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English title 

The Swedish uranium mining at Ranstadverket, based on parliamentary decisions 1959 

- 1970. 

 

Abstract 

The studies purpose is to acknowledge if there are some differences between the decision 

against Ranstadverkets uranium mining depending on event that occur and affect the project. 

1959 - 1970 is the years that are examine. The Swedish uranium mining was a hot subject 

between the political parties. Nearly half a billion Swedish kronor was invested in the project. 

Nonprofit organizations like environment groups disliked the project and tried to stop it. 

Events like the when the mine where put in pause in 1969 and how that affected the mine. The 

study analyzes how the events affected the Swedish governments decisions against the mine 

and how the Swedish people responded on the decisions.   

 

Keywords 

Uranium, motions, propositions, the swedish government, the stock prize, world market prize, 

political parties, AB Atomenergi. 
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1. Inledning 

 

Den svenska miljöhistorian består mestadels av forskning om kärnkraften och vattenkraften 

vilket är bara en del av Sverige miljöhistoria. Den svenska uranbrytningen är en del av den 

svenska miljöhistorian fast det finns knappt någon forskning om ämnet, speciellt inte utifrån 

riksdagsbesluten. Vilket gör ämnet mer intresserat att studera.   

 

Ranstadverket under åren 1959 - 1970 kan uppfattas som ett hett ämne vilket har blivit 

påverkat av omvärlden och dess förändring. Vid starten av Ranstadsprojektet var budgeten för 

verket cirka 115 miljoner och verkets byggnation kostade cirka 140 miljoner. Efter alla 

kostnader och arbetstimmar blev kostnaden för hela projektet nästan en halv miljard svenska 

kronor. De två frågor som har diskuterats i riksdagens dokument är ifall det är gynnsamt att 

utvinna uran vid Ranstad samt kostnaden för projektet. Ranstadsprojektet var ett 

diskussionsämne för alla svenska partier för att det var väldigt ekonomiskt krävande men 

också för att det kunde minska importkostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

Syfte 

Syftet med arbetet är att i detalj studera hur den dåvarande tvåkammarriksdagen behandlade 

frågan om uranbrytning i Ranstad i Västergötland åren 1959–1970 och därvid särskilt 

analysera vilka aktörer och strukturer som främst påverkade riksdagens beslutsfattande. 

Uppsatsen studerar även ifall det var en regional fråga för Skaraborgs län eller ifall det var en 

fråga av nationell karaktär. Varför det är relevant att studera hur den svenska uranbrytningen 

diskuterades är för att det inte finns någon tidigare forskning om ämnet. Den svenska 

miljöhistorien fokuserar främst på den svenska kärnkraften och vattenkraften. Då 

uranbrytningen i Ranstad var en stor fråga för region Skaraborg, var det även ett stort 

diskussionsämne för Sverige vilket gör det relevant att studera. Det uppsatsens resultat kan 

bidra till är en bredare svensk miljöhistoria och ge en inblick i hur Sverige valde att hantera 

uranbrytningens vinster och förluster. 

 

Frågeställning 

Frågeställningarna utgår utifrån institutionell teori med ett aktörsperspektiv. I första frågan är 

AB Atomenergi och riksdagen aktörer, den andra frågan är fokuserad på hur Ranstadsverket 

diskuterades regionalt och nationellt.  

 

Frågeställning –  

•  Hur såg riksdagsbehandlingen av frågan om uranbrytning i Ranstad ut 1959–1970 och 

vilka aktörer och strukturer påverkade främst riksdagens beslutsfattande? 

 

• Var det främst en regional fråga för Skaraborgs län eller var det en fråga av nationell 

karaktär? 

 

 

 

Avgränsningar 

Uppsatsen har valt att avgränsa forskning till endast dokument från riksdagen till den 

empiriska studien, detta på grund av att det bidrar till ett centralt perspektiv, med riksdagen i 

fokus. Då frågeställningen är formad för att utgå utifrån riksdagens beslut angående 

Ranstadverket, blir det irrelevant att använda något annat material för den empiriska studien. 

