i sista 
meningen, där orden ”prova” och ”lösningar” har använts istället för t.ex. forska och förslag. 
Dessa ord kan också förstärka uppfattningen att tekniken endast behöver “prövas” och 
”demonstreras” innan den kan realiseras. Det framgår heller inte i texten hur länge 
forskningen på Gen – IV teknik har pågått i världen, då formuleringen ”ett antal årtionden” 
kan betyda allt mellan 20 till 100 år.  Det finns också en avsaknad av transitivitet i påståendet 
(”Idag anser man…”) då genom ordet man har påståendet avpersonifierats, vilket kan få det 
att låta som en generell åsikt som delas av en majoritet.  
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I nedanstående citat har texten hänvisat till två tidigare forskningsprojekt i Frankrike och 
Ryssland, för att styrka textens ställningstagande kring Gen – IV tekniken som tekniskt 
realiserbar: 
 

”Den	  första	  snabba	  reaktorn	  togs	   i	  drift	   i	  USA	  och	  använde	  kvicksilver	  som	  kylmedel.	  
Sedan	  dess	  har	   20-‐talet	   reaktorer	   kylda	  med	  natrium	  byggts.	   Två	  av	  dessa	   (Phénix	   i	  
Frankrike	  och	  BN-‐600	  i	  Ryssland)	  har	  levererat	  elektricitet	  till	  nätet	  under	  mer	  än	  30	  år.	  
Snabbreaktorteknik	  kan	  därför	  sägas	  vara	  mogen	  ur	  ett	  industriellt	  perspektiv.	  

 
Genom att påvisa hur länge i antal år som två av totalt 20 av världens bridreaktorer har varit 
operativa, tillsammans med termer som ”industriellt mogen”, ”industriell skala”, ”tekniskt 
genomförbara projekt” osv. målar texten upp en bild av Gen - IV tekniken som tillgänglig, 
färdig, tekniskt möjlig etc. Med hjälp av påståendena: ”kan därför sägas…”, ”som vi har sett 
idag…”, ”finns det idag…”  skapas en objektiv modalitet som gör att påståendet: ”mogen ur ett 
industriellt perspektiv” framställs som en allmän åsikt, eller vedertagen sanning som inte bara 
delas av texten självt.  
 
Vid textens beskrivning av de gamla bridreaktorprojekten Phénix i Frankrike och BN-600 i 
Ryssland har texten endast hänvisat till hur länge dessa reaktorer varit operativa för att 
understödja föreställningen av dessa reaktorer som ”industriellt mog[na]”. Det framgår t.ex. 
inte att Phénix kunde endast producera elektricitet under 46.3 % av sin livstid, då den behövde 
stängas ned varannan månad för påfyllning av nytt bränsle (IAEA, 2017). Eller att BN-600 i 
Ryssland har drabbats av 27 dokumenterade natriumläckor mellan åren 1980–1997 med en 
elförsörjningsfaktor på 71.3 % (Cochran, 2010). Detta går även att läsa om i avsnitt 4.3 i den 
historiska bakgrunden. 
 

5.1.3   Att bygga trovärdighet – textens retorik kring ELECTRA - 
FCC 
 
För att framställa förslaget ELECTRA – FCC som trovärdigt och berättigat har jag valt att dela 
inte textens argumentation i tre huvudlinjer. Den första handlar om varför den blykylda 
tekniken borde vara överlägsen natrium och bly-vismut kylning. Den andra handlar om den 
nytta som anläggningen ”kan” medföra – både för Sverige som nation och för den 
internationella forskningen på Gen – IV teknik. De tredje handlar om hur texten har talat om 
själva anläggningens utformning och tekniska specifikationer som fördelaktiga. Dessa 
argument har framförallt gått ut på att gestalta den blykylda tekniken som ”betydligt säkrare” 
än den natriumkylda tekniken och således billigare i drift. Texten har även varit noggrann 
med att betona ELECTRA:s blygsamma storlek som något fördelaktigt, och därmed billigare 
och enklare att upprätta än andra projekt. När texten har tagit upp möjliga nackdelar med 
den blykylda tekniken har endast sådana aspekter som skulle kunna lösas m.h.a. ELECTRA – 
FCC framförts.   
 
I följande exempel förekommer ett stycke där deltagarnas trovärdighet och kompetens har 
anförts:  
 

Svenska	  universitet	  har	  sedan	  tidigt	  90	  –	  tal	  deltagit	  i	  EU	  kommissionens	  forskningsprogram	  
för	  utveckling	  av	  transmutationssystem.	  SKF	  har	  stött	  det	  svenska	  deltagandet	  genom	  
forskningsanslag	  till	  KTH,	  Chalmers	  och	  Uppsala	  universitet.	  Det	  har	  gjort	  det	  möjligt	  att	  
bygga	  upp	  forskargrupper	  med	  internationellt	  erkänd	  kompetens,	  och	  sammanlagt	  fem	  EU-‐
projekt	  inom	  området	  har	  koordinerats	  av	  svenska	  forskare.	  
 

Genom påståendet: ”Svenska universitet har sedan tidigt 90 – tal…”, har trovärdigheten hos 
forskargruppen förstärkts genom att betona hur länge som forskningen har pågått. Vid 
nämnandet av redan etablerade och trovärdiga institutioner som både EU – kommissionen, 
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SKF, och de tre universiteten i Sverige, kan detta också bidra till att förstärka påståendet som 
legitimt och trovärdigt. I påståendet: ”Det har gjort det möjligt att bygga upp forskargrupper 
med internationellt erkänd kompetens…”, förekommer också objektiv modalitet (”Det har 
gjort det…”) vilket får bisatsen att framstå som en självklar konsekvens av meningen innan. 
Betoningen av att det är fem stycken ”EU – projekt” som har koordinerats av svenska forskare, 
bidrar också till att framställa detta som någonting omfattande, trovärdigt, seriöst och att 
svenska forskare tagit en framträdande roll inom inom forskning av detta i EU. 
 
För att framställa den blykylda tekniken som fördelaktig gentemot andra Gen - IV 
anläggningar i världen har texten använt sig av följande argument:  
 

Som	  vi	  har	  sett	  finns	  det	  idag	  en	  teknisk	  bas	  för	  att	  prova	  fjärde	  generationens	  
kärnkraftssystem	  i	  industriell	  skala.	  Europa	  och	  Ryssland	  har	  kommit	  långt	  i	  denna	  forskning	  
och	  finansiering	  av	  fyra	  tekniskt	  genomförbara	  projekt	  verkar	  inte	  vara	  omöjligt	  att	  
åstadkomma	  i	  Frankrike,	  Belgien	  och	  Ryssland.	  Värt	  att	  notera	  är	  att	  de	  två	  större	  reaktorer	  
(ASTRID	  och	  BN-‐600)	  är	  natriumkylda	  och	  de	  två	  mindre	  MYHHRA	  och	  SVFBR	  –	  100)	  använder	  
sig	  av	  bly	  vismut	  som	  kylmedel.	  Frågan	  är	  dock	  om	  nyttjandet	  av	  dessa	  kylmedel	  tillåter	  att	  
utforma	  och	  driva	  reaktorer	  på	  ett	  säkert	  sätt	  utan	  att	  tänja	  på	  de	  ekonomiska	  ramarna	  till	  
bristningsgränsen.	  Den	  största	  potentialen	  för	  detta	  torde	  istället	  finnas	  för	  den	  rena	  
blyreaktorn.	  Orsaken	  till	  detta	  är	  de	  bättre	  inneboende	  säkerhetsegenskaperna,	  jämfört	  både	  
med	  natrium	  och	  bly	  –	  vismut.	  	  
 

I den övre halvan av citatet förekommer en hög grad av modalitet i t.ex. påståendena: ” Som 
vi har sett idag finns det…” och i ”Europa och Ryssland har kommit långt i denna forskning…”. 
I det sistnämnda påståendet indikerar ordet ”långt” en värdering, men i form av objektiv 
modalitet. I påståendet: ”…finansiering verkar inte vara omöjligt att åstadkomma…”, 
förekommer en lägre grad av modalitet, där texten öppnar upp för att det finns en osäkerhet 
i detta påstående. I påståendet: ”Frågan är dock om nyttjandet av dessa kylmedel tillåter att 
utforma och driva reaktorer på ett säkert sätt utan att tänja på de ekonomiska ramarna till 
bristningsgränsen” antyder texten att natriumkylning och bly – vismut reaktorer bör vara 
dyrare än blykylda reaktorer. Användandet av ord som ”bristningsgräns” visar på att texten 
för in en värdering om att det finns en övre gräns för hur mycket tekniken får kosta, men som 
den blykylda reaktorn borde hamna under. Genom att berätta för läsaren att: ”Den största 
potentialen för detta torde istället finnas för den rena blyreaktorn” för texten in en åsikt, där 
det modala hjälpverbet ”torde” indikerar att detta är något som borde stämma. Värt att notera 
är att texten inte försöker säga att natrium eller att bly vismut är farligt, utan snarare att blyets 
säkerhetsegenskaper borde göra den ”billigare” än de två andra alternativen. Utifrån 
argumentationen framgår det däremot inte i några siffror vad tekniken egentligen kan tänkas 
kosta.   
 
I nedanstående citat ser vi hur texten lägger fram sin presentation av ELECTRA – FCC och 
vad dess avsedda syfte borde vara:  
 

För	  att	  dra	  nytta	  av	  dessa	  egenskaper	  behöver	  vi	  dock	  ta	  fram	  och	  kvalificera	  ett	  lämpligt	  
material	  för	  pumpskovlar.	  Dessutom	  måste	  forskningen	  visa	  att	  korrosionsbeständiga	  
aluminiumoxidskikt	  på	  bränslekapsling	  och	  andra	  komponenter	  är	  stabila	  även	  under	  
bestrålning	  med	  snabba	  neutroner	  vid	  höga	  temperaturer.	  	  En	  möjlighet	  att	  göra	  detta	  vore	  
att	  uppföra	  en	  liten	  snabbreaktor	  kyld	  helt	  och	  hållet	  med	  naturlig	  cirkulation	  av	  bly.	  Ett	  
sådant	  koncept	  har	  tagits	  fram	  av	  svenska	  forskare	  och	  går	  under	  namnet	  ELECTRA	  
(European	  Lead	  Cooled	  Training	  Reactor)	  	  

 
Här tillskriver texten vilka hinder som textförfattaren anser kvarstår för att den blykylda 
reaktorn ska kunna bli en teknisk realitet. Genom ordet ”visa”, i påståendet: ”Dessutom måste 
forskningen visa att…” kan det tolkas som att detta är någonting som förslagsställarna är säkra 
på att de kommer att lyckas med, då det endast behöver visas. I påståendet: ”En möjlighet att 
göra detta vore att uppföra en liten snabb reaktor…” har texten positionerat ELECTRA som 
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en lösning på dessa problem. Genom formuleringen ”Ett sådant koncept har tagits fram av 
svenska forskare…”, låter det som att den som skrivit texten är en slags oberoende och 
opartisk observatör som inte själv har några kopplingar till själva projektet. Detta bidrar till 
att höja objektiviteten i påståendet. Direkt efter ovanstående citat påstås det sedan att:  
 

Om	  man	  samtidigt	  placerar	  anläggningar	  för	  återvinning	  och	  tillverkning	  av	  bränslet	  för	  
ELECTRA	  på	  samma	  plats	  får	  vi	  ett	  bränslecykelcentrum	  (ELECTRA	  –	  FUEL	  CYCLE	  CENTRE)	  som	  
representerar	  ett	  helt	  Gen	  –	  IV	  system.	  	  