Uppsatsen har valt att utgå från åren 1959 till 1970, detta för att kunna se vad orsaken till att 

verket blev placerat i s.k. malpåse år 1969 var. 
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen utgår från flera olika perspektiv vilket är relevant till 

forskningsområdet, det vill säga till uranbrytning och lagstiftning.  

 

 

2.1 Jonas Anshelm - Mellan domedag och frälsning 

Ett perspektiv är kärnkraftens politiska historia som Jonas Anshelm skriver om i sin bok 

Mellan frälsning och domedag, om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945–1999.1  

Syftet med Anshelms forskning angående den svenska kärnkraften och dess politiska 

idéhistoria, är att utgå från det teknologiska, politiska och miljörelaterade området samt 

analysera hur det diskuterades och påverkade kärnkraften i Sverige mellan åren 1945–1999.  

Anshelm påbörjar sin forskning med att beskriva problemen med kärnkraft och varför 

kärnkraften blev en ny era i Sverige inom teknologi och som energiutvinningsmetod.2 

Anshelm diskuterar hur kärnkraft i sitt tidiga stadie betraktades och beskrevs som en 

välsignad metod för energiutvinning. Författaren skriver även att kärnkraften i sitt tidigare 

stadie bidrar till lösning av svåra miljöproblem, detta för att det blir en stor 

industriproduktions-tillväxt. Ett antal år efter att verket beskrivs positivt sker det en ändring 

av åsikterna mot kärnkraft. Utifrån ett hyllningsperspektiv blev det diskussion angående 

apokalyptiska skildringar det vill säga olyckor, avfall samt kärnvapenproduktion. Detta har i 

sin tur lett till spekulationer om kontrollsamhällen, det vill säga militär, polisstat, elitvälde 

samt klassklyftor mellan de vetenskapligt kunnande och okunniga.3 Anshelm beskriver i sin 

studie att den svenska kärnkraften betraktas som ett storslaget exempel på de storskaliga 

tekniska systemen och hur de har påverkat det svenska samhällets utveckling. Han menar 

vidare att kärnkraften även bidragit till stora debatter och opinioner från det svenska folket 

och är symboliskt för Sverige.4   

 

I mellan frälsning och domedag diskuterar Anshelm tidigare forskning och vilka perspektiv 

det har skrivits om angående den svenska kärnkraften. Anshelm tar med forskning där det 

 

 
1 Anshelm, Jonas. 2000. Mellan frälsning och domedag, om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999 . Brutus Östlings bokförlag Symposion AB, Eslöv 
2 Anshelm, Jonas. 2000. Mellan frälsning och domedag, om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999 . Brutus Östlings bokförlag Symposion AB, Eslöv S. 15 - 16 
3 Anshelm, Jonas. 2000. Mellan frälsning och domedag, om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999 . Brutus Östlings bokförlag Symposion AB, Eslöv S. 16 
4 Anshelm, Jonas. 2000. Mellan frälsning och domedag, om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999 . Brutus Östlings bokförlag Symposion AB, Eslöv S. 16 
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diskuteras koalitionsregeringens energipolitik och Fälldins fall utifrån Evert Vedungs 

forskning.5 Anshelms tidigare forskning består även av historikern Sven – Erik Larssons 

forskning angående den borgerliga trepartiregeringen och kärnkraften under åren 1976–1978.6 

Anshelm utgår från sociologen Per Lindquists forskning och analys angående riksdagens 

behandling av samt debatt om den svenska kärnkraftsfrågan mellan åren 1972 – 1980. 7 

Anshelm använder sig av flera forskningar, han menar dock att de ovanstående tre 

forskningarna är de viktigaste. Författaren har även valt att ta med en diskursanalys vilket 

skiljer sig från de ideologkritiska forskningarna. Det är sociologen Klaus Eders bok angående 

miljömedvetenhet i det svenska moderna samhället och hur det skedde en omvandling till ett 

mer öppet diskursämne för hela samhället som är exempel på en forskning där det skiljer sig 

från de ideologkritiska forskningarna.8 Anshelm använder sin tidigare forskning, vilket är 

baserat på ett samhällsvetenskapligt och sociologiskt perspektiv, detta för att stärka sin 

nuvarande forskning. Han påpekar dock att det knappast påverkar frågans politiska betydelse 

och uppmärksamhet.9  

 