 
Genom att benämna ELECTRA - FCC som ett ”Gen – IV system”, kopplas ELECTRA – FCC 
ihop med de fördelar som textförfattaren tidigare beskrivit att ett Gen – IV system kan anta. 
I nästkommande citat förekommer värdeladdade ord med en hög grad av modalitet som t.ex. 
”mycket små”, ”relativt liten”, ”kraftigt reducerande kostnader”, ”inte direkt användbart för 
kärnvapenspridning”, “flexibel”, ”betydande” i syfte att måla upp förslaget som billigt, 
osannolikt för kärnvapenspridning och anpassningsbart för flera olika syften: 
 

Tack	  vare	  att	  massan	  klyvbart	  material	  som	  skall	  hanteras	  i	  ELECTRA	  -‐	  	  FCC	  är	  relativt	  liten	  
kan	  bränslecykelanläggningar	  för	  återvinning	  och	  tillverkning	  göras	  mycket	  små.	  Därmed	  går	  
det	  att	  undvika	  s.k.	  kriticitetsproblem	  vilket	  leder	  till	  kraftigt	  reducerande	  kostnader.	  Med	  
den	  återvinningsprocess	  som	  är	  under	  utveckling	  på	  Chalmers	  kan	  man	  dessutom	  se	  till	  att	  
det	  färska	  ELECTRA-‐bränslet	  innehåller	  såpass	  mycket	  curium	  att	  det	  inte	  blir	  direkt	  
användbart	  för	  kärnvapenändamål.	  	  
	  
(…)	  Anläggningen	  kommer	  även	  att	  möjliggöra	  betydande	  framsteg	  för	  den	  europeiska	  
forskningen	  inom	  kärnbränsleåtervinning.	  Den	  föreslagna	  anläggningen	  är	  så	  pass	  liten	  och	  
flexibel	  att	  man	  utan	  större	  besvär	  kan	  undersöka	  effektiviteten	  av	  nya	  processer	  och	  sedan	  
byta	  till	  dem	  om	  motivation	  föreligger.	  Forskningen	  om	  återvinningsprocesser	  får	  därmed	  
mindre	  karaktär	  av	  ”torrism”	  över	  sig.	  	  
	  
(…)	  ELECTRA-‐FCC	  kan	  alltså	  tjäna	  som	  en	  utmärkt	  och	  i	  många	  avseenden	  unik	  möjlighet	  att	  
prova	  såväl	  innovativa	  system	  för	  driftövervakning	  av	  framtida	  reaktorhärdar	  som	  system	  
för	  kärnämneskontroll.	  	  

 
Genom användandet av termer som ”relativt liten” ”mycket små” och “kraftigt reducerande 
kostnader” i första meningen, har anläggningen gestaltats som billig p.g.a. dess storlek. 
Genom ordet ”betydande” i påståendet: ”Anläggningen kommer även att möjliggöra 
betydande framsteg inom…kärnbränsleåtervinning” läggs en värdering in i form av en 
objektiv modalitet om anläggningens potentiella bidrag till upparbetning, utan att motivera 
för hur detta skulle gå till i praktiken. I påståendet ”ELECTRA – FCC kan alltså tjäna som ett 
utmärkt och i många avseenden unik möjlighet att prova såväl innovativa…”, förekommer 
värdeladdade och beskrivande ord som t.ex. ”utmärkt”, ”unikt”, ”innovativa”, vilket tyder på 
att texten innehar en okritisk inställning till sitt eget förslag. Detta påstående understöds inte 
heller av någon argumentation. Genom användandet av specifika kärntekniska facktermer 
som ”driftövervakning av reaktorhärdar” och ”system för kärnämneskontroll”, istället för att 
t.ex. säga: reaktorsäkerhetsforskning och risker för spridning av kärnvapen, anlägger texten 
en exportposition, vilket också bidrar till textens trovärdighet. Användandet av dessa termer 
gör det också mindre troligt att associationer kring kärnkraftens säkerhet och risker för 
kärnvapenspridning väcks hos läsaren, då det förmodligen inte är självklart för alla inom 
Regeringskansliet vad dessa termer betyder.  
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5.1.4   Sammanfattning av textanalys 
 
I min analys visade det sig att textens proposition har varit uppbyggd sådan att först 
positionera tekniken som någonting önskvärt och som en efterträdare till dagens kärnkraft. 
Därefter har tidigare och nutida projekt behandlats i syfte att försäkra läsaren om att Gen – 
IV tekniken kan anses vara en ”industriellt mogen teknik”. Slutligen har förslaget ELECTRA 
– FCC presenterats. Där handlade argumentationen för det mesta om att lyfta fram den 
blykylda teknikens teoretiska fördelar samt att presentera på vilket sätt som ELECTRA - FCC 
skulle vara ändamålsenligt att forska på.  
 
I framställningen av tekniken som önskvärt var det framförallt tre olika argument som lyftes 
fram. Det första handlade om teknikens potentiella förmåga att utvinna uppemot hundra 
gånger mer energi än dagens kärnkraft. Följaktligen, om Gen – IV tekniken skulle realiseras, 
skulle den kunna ”lösa ett avgörande problem för mänskligheten” genom att säkerställa 
”miljövänlig” energi till samtliga människor i världen. Det andra argumentet gick ut på att 
måla upp tekniken som en miljövänlig energikälla, genom att lyfta fram dess låga utsläpp av 
växthusgaser och förmåga till att ”återvinna” kärnbränslet. Den tredje önskvärda egenskapen 
handlar om kärnkraftens förmåga att pålitligt kunna producera energi i ett konstant och 
pålitligt flöde, vilket implicerar att tekniken har fördelar som sol - och vindkraft inte har.  
 
När det kom till teknikens mindre önskvärda egenskaper, som dess avfall och risker för 
kärnvapenspridning, hade detta inte lyfts fram som nackdelar, utan snarare som fördelar. 
Exempelvis vid behandlingen av dess avfall, hade detta ställts i relation till dagens kärnkraft, 
för att betona skillnaden som ”mycket mindre” och därmed som någonting acceptabelt. 
Likaså försäkrade texten läsaren om att riskerna för kärnvapenspridning kan ”i princip” hållas 
till ett minimum i jämförelse med tidigare upparbetningsmetoder - eller 
”återvinningsmetoder” som texten kallade det för. När texten hade diskuterat teknikens 
ekonomiska lönsamhet hade detta framställts att vara av mindre betydelse, eftersom det 
kunde kompenseras av dess andra, mer önskvärda egenskaper.  
 
Genom textens förhållningssätt till teknikens mindre önskvärda egenskaper som någonting 
positivt har jag tolkat det som att texten försöker särskilja mellan dåtidens bridreaktorprojekt 
och dagens Gen – IV system som två olika teknologier. Detta kan bl.a. skymtas då textens 
argument kring både dess avfall, risker för kärnvapenspridning och ekonomiska lönsamhet 
var även något som diskuterades på 80-talet när bridreaktorns popularitet hade minskat 
(Fjaestad, 2010). När det kommer till avfallet, som även texten medger ”har länge varit 
kärnkraftens akilleshäl”, hade detta ställts i kontrast till dagens kärnkraft, där ord som 
”avgörande skillnader” och ”dramatisk förminskning” hade använts för att betona skillnaden 
som en avsevärd förbättring. Riskerna för kärnvapenspridning och bristande ekonomiska 
lönsamhet var t.ex. ett av de argument som användes av Carteradministrationen i USA för att 
förbjuda civil upparbetning 1977 (Högselius, 2009).  
 
För att framställa tekniken som tekniskt realiserbar hade texten framförallt hänvisat till de 
gamla bridreaktorprojekten BN-600 i Ryssland och Phénix i Frankrike, för att betona 
tekniken som ”industriellt mogen”. Sedan hade ordet ”demonstrationsreaktor” använts 
istället för forskningsreaktor för att påvisa att tekniken endast behövde ”demonstreras”. Detta 
visar på att även fast texten på olika sätt har försökt att särskilja mellan fjärde generationens 
kärnkraft och bridreaktorn som två olika teknologier, har texten i andra sammanhang 
hänvisat till tidigare historiska projekt i syfte att framställa tekniken som ”industriellt mogen” 
och ”redo för att demonstreras” redan idag.  
 
När åsikter, värderingar eller påståenden i texten har förmedlats har språkbruket nästan 
uteslutande varit i form av objektiv modalitet - dvs vedertagna sanningar. Genom denna form 
av retorik menar jag att texten lägger anspråk på en auktoritetsposition, som berättar för 
läsaren i enlighet som forskningsinstitution vad som är sant och inte. Denna 
auktoritetsposition gör sig även tydlig då texten har signerats av samtliga rektorer från de tre 
universiteten KTH, Chalmers och Uppsala. Även användandet av vetenskapliga och tekniska 
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begrepp (t.ex. ”driftövervakning av framtida reaktorhärdar” och ”system för 
kärnämneskontroll”), samt nämnandet av både nationella och internationella institutioner är 
också faktorer som bidrar till att förstärka textens auktoritet och därmed trovärdighet.  
 
När det kom till textens val av vokabulär förekom ett flertal exempel där textförfattaren 
(antingen medvetet, eller omedvetet) hade använt ord som ”återvinning” istället för den 
korrekta kärntekniska termen upparbetning. Även ord som ”snabbreaktor” och ”Gen – IV 
reaktor ” hade använts istället för bridreaktor eller ordet ”demonstrationsreaktor” istället för 
t.ex. forskningsreaktor. Även här menar jag att texten har försökt att särskilja mellan de 
gamla bridreaktorerna och de ”framtida” Gen – IV systemen som två olika entiteter, då t.ex. 
ord som upparbetning har tidigare varit synonymt med kärnvapentillverkning, men även som 
något miljöfarligt och svårhanterligt (Fjaestad, 2010). Det förekommer även rikligt med 
beskrivande adjektiv i syfte att förstärka den positiva innebörden hos olika påståenden som 
t.ex.:  ”utmärkt”, ”unik”, ”betydande”, ”liten”, ”flexibel”, ”kraftigt”, ”avgörande”, ”dramatiskt”, 
”innovativ” osv, vilket tyder på att texten hade en okritisk hållning till sitt eget förslag.  
 
Vid framställningen av ELECTRA – FCC som ändamålsenligt, låg tyngdpunkten i att belysa 
den blykylda tekniken som ännu mer önskvärd än natriumkylning, där det bärande 
argumentet var att den blykylda tekniken ”torde” vara mer ekonomisk än den natriumkylda 
tekniken, p.g.a. dess överlägsna säkerhetsegenskaper. Här fördes ett ekonomiskt argument 
att den blykylda tekniken borde hamna under den ”ekonomiska bristningsgränsen” för vad 
som skulle vara acceptabelt att betala för detta. Däremot specificerades inte detta på något 
närmare sätt, genom att t.ex. erbjuda någon kostnadskalkyl. För att rättfärdiga 
konstruktionen av ELECTRA – FCC bestod de flesta argumenten av enstaka påståenden som 
t.ex: ”Anläggningen kommer även att möjliggöra betydande framsteg för den europeiska 
forskningen inom kärnbränsleåtervinning”, eller ” ELECTRA-FCC kan alltså tjäna som en 
utmärkt och i många avseenden unik möjlighet att prova...”. Dessa påståenden understöddes 
däremot inte av några argument.  

 
5.2   Textanalys av Wallenius tal – dimension I 
 
Som det uppdagades i den historiska undersökningen godkändes aldrig förslaget om 
ELECTRA – FCC av varken KVA eller Vetenskapsrådet. Efter detta nederlag bildade istället 
Wallenius tillsammans med sina två kollegor företaget Leadcold för att söka tillstånd att 
konstruera sin reaktor i kanadensiska Arktis. Talet som ska analyseras nedan hölls 2015 av 
Janne Wallenius, två år senare efter att förslaget ELECTRA – FCC hade avslagits av 
regeringen. Talets syfte var att presentera fjärde generationens reaktorer, deras egna 
reaktorprojekt och hur dessa reaktorer kan bidra till klimatförändringarna och vilken roll som 
Wallenius anser att de kan spela för Sverige i framtiden. 
 
Precis som i texten om ELECTRA – FCC har även Wallenius tal dominerats av framställningen 
av tekniken som någonting önskvärt, där en slags vision har målats upp över teknikens 
möjligheter på både en teknisk och samhällsmässig nivå. Däremot nämndes väldigt lite om 
Wallenius egen forskning på området. Framställningen av tekniken som miljövänlig upptog 
också en väldigt stor del av detta tal i jämförelse med texten om ELECTRA – FCC. Det förekom 
även mycket fler ekonomiska argument till skillnad från den andra texten. Framställningen 
av Gen – IV tekniken som tekniskt realiserbar var också påträngande i detta tal, vilket 
kommer visas nedan. 
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5.2.1   Önskvärdhet - talets beskrivningar och argumentation om 
Gen – IV teknikens fördelar 
 
Wallenius inleder sitt tal med att säga:  
 

”Hur	  många	  av	  er	  som	  har	  hört	  talas	  om	  Gen	  IV	  –	  reaktorer	  tror	  att	  de	  kan	  bidra	  till	  klimatmålen	  
till	  2050?”	  (…ca	  häften	  av	  publiken	  räcker	  upp	  sina	  händer…).	  	  ”Ja,	  några	  i	  alla	  fall…	  okej.	  Er	  
övriga	  ska	  jag	  berätta	  lite	  spännande	  nyheter	  för	  som	  visar	  på	  att	  det	  kanske	  kommer	  att	  gå.”	  

 
Genom att fråga publiken hur många som tror att Gen – IV reaktorer ”kan bidra till 
klimatmålen innan 2050”, tillsammans med påståendet: ”Er övriga ska jag berätta lite 
spännande nyheter för…” indikerar Wallenius, i enlighet som expert på området, att han sitter 
på en sanning som han ska berätta för publiken. I nästa citat ger Wallenius en beskrivning av 
teknikens fördelar, som även har stora likheter med föregående text som har analyserats:   
 

”Tanken med fjärde generationens kärnkraft är att vi kan använda uranresursen hundra 
gånger mer effektivt. Redan idag så är 30% av energitillförseln från kärnbränsle och vi skulle 
alltså kunna hundradubbla det där, och det är ju väldigt spännande förstås. I praktiken 
innebär det att använder vi gen IV reaktorer då kan vi upphöra med uranbrytning, vilket anses 
vara ett av den annars så effektiva kärnkraftens möjliga miljöproblem. Vi kan återvinna 
långlivat avfall från dagens kärnkraft och därmed minska den nödvändiga förvaringstiden 
med 1000 år. Det kanske låter som en lång tid ändå, men det är en viss skillnad, och därmed 
kan vi öka kapaciteten i djupförvaret mellan tre till sex gånger. Det här låter ju fantastiskt, så 
frågan om varför vi inte gör det kan besvaras med: det finns ju forskning kvar att göra. Det 
här kommer att kosta pengar, och därför är ju idag förstås generation III och generation II 
den kärnkraften som vi har att satsa på.” 

 
När Wallenius hävdar: ”det är ju väldigt spännande förstås…” förekommer objektiv modalitet, 
där ordet ”är” antyder att Wallenius har en hög grad av instämmande i sitt eget påstående. I 
talet förekommer även ett annat argument som inte användes i föregående text, nämligen att 
med Gen – IV reaktorer kan ”vi upphöra med uranbrytning”, där ordet ”upphöra” implicerar 
att detta kommer att gälla väldigt länge. Genom att påpeka de miljöproblem som 
uranbrytning är förknippat med, målas en bild upp av Gen – IV tekniken som någonting mer 
miljövänligt än dagens kärnkraft. När Wallenius säger: ”Det här låter kanske som en lång tid 
ändå, men det är en viss skillnad…”: försäkras publiken om att tusen år kan anses vara en 
acceptabel tidslängd, enligt Wallenius. När Wallenius sedan säger: ”Det här låter ju 
fantastiskt, så frågan om varför vi inte gör det kan besvaras med…” markeras det i form av 
objektiv modalitet (”kan besvaras med”) att det är endast forskning och mer pengar och 
forskning som krävs för att tekniken ska kunna realiseras. Därefter ger Wallenius en 
förklaring till varför tekniken ännu inte har realiserats, trots att forskning pågått sedan 50 – 
talet:  
 

”Som jag sa, det är delvis gammal teknik.	  Historiskt	  sett	  har	  vi	  haft	  fyrtiotalet	  reaktorer	  som	  
har	   varit	   kylda	   med	   smält	   metall	   eller	   med	   helium.	   Och	   det	   har	   funnits	   20	   -‐	   talet	  
återvinningsanläggningar	  för	  använt	  bränsle.	  Några	  av	  de	  här	  är	  fortfarande	  i	  drift,	  men det 
är en teknik som har levt på sparlåga av olika anledningar och jag ska förklara varför. Det 
här är nämligen frågan om stora projekt. Det är stora länder som Ryssland och Frankrike som 
leder utvecklingen och de gör de för att det kostar väldigt mycket pengar att utveckla den 
här tekniken.”	  
	  

Genom användandet av metaforer som ”levt på sparlåga” och ord som ”delvis” i påståendet 
”delvis gammal teknik”, antyder Wallenius att även om tekniken har funnits sedan 50 – talet, 
så är den långt ifrån att uppnå sin fulländade potential. För att förklara detta har 
beskrivningar som ”stora projekt” och ”det kostar väldigt mycket pengar” använts för att 
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betona att detta är en kostnadsfråga, varpå endast Frankrike och Ryssland verkar haft råd 
med detta. Varför just Frankrike och Ryssland av alla länder har valt att investera i denna 
teknik gentemot andra länder trots de stora kostnader som detta inneburit lämnas öppet för 
tolkning. Det lämnas också öppet för tolkning varför det är endast dessa länder som satsat 
pengar på denna teknik trots att den aldrig realiserats. Detta sätt att förhålla sig till 
bridreaktorns historia (även om ordet bridreaktor aldrig förekommer i talet) skiljer sig även 
markant från den andra texten som har analyserats. Där hade istället bridreaktorns historia 
åberopats för att påvisa tekniken som ”industriellt mogen”, färdigutvecklad och ”redo” för att 
”demonstreras”, osv.  
 
I nedanstående citat förekommer både ett ekonomiskt och miljömässigt argument, där det 
hävdas att stigande uranpriser i framtiden skulle kunna leda till att Gen – IV reaktorn borde 
bli mer ekonomiskt attraktiv. Eftersom en rapport från IEA (International Energy 
Association) har hänvisats till förstärks legitimiteten i påståendet.   
 

En fråga som vi självklart måste ta upp är: kan Gen	  - IV tekniken överhuvudtaget bidra till 
energi och klimatpolitiska mål? Internationella energi-organet IEA har i sitt 2 graders scenario 
för klimatet sagt att om vi ska klara av de här globalt sätt att möta klimatmålen så måste 
kärnkraftskapaciteten i världen öka från dagens 400 GW till 900 GW. Och det är ju mer än en 
fördubbling. Och det här skulle då leda till 17% av den globala elproduktionen skulle komma 
från kärnkraft år 2050. Det här motsvarar i världen att vi behöver bygga 600 till 900 nya 
reaktorer. Vi kan jämföra det med att idag byggs det 70-talet nya reaktorer. Och det visar sig 
att tittar vi på hur snabbt man byggde ut kärnkraften i Sverige och Frankrike på 70 och 80 
talet, så räcker det att Kina bygger ungefär hälften så fort som vi gjorde för att man ska på 
global nivå behöva möta de här målen. Så att kärnkraft i sig utgör givetvis en möjlig del av 
lösningen på de klimatpolitiska frågorna. Vad som ju kommer att hända om man verkligen 
bygger 900 nya reaktorer i världen så kommer	  ju kostnaderna för uran att öka. Då kanske 
den här prisskillnaden mellan dagens reaktorer och fjärde generationens kommer att minska.  