Anshelm använder sig av Klaus Eders teori om att den diskursiva politiken uppkommer till 

stor del i den offentliga faktorn och där diskussion angående människors hälsa, renhet och liv 

tas upp i massmedia.10 Anshelm överenskommer med Eders ståndpunkt och utgår från hans 

teori, detta för att uppnå bästa resultat utifrån teorin vilket är att använda sig av både den 

allmänna dagspressdebatten och även fackpressen. Forskningens huvudsakliga material består 

av ett stort urval av svensk dagspress, tekniska och ekonomiska facktidskrifter samt allmänna 

tidskrifter. Anshelm har även kompletterat det valda urvalet med landsortstidningar och 

samtliga stora dagstidningar. Anshelm har utgått från fyra begrepp för att finna sitt material 

där de stora orden är atomenergi, atomkraft, kärnkraft och energipolitik i Sverige. Anshelm 

påstår att genom sitt material kan forskning nästan helt utesluta att det inte finns någon stark 

 

 
5 Vedung, Evert. 1979. Kärnkraften och regeringen Fälldins fall. Rabén och Sjögren. Stockholm. 
6 Larsson, Sven - Erik. 1986. Regera i koalition. Den borgerliga trepartiregeringen 1976 - 1978 och kärnkraften. 
Bonniers. Stockholm 
7 Lindquist, Per. 1997. Det klyvbara ämnet. Diskursiva ordningar i svensk kärnkraftpolitik 1972-1990. 
Sociologiska institutionen, Lunds universitet. 
 8 Eder, Klaus. 1998. Natur och samhälle. Om det praktiska förnuftets revolution. Daidalos. Göteborg. 
9 Anshelm, Jonas. 2000. Mellan frälsning och domedag, om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999 . Brutus Östlings bokförlag Symposion AB, Eslöv S. 17-18 
10 Eder, Klaus. 1998. Natur och samhälle. Om det praktiska förnuftets revolution. Daidalos. Göteborg. S. 250 
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tendens i urvalet. Han skriver även att materiellt förutsätts det att materialet speglar den 

svenska offentliga kärnkraftsdiskursen.11  

 

Anshelms resultat leder till att han diskuterar hur kärnkraftstekniken har utgjort en 

nyckelteknologi inom svensk teknikutveckling. Anshelm diskuterar hur tolkningstvisterna 

angående kärnkraftstekniken har påverkat det svenska framstegstänkande, teknik - och 

vetenskapssynen. Det ekonomiska tillväxttänkandet har även påverkats samt den 

naturuppfattning som har präglat det svenska politiska samtalet efter andra världskriget.12  

 

Att applicera Mellan frälsning och domedag på uppsatsen görs genom att analysera delar de 

båda texterna har, vilket är Anshelms del om uranbrytningens konsekvenser samt hur AB 

Atomenergi togs upp i riksdagen. Anshelms material är till viss del likt uppsatsens material då 

han utgår från riksdagstryck vid vissa tillfällen även om han till mestadels utgår från 

dagspress och fackpress.  

 

2.2 Olov Holmstrand och Jan Lindholm – Uranbrytning i Sverige? 

Olov Holmstrand och Jan Lindholm kritiserar den svenska uranbrytningen i deras bok 

Uranbrytning i Sverige? Boken diskuterar dess påverkan på landskapet, radioaktivt avfall 

samt flera andra perspektiv.13  

 

Boken är av normativ betoning vilket innebär i kontext att analyseringen av den sker objektivt 

i den utsträckning det går. Bokens syfte är diskutera de allvarliga konsekvenserna för miljön 

uranbrytningen medför. Enligt Mikael Karlsson, ordförande för naturskyddsföreningen det 

året då boken är skriven, är syftet att debatten angående svensk uranbrytning är det som lyfts 

fram i boken. Naturskyddsföreningen och författarna Olov Holmstrand och Jan Lindholm som 