 
I påståendet: ”Kärnkraften i sig utgör givetvis en möjlig del av lösningen på de klimatpolitiska 
frågorna…”: ser vi en blandad form av modalitet, där ordet ”givetvis” bidrar till att förstärka 
Wallenius position, medan ordet ”möjlighet” öppnar upp för att det även kan finnas andra 
möjligheter för att lösa de ”klimatpolitiska frågorna” utöver kärnkraften. Objektiv modalitet 
ser vi t.ex. i påståendena: ”Så att kärnkraft i sig utgör givetvis…”, ”Vad som ju kommer att 
hända…”, där orden ”givetvis” och ”kommer” indikerar att detta är oundvikligt. Genom ordet 
”räcker” i påståendet:”…så räcker det att Kina bygger bara ungefär hälften så fort…”, antyder 
Wallenius att en fördubbling av kärnkraften inte bör betraktas som någonting alltför svårt att 
föreställa sig, eftersom det har skett under liknande former i Västvärlden. Även här har 
Wallenius positionerat kärnkraften och Gen – IV tekniken som någonting miljövänligt, 
genom att koppla samman det med den globala uppvärmningen. Påståendet innehåller även 
ett ekonomiskt argument, då det anförs att även om Gen – IV system inte är ekonomiskt 
lönsamma idag, kan detta komma att förändras i framtiden, mot förmodan om världens 
kärnkraftskapacitet skulle fördubblas i Kina.  
 
Vidare uttrycker Wallenius att i Sverige bör Gen – IV system i första hand tjäna rollen som 
avfallshanterare och att det därmed räcker att införa två stycken blykylda reaktorer á 600 MW 
vardera, efter år 2045. Detta skulle då medföra, med hänvisning till en av Wallenius egna 
studier, att det långlivade avfallet i Sveriges kärnbränslecykel skulle kunna minska med ca två 
tredjedelar, innan 2100. Till detta säger då Wallenius:  
 

Så med två stycken reaktorer kan vi åstadkomma ganska mycket i det svenska 
systemet. 
 

Här förekommer en blandad grad av modalitet, då ordet ”ganska mycket” öppnar upp för olika 
tolkningsmöjligheter.   
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5.2.2  Ekonomisk lönsamhet – talets argumentation om teknikens 
kostnader 
 
I nedanstående citat förs ett längre resonemang om Gen – IV teknikens ekonomiska 
lönsamhet, än vad som förekom i texten om ELECTRA – FCC:  
	  

Frågan är då, vad kostar det givetvis? Det finns ju mycket	  roligt som man kan göra som kostar 
väldigt mycket pengar. Så ska man då göra det så ska det ju förstås vara till en rimlig kostnad. 
(…) Och	  är man någorlunda seriös i sin bedömning så kommer	  man	  fram	  till	  att priset för	  
själva elen	  som	  kommer	  produceras i en fjärde generationens reaktor	  kommer att öka med 
ca 40%. Tittar vi då på dagens priser för vad man behöver betala för ny kärnkraft i världen 
idag om man är smart nog att inte köpa från ett här icke nämnt franskt företag, så kommer 
vi fram till att det uppskattade elpriset för en gen IV reaktorer skulle landa någonstans på 
70-80 öre/KW. Det här är ju som vi uppenbarligen vet om helt ointressant på den svenska 
marknaden	  idag. Det finns dock	  ett	  land	  i	  Europa	  då man faktiskt betalar så här mycket pengar 
för att få byggt ny kärnkraft, t.ex.	   i England. Men annars saknas det kommersiella incitament 
för att bygga den här typen av reaktorer. Och då som forskare vill man förstås komma åt det 
här. Vad som har hänt, vad vi gör nu i länder som i Ryssland och som min forskning har 
fokuserat på är att utveckla avancerade bränslen och material med högre kapacitet och 
bättre säkerhet. Och jag vill påstå att idag är vi i Sverige världsledande på utvecklingen av 
nya korrosionsbeständiga stål	   och nitridbränslen i världen. Det här leder till att vi kan 
åstadkomma färre antal bränslebyten och kan förlänga livslängden för de här nya avancerade 
reaktorerna, så att vi kan sänka den här merkostnaden och komma ner till någonting som är 
mera acceptabelt.  

 
I påståendet ”Så ska man då göra det så ska det ju förstås vara till en rimlig kostnad.” framförs 
en värdering som om det vore en vedertagen sanning (”så ska man…”) i vad som kan anses 
vara en ”rimlig kostnad”. När Wallenius diskuterar sina kostnadskalkyler: ”Och är man 
någorlunda seriös i sin bedömning…”, indikerar ordet ”seriös” att hans kostnadskalkyl kan 
betraktas som legitim. Denna legitimitet förstärks också ytterligare av den objektiva 
modaliteten i uttrycken: ”Om man är…”, ”…kommer man fram till…” osv. Avsaknad av 
transitivitet i påståendet, genom ordet ”man” gör också att påståendet har avpersonifierats, 
vilket framställer detta som en allmän uppfattning. 
 
I påståendet ”om man är smart nog att inte köpa här från ett icke nämnt franskt företag”, 
syftar Wallenius förmodligen på det franska kärnkraftsföretaget Areva, vars budget för att 
konstruera Olkiluoto 3 i Finland (som skulle ha stått klar år 2010) har för närvarande 
överstigit ca 5 miljarder euro (WNA, 2017). Genom att indirekt nämna Areva på detta sätt, 
kan det tolkas som att Wallenius antyder att Arevas överoptimistiska kostnadsestimeringar 
inte är något som är representativt för hela kärnkraftsindustrin, eller för hans eget företag. 
Vid nämnandet av att England betalar 70 - 80 öre/kWh för ny kärnkraft kan det tolkas som 
att Wallenius försöker säga att dessa priser inte behöver ses som någonting avskräckande 
eftersom England trots allt gör detta. I det avslutande argumentet antyder Wallenius att han 
som forskare håller på att arbeta på en lösning för att få ner på dessa kostnader. I påståendet: 
”Och jag vill påstå att idag är vi i Sverige världsledande…”, förekommer en åsikt, utan att vara 
formulerad som en vedertagen sanning. I nästa mening svänger dock modaliteten om till 
objektivitet (”Det här leder till att vi kan åstadkomma … och komma ner till någonting som 
är mer acceptabelt.”). Vad som kan anses vara ”acceptabelt” specificeras däremot inte, utan 
är istället en vedertagen sanning. Sedan nämner Wallenius sitt projekt i Arktis:   
 

Och istället för att bygga enorma megaprojekt som man gör i Ryssland och Frankrike, skulle 
vi kunna visa att den här tekniken fungerar genom att massproducera små enheter s.k. SMR. 
SMR är det hetaste området inom kärnkraftsutvecklingen just nu kan man vi säga. Bygger 
man små enheter ungefär som ASEA SECURE modell så minskar man konsekvenser vid svåra 
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haverier. Man minskar framförallt den ekonomiska risken för investerare. Och man har en 
kortare tid för att kommersialisera sin lösning. Vad jag arbetar på nu tillsammans med mina 
kollegor, det	  är att etablera den här tekniken på en nischmarknad. Den här marknaden är 
Arktis, fantastiskt ställe. Jag har varit uppe i norraste delen av norra Kananda.  Rankine inlet 
cambride bay. Där är det minus 40 i februari och minus 15 i slutet på maj. Man producerar el 
till höga kostnader. 3-4 kr/KW idag. Små kärnkraftverk skulle vara väldigt väl lämpade just 
på dem här orterna för att sänka elkostnader och förbättra den lokala miljön. Det är inte bara 
vi som har sett det, det är mer än tio privata företag som ser detta som möjligheten att 
introducera fjärde generationens kraftproduktion i världen idag. Så vi tror, vi säger inte bara 
mitt företag utan även andra företag tror att redan 2025 så kan vi kommersialisera 
kärnkraftverk som är kapabla att stå för fjärde generationens fördelar	  

 
Här argumenteras det för att det vore bättre att ”massproducera små enheter” istället för att 
bygga ”enorma megaprojekt som man gör i Ryssland och Frankrike”. Genom detta argument 
har Wallenius åberopat den lilla storleken av reaktorn som en fördel gentemot de andra 
forskningsprojekten i Ryssland och Frankrike. Det nämns däremot inte att de ännu inte vet 
hur tekniken ska kunna skalas upp till större reaktorer (KVA, 2014). Genom att åberopa att 
det även är fler företag som ser möjligheterna att kommersialisera sina lösningar i Arktis, kan 
detta också bidra till att öka trovärdigheten i påståendet. I påståendet: ”…skulle vi kunna visa 
att den här tekniken fungerar genom att massproducera…”, förekommer en stark övertygelse 
om teknikens realiserbarhet. I den sista meningen ”…att redan år 2025 så kan vi 
kommersialisera kärnkraftverk som är kapabla att stå för fjärde generationens fördelar” är 
det oklart vilka fördelar som Wallenius egentligen menar. Det framgår t.ex. inte (som det hade 
uppdagats i den teknikhistoriska delen av detta arbete) att reaktorn som ska byggas i Arktis 
inte kommer att tillämpa den slutna bränslecykeln, och således inte kommer vara mer 
energieffektiv, eller ha en kortare avfallstid än ett vanligt kärnkraftverk. Han nämner heller 
ingenting om vem det är som kommer att köpa hans reaktor, nämligen den kanadensiska 
gruvindustrin. 
 
I nedanstående citat hävdar Wallenius att om de kommer få lov att konstruera sin reaktor i 
Arktis, så kommer de även att kunna erbjuda samma reaktor på den globala marknaden redan 
om tio år: 
	  

Så i det långa perspektivet om vi lyckas med det här företagandet att kommersialisera 
generation fyra på en nischmarknad så menar vi att vi kommer kunna erbjuda det här på den 
globala marknaden redan om tio år. Och kan vi då dessutom massproducera dem här små 
reaktorerna - hundratals, tusentals reaktorer. Då kan verkligen Gen-‐IV också bidra till att 
möta både lokala och globala klimatmål från 2030 och framåt.  