är aktiva medlemmar i föreningen ser det som ett måste att diskutera följden med den svenska 

uranbrytningen. Bokens huvudargument om varför uranbrytning inte ska utgöras i Sverige är 

att de positivt inställda till uranbrytning använder orimliga argument. Ett exempel på orimliga 

argument är att Sverige skulle kunna bli självförsörjande på uran samt etablering av en 

 

 
11 Anshelm, Jonas. 2000. Mellan frälsning och domedag, om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999 . Brutus Östlings bokförlag Symposion AB, Eslöv S. 19-20 
12 Anshelm, Jonas. 2000. Mellan frälsning och domedag, om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999 . Brutus Östlings bokförlag Symposion AB, Eslöv S. 496 
13 Holmstrand, Olov. Lindholm, Jan. 2009. Uranbrytning i Sverige? Naturskyddsföreningen, Falköping 
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storskalig uranproduktion. Karlsson tar även upp hur många människor på de utvalda orterna 

för uranbrytning är oroliga och är helt emot uranbrytningen. Genom att boken är skriven av 

medlemmar av naturskyddsföreningen samt att den blir publicerad av naturskyddsförening, 

gör detta att det är en färgad bok, skriven av de negativt inställda till uranbrytning. Att boken 

är färgad kommer dock inte påverka uppsatsen då den utgår från ett objektivt perspektiv. 14     

 

Bokens syfte är att beskriva hela skedet av uranbrytning och hur det går till, där Olov 

Holmstrand står för huvuddelen av boken på grund av sin expertis inom ämnet enligt 

naturskyddsföreningen. Holmstrand är utbildad adjungerad professor i hydrogeologisk 

miljöteckning vid Geologiska institutionen, Chalmers tekniska högskola. Han är miljökonsult, 

där han var ansvarig för miljögranskning av tunnelbygget genom Hallandsåsen. 15  Lindholm 

är ordförande för Falbygdens naturskyddsförening och är även ledamot i Skaraborgs 

naturskyddsförening, han är ansvarig för en mindre del av boken samt för redigering och 

layout.16  

 

Bokens upplägg är att Holmstrand först beskriver grundämnena uran och torium samt vilken 

betydelse dessa har i Sverige. Genom att beskriva och förklara betydelsen av dessa två 

grundämnen tas även den ekonomiska aspekten av uranbrytning upp, det vill säga urans pris 

och hur Sverige kan använda det ekonomiskt. Därefter diskuterar Holmstrand kärnvapen, 

kärnkraft och kärnavfallshantering. Holmstrand tar upp hur den svenska uranbrytning såg ut 

mellan åren 1950 – 1960 samt hur uranprospekteringen i Sverige har sett ut från år 1986 till 

2010, vilket är uppdelat i tre olika perioder vilket är år 1986, 2005 och 2010. Ranstadsverket 

diskuteras i boken men även provborrningen i Pleutajokk samt hur platserna ser ut efter 

utvinningen och vilka konsekvenser som har skett området. Efter Ranstad och Pleutajokk 

skriver Holmstrand och Lindholm om hur den storskaliga uranbrytningen i Storsjöområdet 

gick till utifrån Continental Precious Minerals (CPM). Den storskaliga uranbrytningen blev 

mer preciserad av CPM vilket leder till Marvikenprojektet. Efter Marvikensprojektet 

diskuterar Holmstrand om hur uranbrytning påverkar miljön och hur den svenska 

lagstiftningen påverkar uranbrytning. Sista delen av boken består av Euratomfördraget, vilket 

är det europeiska atomenergigemenskapens förkortning, ett fördrag vilket Euratom införde år 

1958 var ett av EU:s grundfördrag, vilket inrättade en gemensam marknad för kärnmaterial. 