 
I den första meningen har en egen åsikt förmedlats i ”vi” form (”så menar vi”). Men sedan 
övergår modaliteten som om det vore en vedertagen sanning (”Då kan verkligen…”), där ordet 
”verkligen” påvisar en hög grad av övertygelse i påståendet. Genom att påvisa att man skulle 
kunna ”massproducera” dessa reaktorer (”hundratals, tusentals”) framträder återigen en 
slags teknikoptimism, där tillverkning av en nyare och bättre teknik i framtiden kan lösa 
dagens problem. Sedan avslutar Wallenius talet med att säga:  
 

Sverige! Vi har väldigt bra kärnkraftverk i Sverige. Vi kan fortfarande köra dem ytterligare 
några decennier. I Sverige skulle de här kraftverken kunna ha rollen som avfallshanterare och 
återvinna utarmat uran och använt kärnbränsle. Och då skulle vi ha energi för 5000 år framåt 
utan att behöva bryta något nytt uran. Samtidigt så får vi en mer effektiv och kortare 
slutförvaring av avfallet. Förstås, idag är det så här. Ska jag bygga en sån här reaktor i Sverige, 
då måste jag ju köpa O:ettan av EON och Ringhals I av Vattenfall. Så mycket pengar har vi 
inte. Så för att det här ska bli möjligt i Sverige, så måste ju förstås till en ny lagstiftning så 
att man kan bygga små försöksreaktorer även för kommersiell elproduktion och därmed 
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kunna möjliggöra den här typen av kommersiellt	  initiativ. Samtidigt så behöver man förstås 
också stödja forskningen. För det är tack vare det stöd vi har fått från svenska regeringen, för 
forskningen om GenIV, som har gjort det möjligt för oss, tillsammans med stöd vi fick från 
den svenska industrin, som har	   lett till dem här genombrotten, som har gjort fjärde 
generationens kärnkraftverk möjlig, i världen, imorgon.”  

 
I det första påståendet förekommer en hög grad av objektiv modalitet (”Vi har väldigt bra 
kärnkraftverk i Sverige”). Här förekommer även ett argument för hur Sverige borde 
implementera denna teknik, nämligen att förbränna Sveriges avfall. Här nämns däremot 
ingenting om en eventuell upparbetningsanläggning som då måste byggas samt att Sveriges 
infrastruktur för hantering av använt kärnbränsle skulle behöva förändras, som KVA (2014) 
hade påtalat i sitt yttrande. Lyssnare får alltså endast ta del av en del av det tekniska system 
som skulle behöva upprättas om två st. snabba blykylda reaktorer skulle byggas. När 
Wallenius säger ”samtidigt måste man också stödja forskningen (…) för det är tack vare det 
stöd vi har fått (…) som har gjort [FGK] möjlig i världen, imorgon” förekommer en hög grad 
av modalitet där Wallenius ser det som en självklarhet att mer forskning kommer att leda till 
ett genombrott för Gen – IV tekniken. Det förs alltså inga argument kring teknikens 
realiserbarhet, utan detta är något som tas för givet i talet. 
 
5.2.3  Sammanfattning från textanalys av Wallenius tal 
 
Precis som i texten om ELECTRA – FCC har nästan uteslutande objektiv modalitet använts, 
även när egna åsikter eller värderingar har framförts. Att särskilja på vad som är fakta och 
åsikter i talet blir därför svårare enligt min mening. Särskilt då Wallenius, i enlighet som 
kärnkraftsprofessor talar som en auktoritet på området. Det finns också, anser jag, precis som 
i texten om ELECTRA – FCC en klart positivt orienterad syn på kärnkraften, där Gen – IV 
tekniken är att betrakta som en naturlig efterträdare till dagens kärnkraft och således 
någonting som är värt att lägga mer pengar på.  
 
I framställningen av tekniken som någonting önskvärt och värt att forska på har Wallenius, 
även i detta tal, anspelat på klimatförändringarna, dess energieffektivitet och avfall som 
någonting positivt. Fokus ligger här på att betona teknikens möjligheter - vad tekniken kan 
åstadkomma. Precis som i texten om ELECTRA – FCC har en slags vision målats upp, något 
som man vill sträva emot i syfte att väcka en attraktionskraft för Gen -  IV tekniken. Till 
skillnad från texten nämndes däremot ingenting om risker för kärnvapenspridning. Kanske 
för att reaktorn som ska konstrueras i Arktis faktiskt har risker för kärnvapenspridning, då 
SEALER kommer att drivas på höganrikat uran (19,9 %).  
 
Framställningen av tekniken som miljövänlig förekommer också på ett flertal punkter i talet. 
Detta har framförallt skett genom att måla upp tekniken som en lösning på 
klimatförändringarna. Men det förekom även andra miljöargument. T.ex. påstods det att med 
Gen – IV tekniken skulle man kunna upphöra med uranbrytning helt och därmed lösa ett 
annat miljöproblem som dagens kärnkraft bidrar till. 
 
Det finns även skillnader kring hur Wallenius har hänvisat till bridreaktorns historia jämfört 
med texten om ELECTRA - FCC. I talet hävdades det att även om forskningen har pågått 
sedan 50-talet, så har den fortfarande mer att ge. Detta förklarades med att det är bara ”stora” 
länder som Ryssland och Frankrike som har haft råd med detta och genom metaforen att 
tekniken har länge ”gått på sparlåga”. Medan i texten om ELECTRA – FCC hade istället 
bridreaktorns historia använts för att påvisa hur långt forskningen redan hade kommit, i syfte 
att framställa tekniken som ”industriellt mogen” och redo för att ”demonstreras”.   
 
I talet hade också mer fokus legat på att diskutera teknikens ekonomiska lönsamhet till 
skillnad från texten om ELECTRA – FCC. I talet hade en siffra på 70 – 80 öre/kWh framförts, 
varpå Wallenius hävdade att detta: ”är som sagt helt ointressant på den svenska marknaden”. 
I texten om ELECTRA – FCC förekom det inga sådana kostnadskalkyler. Där hade man istället 
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hävdat att den ekonomiska lönsamheten inte var lika viktig, på grund av dess andra mer 
önskvärda egenskaper (”Incitamenten för att tillämpa sådana system går utöver de rent 
ekonomiska, emedan de ger oss ett uthålligt alternativ till produktion av baskraft med låga 
koldioxidutsläpp”). Å andra sidan argumenterade Wallenius för att detta pris inte bör ses som 
något allt för avskräckande, då länder som England ”faktiskt” betalar liknande priser för ny 
kärnkraft. Om en fördubbling av kärnkraften skulle ske innan år 2050, som IEA hade 
föreslagit, skulle även de ekonomiska incitamenten för att driva Gen – IV reaktorer kunna 
ändras i framtiden.  
 
Wallenius tog även upp att i Sverige skulle det ”räcka” med att låta Gen – IV reaktorer tjäna 
rollen som avfallshanterare, eftersom ”vi har väldigt bra kärnkraftverk i Sverige”. Detta 
påstående ställdes dock i konflikt med ett tidigare argument i talet: ”I praktiken innebär det 
att använder vi gen IV reaktorer då kan vi upphöra med uranbrytning”. Detta eftersom om 
Gen – IV reaktorer endast skulle tjäna rollen som avfallshanterare i Sverige så skulle de övriga 
kärnkraftverken fortfarande vara beroende av uranbrytning.  
  
Ur ett diskursanalytiskt perspektiv är det även intressant att studera vad som inte sades i talet. 
Till exempel, vid beskrivningen om hur Gen – IV teknik fungerar, nämndes aldrig 
upparbetning av använt kärnbränsle, och dess nödvändighet för att kunna tillämpa de 
fördelar som är förknippade med Gen – IV tekniken. Publiken fick alltså endast förklarat för 
sig hur själva reaktorkonstruktionen fungerar, men ingenting om upparbetning, eller hur 
hanteringen av det använda kärnbränslet skulle gå till. De få gånger då talet hänvisade till 
upparbetning har Wallenius även i likhet med den andra texten använt ordet ”återvinning”. 
Det förekom heller inga argument i syfte att försöka övertyga publiken om den tekniska 
realiserbarheten hos Wallenius projekt. Istället låg fokus att betona vikten av att satsa på 
investeringar för att stödja forskningen och därmed kunna realisera tekniken. När Wallenius 
presenterade sitt projekt i Arktis berättades vilka fördelar som SMR – enheter kan spela i 
dessa regioner, nämligen billigare elpriser och lägre koldioxidutsläpp. Däremot nämndes det 
ingenting om att SEALER inte skulle ha en högre andel energieffektivitet och lägre avfallstid 
än dagens kärnkraft, eftersom den inte skulle drivas på upparbetat kärnbränsle. Wallenius 
nämnde heller ingenting om varför de inte hade fått lov att konstruera denna reaktor i Sverige.   
 
5.3   Diskursiv praktik – dimension II 
 
I den diskursiva praktiken eller dimension II av den kritiska diskursanalysen strävar man 
efter att identifiera och undersöka hur textförfattaren skapar och reproducerar olika diskurser 
vid skapandet av sin egen text eller tal (Jørgensen & Phillips, 2002). Med textanalysen som 
grund har jag därför valt att benämna fem olika diskurser som jag har identifierat i både texten 
och talet. Jag kommer även att diskutera hur dessa kommer till utryck i de olika texterna, 
undersöka dess intertextualitet, samt försöka avgöra om diskurserna verkar i upprätthållande 
eller omstrukturerande riktning på den rådande diskursordningen.  
 
5.3.1   Teknikoptimistisk diskurs 
 
I både texten och talet har Gen – IV tekniken framställts som någonting ”modernt”, 
”avancerat” och därmed som en efterträdare till dagens kärnkraft. Detta har jag valt att kalla 
för en teknikoptimistisk diskurs. Denna diskurs gör sig t.ex. synlig när Gen – IV teknikens 
möjliga konsekvenser på samhällsnivå har gestaltats. I texten om ELECTRA – FCC stod det 
att eftersom Gen – IV tekniken står för en nästan oändlig energikälla skulle man kunna: ”lösa 
ett avgörande problem för mänskligheten”. I Wallenius tal påstods det att om man skulle 
massproducera uppemot tusen reaktorer av hans modell då skulle Gen – IV reaktorer: 
”verkligen också bidra till att möta både lokala och globala klimatmål från 2030 och framåt”. 
I både texten och talet fanns det alltså en stark tilltro – en slags vision över Gen – IV tekniken 
som en lösning på olika samhällsproblem.  
 



 46 

Det fanns även en stark övertygelse i både texten och talet om möjligheten att överkomma de 
tekniska svårigheter som fortfarande kvarstod för tekniken (teknisk realiserbarhet). I texten 
hade t.ex. ELECTRA - FCC positionerats som en lösning på alla de kvarvarande problem som 
hade presenterats gällande den blykylda tekniken. Denna optimism förekom även i Wallenius 
tal, då han menade att realiseringen av tekniken är egentligen endast en kostnadsfråga, varpå 
det är viktigt att lagstiftningen måste ändras så att mer pengar och tillståndsprocesser för att 
bygga små försöksreaktorer kan ske.   
 