 

 
14Holmstrand, Olov. Lindholm, Jan. 2009. Uranbrytning i Sverige? Naturskyddsföreningen, Falköping. S.3   
15 Holmstrand, Olov. Lindholm, Jan. 2009. Uranbrytning i Sverige? Naturskyddsföreningen, Falköping. S.4 
16 Holmstrand, Olov. Lindholm, Jan. 2009. Uranbrytning i Sverige? Naturskyddsföreningen, Falköping. S.5 
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Detta innebär i sin tur att det inte sker några tullavgifter inom EU för kärnmaterial, enligt 

Holmstrand och Lindholm.17  

 

Att applicera Naturskyddsföreningens bok på uppsatsen skulle bidra till ett tekniskt och 

granskande perspektiv, det bidrar även till en förklaring om hur processen av att utvinna uran 

går till vilket gör det till en mer informativ sort av uppsats. Genom att uppsatsens syfte och 

frågeställning utgår från riksdagsmaterial samt hur det har påverkat Ranstadverket, resulterar 

det till att det blir irrelevant att beskriva hur brytning går till. Det kan istället appliceras på 

inledningen för att väcka intresse för läsarna.  

 

2.3 Miljövårdsberedningen – Svensk uranbrytning? 

En annan tidigare forskning angående svensk uranbrytning är miljövårdsberedningens egen 

bok svensk uranbrytning? Miljövårdsberedningen inrättades år 1968 för att agera som ett 

rådgivande och informerande organ åt regeringen angående miljövårdsfrågor.18  

 

Miljövårdsberedningen inleder sin bok med att diskuterar hur deras möte den 3 mars år 1981 

blev starten för diskussionen angående att öppna Sveriges första urangruva, Pleutajokk. På 

mötet var det flera viktiga deltagare, till exempel kraftindustrin, LKAB, miljöorganisationer, 

representanter från departement och myndigheter, forskare med personliga åsikter angående 

uranbrytning och dess påverkan på miljön men även arbetsmiljön. Det var LKAB som 

startade kampanjen med att försöka öppna Sveriges första urangruva. 19  

 

Vidare i inledningen diskuteras mötet och hur Ranstadverket har blivit avlägsnat på grund av 

ekonomiska skäl, vilket var Sveriges största uranbrytning innan dess avverkning. Mötet 

diskuterar även hur man måste utgå från flera olika perspektiv för att diskutera ifall projekt 

Pleutajokk skulle inrättas.20  

 

Boken delar upp de valda perspektiven i kapitel vilket börjar med att diskutera uranets roll i 

kärnbränslecykeln, det kapitlet är skrivet av dåvarande docenten Thomas B. Johansson där 

han beskriver var kärnbränslecykeln är och hur uranet påverkar den. Efter Johansson 

 

 
17 Holmstrand, Olov. Lindholm, Jan. 2009. Uranbrytning i Sverige? Naturskyddsföreningen, Falköping. S.3 - 76 
18 Miljövårdsberedningen, 1981, Svensk uranbrytning? Gotab, Stockholm 
19Miljövårdsberedningen, 1981, Svensk uranbrytning? Gotab, Stockholm. S.8  
20 Miljövårdsberedningen, 1981, Svensk uranbrytning? Gotab, Stockholm. S.8-10 
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beskriver laboratorn Jan Prawitz från försvarsdepartementet kopplingen mellan uranet och 

kärnvapenspridningen samt vilka risker och konsekvenser kärnvapenspridningen kan ha för 

säkerheten för urangruvan. Det andra kapitlet fokuserar på nationella och internationella 

urantillgångar och det är Sveriges geologiska undersökningsavdelningsdirektör Michael 

Wilson som skriver det kapitlet. Boken tar även upp hur Sveriges reaktorprogram ser ut och 

hur uranförsörjningen fungerar i Sverige, vilket beskrivs av teknikern Ingemar Lindholm från 

”Svensk kärnbränsleförsörjning”. Nästa kapitel i boken fokuserar på en översikt av doktor 

Frank Barnbys diskussion om internationella undersökningar om uranbrytning. Jan Olof Snihs 

från statens strålskyddsinstitut (SSI) beskriver de problem med strålning inom yttre miljö 

samt arbetsmiljö där uranbrytning kan tillföras. Det sista kapitlet handlar enbart om att LKAB 

har planerat hur Projekt Pleutajokk skall gå till väga ifall det röstas igenom. Det är LKAB:s 

vice vd Anders Erlandsson och deras överingenjör Knut Sörensen som har delat upp deras 

redovisning av Projekt Pleutajokk i fyra delar. De fyra delarna är arbetsmiljö, strålrisker för 

arbetsmiljön, den yttre miljön och effekter på den yttre miljön. 21 

 

Summering av bokens diskussion är att det finns flera olika perspektiv att titta på svensk 

uranbrytning och att varje perspektiv tillför sitt till boken. Boken är en diskussion mellan för 

och emot uranbrytning i Sverige med vetenskapliga argument vilket verifieras av forskare 

eller sakkunniga. Det texten även gör är att den demonstrerar hur det gick till när det togs ett 

beslut angående uranbrytning och vilka delaktiga aktörer det fanns.22 Detta går att applicera 

på uppsatsens frågeställning då boken tittar på hur aktörerna agerar och resonerar angående 

uranbrytning i enighet med hur uppsatsen gör med att utgå från riksdagens beslut och deras 

resonerande.  

 

2.4 Skövde miljöforum - Ranstad - Hot mot vår framtid 

Nästa forskning diskutera hur Ranstadverket kan vara ett hot mot framtiden, och hur verket 

påverkar omgivningen. Forskningen är utförd av Skövde miljöforum och deras syfte med 

forskningen är att granska verket. Forskningens namn är Ranstad – Hot mot vår framtid.23 För 

att uppnå ett objektivt resultat kommer uppsatsen att granska Skövde miljöforums forskning 

samt föra en objektiv analys av detta. Ifall detta inte är möjligt kan forskningen användas för 

att diskutera hur kritiken fördes mot uranbrytning av lokalbefolkningen, eller i uppsatsens 

 

 
21 Miljövårdsberedningen, 1981, Svensk uranbrytning? Gotab, Stockholm. S. 5-6 
22 Miljövårdsberedningen, 1981, Svensk uranbrytning? Gotab, Stockholm. 
23 Skövde Miljöforum, 1977. Ranstad – Hot mot vår framtid. Skövde OFFSET. Skövde. 
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inledning. Då forskningen är normativ sker analysering objektiv och granskas försiktigt. 

Syftet med ”Skövde miljöforumsbok” är att redovisa Skövde miljöforums samlade synpunkter 

och åsikter angående LKAB:s projekt Mineralprojekt Ranstad. Skövde miljöforum utgår från 

deras särskilda arbetsgrupp. 24  

 

Forskningen inleder med att framföra syftet, vilket är att lägga fram de konsekvenser som kan 

ske på grund av LKAB:s Mineralprojekt Ranstad. Skövde miljöforum beskriver att det kan 

ske en exploatering av hela Billingen, enligt dem, detta om LKAB får igenom Mineralprojekt 

Ranstad. Skövde miljöforum tar även upp hur det svenska natur - och kulturminnesvården har 

förklarat Billingen som ett riksintresse. Detta innebär, enligt boken att exploatera området 

skulle strida mot riksplaneringens grundtankar. Forskningen tar även upp hur mineral och 

uranbrytning skulle bidra till kärnvapenarsenalen.25    

 

Forskningens helhet kan beskrivas med att Skövde miljöforum vill att Mineralprojekt Ranstad 

inte skall införas då enligt dem skulle Billingen exploatera och påverka omgivningen negativt. 