Denna teknikoptimistiska diskurs menar jag, har även förekommit tidigare inom svensk 
kärnkrafthistoria. T.ex. i en svensk statlig utredning från 1954 (se avsnitt 4.1) stod det att 
bridreaktorn låg ”bara några år framåt i tiden”. Påståenden som dessa visar att det redan på 
50 – talet fanns en stor optimism att man skulle kunna realisera denna teknik. Likaså förekom 
även liknande argument om Gen – IV teknikens inverkan på samhället när GIF bildades år 
2001, vilket bidrog till ett förnyat intresse för bridreaktortekniken, men nu under namnet 
fjärde generationens kärnkraft (GIF, 2002). Ordet ”fjärde generationens kärnkraft” har sedan 
dess även reproducerats av Wallenius och GENIUS - projektet och ersatt det gamla namnet 
bridreaktor i Sverige. Ordet bridreaktor förekommer alltså nästan aldrig längre när 
förespråkare talar om den här tekniken, varken på internationell eller svensk nivå. Således 
menar jag att det förekommer intertextualitet, eftersom den teknikoptimistiska diskursen har 
reproducerats genom flera olika texter, ända sedan 50-talet. Den teknikoptimistiska 
diskursen verkar därmed i upprätthållande riktning på den rådande diskursordningen.  
 
5.3.2  Miljödiskurs 
 
I textanalysen visade det sig också att framställningen av tekniken som en miljövänlig 
energikälla har varit central i textens språkbruk. Denna miljödiskurs skulle man även kunna 
betrakta som en underdiskurs till den teknikoptimistiska diskursen eftersom den också bidrar 
till framställningen av Gen – IV tekniken som lösningen på ett viktigt samhällsproblem. 
Miljödiskursen har framförallt varit påfallande då teknikens låga utsläpp av växthusgaser har 
betonats och att Gen – IV tekniken skulle därmed utgöra en lösning på klimatförändringarna. 
Teknikens teoretiska energieffektivitet bidrar också till att förstärka denna diskurs eftersom 
det anspelar på ett hushållande av uranresursen, samt att man då skulle kunna upphöra med 
uranbrytning och därmed få bort även detta miljöproblem. Även löftena om att tekniken 
skulle kunna lösa avfallsproblemet ger också anspelningar till miljödiskursen, eftersom detta 
har tidigare varit en av de aspekter som historiskt bidragit till att miljörörelsen under 70 – 80 
talet betraktade kärnkraften som farlig för miljön (Anshelm, 2000). När texten och talet har 
påstått att använt kärnbränsle kan ”återvinnas” istället för upparbetas har ytterligare 
associationer givits till att betrakta tekniken som någonting miljövänligt istället för farligt och 
svårhanterligt.  
 
Mot bakgrunden av en allt större oro för klimatförändringarna och beroendet till fossila 
bränslen menar WNA (2015) att kärnkraften håller på att genomgå en ”renässans” sedan 
början av 2000 - talet, där allt fler länder har åter igen börjat projektera inför byggandet av 
nya kärnkraftsreaktorer. I Wallenius tal hänvisas det även till en rapport från IEA 
(International Energy Association), där kärnkraftens betydelse för klimatförändringarna 
hade belysts. Detta tyder på att även här har föreställningen om kärnkraften som en 
miljövänlig energikälla reproducerats genom flera olika texter, åtminstone sedan början av 
2000 – talet. Intertextualiteten av miljödiskursen verkar därmed i upprätthållande riktning 
på den rådande diskursordningen, eftersom den verkar mot att framställa kärnkraften som 
en lösning på klimatförändringarna.  
 
5.3.3  Ekonomisk diskurs  
 
Med en ekonomisk diskurs menar jag på det sätt som både texten och talet har argumenterat 
för Gen – IV teknikens ekonomiska lönsamhet. Till skillnad från de andra diskurserna, visade 
det sig att denna diskurs varierande mellan både texten och talet. I förslaget om ELECTRA – 
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FCC förekom det inte alls lika många ekonomiska argument som i Wallenius tal. Det förekom 
t.ex. ingen kostnadskalkyl för ett framtida användande av tekniken. Det stod endast att 
tekniken ”torde” vara billigare än den natriumkylda. Istället hade texten påstått att det 
förekom andra incitament än enbart de rent ekonomiska för att bruka denna teknik. I 
Wallenius tal förekom det däremot både en kostnadskalkyl samt en diskussion om teknikens 
lönsamhet. I talet menade han att priset för att bruka Gen – IV reaktorer är inte kommersiellt 
gångbart i dagsläget, men att detta kan komma att ändras i framtiden, om t.ex. världens 
kärnkraftskapacitet skulle fördubblas i världen med stigande uranpriser som följd. Det fördes 
även ett ekonomiskt argument för att förklara varför denna teknik fortfarande inte fanns 
tillgänglig trots att länder som Ryssland och Frankrike hade forskat på detta sedan 50 – talet. 
 
Eftersom den ekonomiska diskursen ter sig olika mellan texten och talet, menar jag att det 
ännu inte finns ett entydigt sätt för hur förespråkarna av tekniken har valt att förhålla sig till 
denna diskurs. Historiskt under 70 – talet fanns det även liknande framtidsprediktioner, likt 
den som Wallenius använde från IEA, för att påpeka vikten av att investera i bridreaktorteknik 
inför framtiden. Under 80 – talet när dessa prediktioner inte visade sig stämma började 
däremot teknikens ekonomiska lönsamhet att allt mer ifrågasättas, varpå teknikens 
popularitet sjönk kraftigt (Fjæstad, 2010). Detta tyder på att även här råder intertextualitet, 
då den ekonomiska diskursen har funnits med ända sedan 70 – talet, även om den i perioder 
har skiftat mellan både optimism och pessimism.  
 

5.3.4  Expertdiskurs  
 
I både texten och talet menar jag på att det finns det en tydlig underton av vad jag har valt att 
kalla för en expertdiskurs, vilket är på det sätt som alla andra diskurser har förmedlats på. 
Genomgående i textanalysen visade det sig att mycket av texten och talets retorik har vilat 
bakom argument som inte enbart berör det tekniska fältet, utan även sådant som faller 
utanför ramarna av vad projektet har forskat på. När värderingar eller personliga åsikter har 
framförts har detta nästan uteslutande varit i form av objektiv modalitet eller med avsaknad 
av transitivitet. Detta kan ge uppfattningen att påståendena tolkas som något vedertaget och 
allmänt accepterat, vilket både förstärker och upprätthåller Wallenius och GENIUS – 
projektets auktoritet och legitimitet. När Wallenius pratar om kärnkraftens framtid och varför 
som han anser att fjärde generationens kärnkraft är värt att forska på, gör han detta i enlighet 
som en expert och professor på området. Även i texten om ELECTRA – FCC gör sig denna 
auktoritet påtaglig, då den bär underteckningen av samtliga rektorer från KTH, Uppsala och 
Chalmers universitet. Texten och talets auktoritet gör sig alltså inte bara synlig genom deras 
retorik, utan även i den bredare diskursiva praktik som de är en del av, som en viktig och 
legitim forskningsinstitution i samhället. Eftersom denna expertdiskurs, förekommer i både 
texten och talet förekommer intertextualitet, vilket tyder på att detta sätt att tala om tekniken 
verkar i upprätthållande riktning på den rådande diskursordningen bland förespråkare av 
denna teknik. Vem som anses vara expert på detta område, vilket till stor del dikteras av de 
tekniska universiteten i Sverige kan också påverka vem det är som får tillträde att yttra sig 
och tala om den här tekniken i samhället.  
 
5.3.5  Historisk diskurs  
 
Med en historisk diskurs menar jag på det sätt som både texten och talet har förhållit sig till 
bridreaktorns och kärnkraftens historia. I texten om ELECTRA – FCC hade man t.ex. hänvisat 
till två tidigare historiska projekt från Frankrike och Ryssland i syfte att måla upp tekniken 
som ”industriellt mogen” och redo för att ”demonstreras”, redan idag. Medan Wallenius hade 
istället sagt: ” Som jag sa, det är delvis gammal teknik (…) det är en teknik som har levt på 
sparlåga av olika anledningar och jag ska förklara varför”. Således yttrar sig även den 
historiska diskursen på olika sätt mellan texten och talet, då i texten hade bridreaktorns 
historia använts för att påvisa tekniken som tillgänglig redan idag. Medan i talet hade 
Wallenius istället försökt att förklara varför tekniken ännu inte var tillgänglig, trots att 
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forskning på området pågått sedan 50 – talet, med förklaringen att man inte hade satsat 
tillräckligt mycket pengar på detta.  
 
Enligt min mening är den historiska diskursen även närvarande i de ”nya” tekniska 
argumenten som tillkom efter bildandet av GIF år 2000, nämligen att tekniken besitter 
lösningen på avfallsfrågan och samtidigt kan minimera riskerna för kärnvapenspridning. 
Under 70 - 80 talet var detta istället två starka motargument mot fortsatt användning av 
kärnkraft och forskning på bridreaktorer. Den historiska diskursen har alltså använts vid både 
upprätthållandet och skapandet av nya tekniska argument vid framställningen av Gen – IV 
tekniken som någonting önskvärt, för att kontra en eventuell motståndardiskurs mot 
kärnkraften.  Således råder även här intertextualitet, där den historiska diskursen strävar mot 
att förändra synen på Gen – IV tekniken som någonting nytt, framtida och miljövänligt i 
motsats till något gammalt, farligt och miljöfarligt. Den historiska diskursen verkar därmed 
för att både omstrukturera och förändra den rådande diskursordningen över huruvida man 
ska betrakta bridreaktorns historia som någonting misslyckat eller lyckat.  
 
5.4   Social praktik – dimension III 
 
I den sociala praktiken enligt Fairlclough’s tredimensionella modell strävar man efter att 
placera den diskursiva praktiken i ett bredare socialt sammanhang och avgöra hur olika 
diskurser står i hierarki till varandra.  
 
Genom att bygga vidare och reproducera redan tidigare existerande diskurser som t.ex. att 
kärnkraften är en miljövänlig energikälla (miljödiskurs) och en tro på teknologiska framsteg 
(teknikoptimistisk diskurs) har både texten och talet sökt att åter igen väcka intresset för 
bridreaktorn, som nu går under namnet fjärde generationens kärnkraft. Premierande för både 
talet och texten har varit att framställa tekniken som någonting önskvärt, där en slags vision 
har målats upp om vad denna teknik både rent tekniskt kan göra och vilka positiva 
konsekvenser som den skulle kunna medföra på samhällsnivå. Dessa diskurser verkar därför 
inte bara reproducerande på den rådande diskursordningen. De verkar också 
omstrukturerande genom att försöka återinföra den optimism och entusiasm som omgärdade 
kärnkraften i Sverige på 50 och 60 – talet, som både Anshelm (2000) och Fjaestad (2010) tar 
upp.  
 
Eftersom kärnkraften länge har präglats av stora motsättningar i Sverige, menar jag på att 
både texten och talet kan betraktas som en del i en större diskursiv kamp över hur kärnkraften 
ska uppfattas och vad dess framtida roll ska vara i samhället. I takt med den allt större växande 
oron för klimatförändringarna har detta medfört ett uppsving för kärnkraften, där 
kärnkraften som en miljövänlig energikälla har blivit allt mer framträdande. Detta är en 
diskurs som även Anshelm (2000) uppdagade redan under 70 – talet i Sverige, då 
kärnkraftens förespråkare ställde detta energislag i relation till oljekraften som mindre farlig 
för miljön. Enligt både texten och talet står kärnkraften däremot fortfarande inför flera 
problem som ännu inte har lösts, varav den största av dessa är avfallet. Detta banar då vägen 
för argumentationen att fjärde generationens kärnkraft hör till framtiden, eftersom det 
teoretiskt kan lösa alla dessa problem och samtidigt förse världen med nästan oändliga 
mängder energi i flera tusen år framåt.  
 
Placerat i ett större diskursivt sammanhang anser jag att denna diskursiva kamp om hur 
kärnkraften ska betraktas, är också en del i en bredare social praktik, där diskussionen 
föreligger på nivån om vilka sorters energislag som är bäst lämpade att ersätta fossila 
bränslen. Innanför ramarna av denna diskurs förutsätts en sorts acceptans att samhället är 
beroende av energi och att den enda lösningen är att skapa nya sorters teknologier och 
energislag som både är ”miljövänliga” och kan tillgodose detta ständigt växande energibehov 
i världen. Detta argument lyftes t.ex. fram av organisationen GIF (2001), till varför de ansåg 
att det var viktigt att stödja forskningen på denna teknik. Oron för den globala 
uppvärmningen har därmed medfört att vad som uppfattas som miljövänligt har nästan 
uteslutande kommit att handla om koldioxidutsläpp, vilket har bidragit till en förändrad syn 
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på kärnkraften. I både texten och talet förs det t.ex. ingen diskussion om andra miljöaspekter 
som hantering och upparbetning av uttjänt kärnbränsle eller till vem eller vad energin ska 
användas till (som t.ex. gruvbrytning i Arktis).  
  
Att den ekonomiska och historiska diskursen har använts på olika sätt i talet och texten, 
menar jag, tyder på att dessa diskurser inte är lika fasta som den teknikoptimistiska och 
miljömässiga. Således har dessa diskurser ännu inte intagit någon hierarkisk position bland 
förespråkare av tekniken. Detta kan i sin tur vara en indikation på att diskursen kan komma 
att ändras i framtiden. Skulle t.ex. energipriset i världen stiga kraftigt är det möjligt att den 
ekonomiska diskursen om Gen – IV tekniken skulle bli mer framträdande.  
 
Vad som är mycket svårare att avgöra gällande dessa diskurser är huruvida dessa ter sig 
hierarkiskt i resten av samhället. Hur många personer delar egentligen GENIUS – projektets 
ståndpunkter att Sverige borde satsa på Gen – IV teknik och forskning? Denna fråga kan inte 
besvaras, då ingen sådan undersökning har bedrivits. Vad som däremot visade sig var att både 
KVA och Vetenskapsrådet hade inte låtit sig övertygas av GENIUS – projektets argument om 
att bygga en kärnteknisk forskningsanläggning i Sverige av både samhällsekonomiska och 
tekniska skäl. Detta visar på att den expertdiskurs som förekom i både texten och talet var 
inte tillräcklig för att övertyga andra akademiska institutioner i Sverige om värdet av denna 
teknik.  

6   Diskussion  
Syftet med detta arbete var dels att undersöka historiken bakom den svenska forskningen på 
fjärde generationens kärnkraft med utgångspunkt på hur projektet har utvecklats och 
förändrats över tiden. Det andra syftet var att undersöka vilka argument och vilken form av 
retorik som hade använts av både GENIUS – projektet och Janne Wallenius i sitt försök att 
övertyga både Regeringskansliet 2012 och Energikommissionen 2015 om värdet av denna 
teknik.  
 
I den teknikhistoriska undersökningen visade det sig att när GENIUS – projektet blev nekade 
att bygga anläggningen ELECTRA – FCC i Sverige, vände Wallenius och hans kollegor istället 
blickarna till Arktis och döpte om sin reaktor till SEALER. Men för att få genomföra sitt 
projekt i Kanada behövde Leadcold anpassa både reaktorns syfte och design för att möta de 
krav och ändamål som Kanadas diverse myndigheter, dess kärnkraftsindustri och 
gruvindustri redan hade kommit överens om. Detta ledde till att Leadcold blev tvungna att ge 
upp drömmen om att forska på den slutna bränslecykeln. De argument som ursprungligen 
hade använts (100 gånger högre energieffektivitet och 1000 års avfallstid) som anledning till 
att starta igång detta forskningsprojekt, blev därmed inte längre aktuella när reaktorn skulle 
integreras på den arktiska elmarknaden.  
 
I den diskursanalytiska undersökningen visade det sig att både texten och talets framställning 
av fjärde generationens kärnkraft har vilat bakom en okritisk och positiv inställning till 
tekniken. Framställningen av tekniken som någonting önskvärt och tekniskt realiserbart var 
påträngande i både texten och talet. När åsikter eller värderingar har förekommit, har dessa 
nästan uteslutande formulerats som vedertagna sanningar, vilket både förstärker och 
upprätthåller aktörerna som auktoriteter på området. Argumenten som har använts har för 
det mesta handlat om teknikens möjligheter, men väldigt lite om den egna forskningen och 
realismen i dessa visioner.  När tekniken har beskrivits och förklarats har fokus legat på att 
förklara hur själva reaktortekniken fungerar, men ingenting om upparbetning. Ord som 
upparbetning och bridreaktor har ersatts med ”återvinning” och ”fjärde generationens 
reaktor”, vilket speglar den diskursiva förändringen över den här tekniken sedan bildandet av 
GIF år 2000. Genom användandet av dessa nya ord kan det öppna upp för möjligheten att 
detta tolkas som någonting nytt och miljövänligt istället för gammalt och farligt. I dimension 
II och III av den kritiska diskursanalysen identifierade jag fem olika diskurser som kom till 
uttryck i både texten och talet. Dessa diskurser menar jag verkar både reproducerande och 



 50 

omstrukturerande på den rådande diskursordningen, vars syfte har varit att försöka skapa ett 
förnyat intresse för bridreaktorn, under sitt nya namn ”fjärde generationens kärnkraft”.  
 
6.1   Reflektioner över forskningsprocessen 
 
Att tillämpa både ett teknikhistoriskt och diskursanalytiskt perspektiv har varit både väldigt 
användbart samtidigt som de satte vissa begränsningar på arbetet. För det första gjorde det 
arbetet omfattande. Hade jag valt att endast fokusera på ett av dessa perspektiv hade kanske 
ett större djup kunnat nås. Men samtidigt var många av insikterna i detta arbete ett resultat 
av just kombinationen av båda dessa perspektiv. Användandet av just den kritiska 
diskursanalysen har varit särskilt användbart då den medförde att jag även kunde dra 
slutsatser om textens och talets diskurser i ett bredare samhällsperspektiv som även gick att 
förankra till kärnkraftens historia. Dimension II och dimension III av den kritiska 
diskursanalysen visade sig däremot vara svårare att utföra än vad jag först hade trott och fick 
därför kortas ner p.g.a. tidsbrist. I dimension III av den kritiska diskursanalysen hade jag även 
kunnat förankra mina slutsatser med ytterligare ett teoretiskt perspektiv, vilket Fairclough 
(1995) rekommenderar att man gör. På grund av arbetets omfattning fanns det däremot inte 
tid för detta heller. Däremot har jag istället varit noggrann med att förankra mina slutsatser 
till kärnkraftens historia för att ge dem styrka.  
 
Utifrån ett källkritiskt perspektiv hade det kanske också varit en fördel att vänta några år med 
teknikhistoriska undersökningen, då kanske fler källor hade funnits tillhanda. Detta hade 
kunnat ge en ännu större inblick i projektet. På grund av tidsbrist hann jag heller aldrig 
intervjua någon representant från GENIUS – projektet eller Leadcold som jag först hade 
tänkt. Detta hade verkligen kunnat understödja fynden från min undersökning och ge ett 
större djup till den teknikhistoriska undersökningen. Å andra sidan, var materialet från de 
förstahandskällor som fanns tillhanda, mer än tillräckligt för att besvara mina 
frågeställningar.  
 

6.2   Vidare forskning 
 
För vidare forskning anser jag att det skulle även vara intressant att studera hur den mediala 
debatten om fjärde generationens kärnkraft har sett ut i Sverige. På vilket sätt har denna 
teknik framställts i media och vem är det som har fått föra talan? Vilka argument har använts 
och vilka tekniska aspekter av tekniken har belysts? Det hade även varit intressant att utforska 
hur textmaterialet som har analyserats i detta arbete skulle mottages eller tolkas av andra 
personer. Hur sannolikt skulle det t.ex. vara att en person som aldrig har hört talas om Gen – 
IV tekniken skulle kunna övertalas av de argument som användes i det analyserade 
materialet? Hur tänker och resonerar människor kring olika tekniska system och hur skulle 
de tolka de argument som uppdagats i detta arbete?  
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8   Bilagor  
 
8.1   Bilaga 1 
 
	  
Wallenius	  tal	  till	  energikommissionen	  (2015)	  
	  
”Hur	  många	  av	  er	  som	  har	  hört	  talas	  om	  Gen	  IV	  –	  reaktorer	  tror	  att	  de	  kan	  bidra	  till	  klimatmålen	  till	  
och	  möta	  klimatmålen	  2050?	  (Häften	  av	  publiken	  räcker	  upp	  sina	  händer.	  Ja	  några	  i	  alla	  fall,	  okej.	  Er	  
övriga	  ska	  jag	  berätta	  lite	  spännande	  nyheter	  för	  som	  visar	  på	  att	  det	  kanske	  kommer	  att	  gå.	  	  
	  
Tanken med fjärde generationens kärnkraft är att vi kan använda uranresursen hundra gånger mer 
effektivt. Redan idag så är 30% av energitillförseln från kärnbränsle och vi	   skulle	   alltså	   kunna	  
hundradubbla	  det	  där,	  och	  det	  är	  ju väldigt spännande förstås. I praktiken innebär det att använder 
vi gen IV reaktorer då kan vi upphöra med uranbrytning. Vilket anses vara ett av den annars så 
effektiva kärnkraftens möjliga miljöproblem. Vi kan återvinna långlivat avfall från dagens kärnkraft 
och därmed minska den nödvändiga förvaringstiden med 1000 år. Det kanske låter som en lång tid 
ändå, men det är en viss skillnad, och därmed kan vi öka kapaciteten i djupförvaret mellan tre till 
sex gånger. Det här låter ju fantastiskt, så frågan om varför vi inte gör det kan besvaras med: det 
finns ju forskning kvar att göra. Det här kommer att kosta pengar, och därför är ju idag förstås 
generation III och generation II den kärnkraften som vi har att satsa på.	  
 
En liten bild om tekniken bakom det här. Vad man gör istället som vatten som kylmedel så använder 
man en smält metall. Det kan vara bly, det kan vara natrium. Det kan vara blandningar av 
natriumkalium och så vidare. Man kan också använda heliumgas. Om man använder dem här 
kylmedlen. Då kan man omvandla 99 % av det uran som man gräver upp i marken, som är uran-238, 
och som idag blir avfall i anrikningsprocessen till klyvbart material.  
 
Det här är gammal känd teknik, det här gjorde man redan på 50-talet. Det som är nytt med 
generation IV, det är att vi har tagit fram metoder nu för att även återvinna långlivat högaktivt	  
avfall som americium och curium. Det är det som gör att man får ett helt annat perspektiv på 
lagringstiden i slutändan. Till	   sist	   som	  med	  all	  modern	   kärnkraft	   ska	   vi	   införa	   passiv	   säkerhet	   för	  
nödkylning	   av	   kraftverken	   så	   att	   vi	   slipper	   komma	   in	   i	   den	   här	   typen	   av	   händelser	   som	   hände	   i	  
Fukushima. 
 
Som jag sa, det är delvis gammal teknik.	  Historiskt	  sett	  har	  vi	  haft	  fyrtiotalet	  reaktorer	  som	  har	  varit	  
kylda	  med	  smält	  metall	  eller	  med	  helium.	  Och	  det	  har	  funnits	  20	  talet	  återvinningsanläggningar	  för	  
använt	  bränsle.	  Några	  av	  de	  här	  är	  fortfarande	  i	  drift,	  men det är en teknik som har levt på sparlåga 
av olika anledningar och jag ska förklara varför. Det här är nämligen frågan om stora projekt. Det 
är stora länder som Ryssland och Frankrike som leder utvecklingen och de gör de för att det kostar 
väldigt mycket pengar att utveckla den här tekniken. Idag	  finns	  det	  planer	  för	  att	  bygga	  ett	  tiotal	  
stora	  fjärde	  generationens	  reaktorer	  i	  världen.	  Framförallt	  i	  Ryssland	  så	  finns	  det	  planer	  på	  att	  bygga	  
en	  1200	  MW	  reaktor	  som	  ska	  kunna	  fungera	  som	  en	  kommersiell	  reaktor.	  Den	  ska	  kunna	  återvinna	  
långlivat	  kärnavfall.	  I	  Frankrike	  har	  man	  en	  plan	  att	  bygga	  Astrid	  på	  600	  MW.	  Det	  här	  är	  alla	  reaktorer	  
där	  tanken	  är	  att	  de	  ska	  gå	  igång	  någon	  gång	  i	  mitten	  på	  20-‐talet.	  Det	  har	  satsats	  mycket	  pengar	  på	  
att	  forska	  fram	  de	  här	  koncepten.	  Det	  är	  stora	  investeringar	  som	  de	  här	  länderna	  behöver	  lägga	  in	  i	  
dem.	  Det	  finns	  förstås	  osäkerheter	  på	  huruvuida	  det	  här	  kommer	  gå.	  Däremot	  ska	  det	  sägas	  att	  ett	  
av	  de	  här	  projekten	  SVBR	  fick	  just	  häromdagen	  grönt	  ljus	  från	  den	  ryska	  kärnsäkerhetsmyndigheten	  
som	  sa	  att	  det	  här	  konceptet	  är	  licensierbart	  och	  det	  är	  lite	  grann	  av	  ett	  genombrott	  eftersom	  det	  här	  
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är	   bara	   teknik	   som	  har	   använts	   i	  millitära	   atomubåtar	   förut.	  Men	   idag	   anser	  man	   att	   det	   här	   är	  
kommersiellt	  licensierbar	  teknik	  i	  Ryssland.	  	  
 
En fråga som vi självklart måste ta upp är: kan Gen IV tekniken överhuvudtaget bidra till energi och 
klimatpolitiska mål? Internationella energi-organet IEA har i sitt 2 graders scenario	  för	  klimatet	  sagt 
att om vi ska klara av de här globalt	  sätt	  att	  möta	  klimatmålen så måste kärnkraftskapaciteten i	  
världen	  öka från dagens 400 GW till 900 GW. Och det är ju mer än en fördubbling. Och det här skulle 
då leda till att	  17% av den globala elproduktionen skulle komma från kärnkraft år 2050. Det här 
motsvarar i världen att vi behöver bygga 600 till 900 nya reaktorer. Vi kan jämföra det med att idag 
byggs det 70-talet nya reaktorer. Och det visar sig att	   tittar	   vi	   på	   hur	   snabbt man byggde ut 
kärnkraften i	  Sverige	  och	  Frankrike	  på 70 och 80 talet, så räcker det att Kina bygger	  ungefär hälften 
så fort som vi gjorde för att man ska på global nivå behöva möta de här målen. Så	  att kärnkraft i 
sig utgör givetvis	  en möjlig del av lösningen på de klimatpolitiska frågorna. Vad som ju kommer att 
hända om man	  verkligen bygger 900 nya reaktorer i världen så ju	  kommer kostnaderna för uran att 
öka. Då kanske den här prisskillnaden mellan dagens reaktorer och fjärde generationens kommer 
att minska.  
 
Är då fjärde generationens reaktorer överhuvudtaget intressant ur ett svenskt perspektiv? Jag gjorde 
tillsammans med en av mina duktiga doktorander en studie åt kärnavfallsrådet om hur man skulle 
kunna införa en s.k. sluten kärnbränslecykel i Sverige. Då antog vi att två vanliga lättvattenreaktorer 
används för att återcykla plutonium i form av blandoxidbränslen/moxbränslen. Vi antog att vi satte 
in två st blykylda gen IV reaktorer i det svenska systemet år 2045, ungefär när F3 och O3 kanske är 
färdiga att ta ledigt. Vad vi visade i den här studien att förutom att vi kan med bara de här två 
stycken gen IV reaktorerna kan minska den långsiktiga farligheten i det svenska djupförvaret till en 
dryg tusendel. Så visade vi också att mängden långlivat avfall som rör sig runt i kärnbränslecykeln 
kan minska med ja, med tre fjärdedelar, ner till 25 % från dagens nivåer till år 2100. Så med två 
stycken reaktorer kan vi åstadkomma ganska mycket i det svenska systemet.  
 
 
Och istället för att bygga enorma megaprojekt som man gör i Ryssland och Frankrike, skulle vi kunna 
visa att den här tekniken fungerar genom att massproducera små enheter s.k. SMR. SMR är det 
hetaste området inom kärnkraftsutvecklingen just nu kan man vi säga. Bygger man små enheter 
ungefär som ASEA SECURE modell så minskar man konsekvenser för… vid, svåra haverier. Man 
minskar framförallt den ekonomiska risken för investerare. Och man har en kortare tid för att 
kommersialisera sin lösning. Vad jag arbetar på nu tillsammans med mina kollegor det	  är att etablera 
den här tekniken på en nischmarknad. Den här marknaden är Arktis, fantastiskt ställe. Jag har varit 
uppe i norraste delen av norra Kananda.  Rankine inlet cambride bay. Där är det minus 40 i februari 
och minus 15 i slutet på maj. Man producerar el till höga kostnader. 3-4 kr/KW idag. Små 
kärnkraftverk skulle vara väldigt väl lämpade just på dem här orterna för att sänka elkostnader och 
förbättra den lokala miljön. Det är inte bara vi som har sett det, det är mer än tio privata företag 
som ser detta som möjligheten att introducera fjärde generationens kraftproduktion i världen idag. 
Så vi tror, vi säger inte bara mitt företag utan även andra företag tror att redan vi 2025 så kan vi 
kommersialisera kärnkraftverk som är kapabla att stå för fjärde generationens fördelar.  
 
Så i det långa perspektivet om vi lyckas med det här företagandet att kommersialisera generation 
fyra på en nischmarknad så menar vi att vi kommer kunna erbjuda det här på den globala 
marknaden redan om tio år. Och kan vi då dessutom massproducera dem här små reaktorerna. 
Hundratals, tusentals reaktorer. Då kan verkligen gen IV också bidra till att möta både lokala och 
globala klimatmål från 2030 och framåt.  
 
Sverige! Vi har väldigt bra kärnkraftverk i Sverige. Vi kan fortfarande köra dem ytterligare några 
decennier. I Sverige skulle de här kraftverken kunna ha rollen som avfallshanterare och återvinna 
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utarmat uran och använt kärnbränsle. Och då skulle vi ha energi för 5000 år framåt utan att behöva 
bryta något nytt uran. Samtidigt så får vi en mer effektiv och kortare slutförvaring av avfallet. 
 
Förstås, idag är det så här. Ska jag bygga en sån här reaktor i Sverige, då måste jag ju köpa O:ettan 
av EON och Ringhals I av Vattenfall. Så mycket pengar har vi inte. Så för att det här ska bli möjligt i 
Sverige, så måste ju förstås till en ny lagstiftning så att man kan bygga små försöksreaktorer även 
för kommersiell elproduktion och därmed kunna möjliggöra den här typen av kommersiellt	  initiativ. 
Samtidigt så behöver man förstås också stödja forskningen. För det är tack vare det stöd vi har fått 
från svenska regeringen, för forskningen om Gen IV, som har gjort det möjligt för oss, tillsammans 
med stöd vi fick från den svenska industrin, som har	  lett till dem här genombrotten, som har gjort 
fjärde generationens kärnkraftverk möjlig, i världen, imorgon.”  

 
 

  