Då forskningen är tydligt vinklad från Skövde miljöforums åsikter, kommer uppsatsen att 

objektivt granska och analysera forskningen. Forskningen kan bättre appliceras på uppsatsens 

inledning för att den bidrar med ett intressant perspektiv, exempelvis på hur lokala 

organisationer reflekterade på uranbrytning och mineralbrytning samt hur detta påverkade 

omgivningen.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Skövde Miljöforum, 1977. Ranstad – Hot mot vår framtid. Skövde OFFSET. Skövde. S. 2 
25 Skövde Miljöforum, 1977. Ranstad – Hot mot vår framtid. Skövde OFFSET. Skövde. S. 2 
26 Skövde Miljöforum, 1977. Ranstad – Hot mot vår framtid. Skövde OFFSET. Skövde.  
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3. Teori 

Uppsatsens teori utgår från aktör - och institutionell teori där aktörteorin utgår från Lennart 

Lundquist text om aktör och strukturteori.27 Den institutionella teorin utgår från Ulla Eriksson 

– Zetterquists bok Institutionell teori – idéer, moden, förändring. 28 Lennart Lundquist 

förklarar hur aktör- och strukturteorin appliceras och vad den tillför till uppsatsen.29 Varför 

dessa teorier är använda i uppsatsen är för att de sätter Ranstad och riksdagen i olika 

perspektiv, vilket innebär att det bildas två perspektiv till att analysera dokumenten.  

  

Institutionell teori  

Ulla Eriksson - Zetterquist beskriver den institutionella teorins syfte på det sätt att den belyser 

hur agerandet i organisationer påverkas av den omgivning kring organisationen, till exempel 

av andra organisationer.30 Teorin fokuserar även på formella och informella lagar vilket 

påverkar organisationer, det fokuseras på om lagarna följs eller om de använder rationella sätt 

att agera som en organisation. Eriksson - Zetterquist beskriver teorin som ett verktyg för att 

granska hur organisationers handling får denne att utvecklas till en mer stabil enhet. Eriksson 

- Zetterquist anser att ett vanligt synsätt inom organisationer är att de används som personliga 

rationella verktyg vilket ska hjälpa de ledande individerna att uppnå egna mål.31  

 

Summering av teorin är att den utgår från hur organisationer påverkar och påverkas av olika 

faktorer, exempelvis formella och informella lagar. Teorin påverkas även av andra 

organisationer och hur organisationer kan användas som rationella verktyg för egen vinst men 

även hur förändring påverkar organisationerna och hur organisationer hanterar förändring.   

 

Den institutionella teorin kan appliceras på uppsatsen genom att analysera hur Ranstadverket 

blev påverkad av riksdagens lagar samt hur verket påverkade omgivningen. Ranstadverket 

tolkas som organisationen och riksdagens beslut påverkar Ranstad till en förändring, vilket 

passar in på teorins ramar för att den ska fungera. För ett ytterligare perspektiv kan uppsatsen 

även analysera hur riksdagens lagar har påverkat AB Atomenergi och hur de senare har 

hanterat Ranstad utifrån från sin förändring. Ett till perspektiv som kan användas av teorin är 

 

 
27 Lundquist, Lennart. 1984. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift 87:1-22 
28 Ulla Eriksson – Zetterquist bok Institutionell teori, idéer, moden, förändring.2009, Liber AB. S. 5-7. 
29 Lundquist, Lennart. 1984. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift 87:1-22 
30 Ulla Eriksson – Zetterquist bok Institutionell teori, idéer, moden, förändring.2009, Liber AB. S. 5-7. 
31 Ulla Eriksson – Zetterquist bok Institutionell teori, idéer, moden, förändring.2009, Liber AB. S. 5. 



14 

 

hur Ranstad och AB Atomenergi blir påverkade av omgivningen och de klagomål som 

skickas in av privatpersoner till riksdagen. Den institutionella teorin kan appliceras på 

uppsatsen och kan leda till att det uppnås ett annorlunda resultat än vad Lennart Lundquist 

teori om aktör och strukturer.  

 

Aktör- och strukturteori  

Lundquist beskrivning av aktör- och strukturteori är att det är en väsentlig teori om det är 

politiska beslut som ska analyseras och den är speciellt aktuell om de politiska besluten 

befinner sig under förändring.32 Enligt Lundquist kan aktör- och strukturteorin även gå under 

kontextuell teori eller metod.33 Det teorin gör är att den analyserar hur aktören och strukturen 

påverkar och påverkas av individer, organisationer, stater och företag. Ranstadverket drivs av 

ett halvstatligt företag, vilket är AB Atomenergi och efter AB Atomenergi blir LKAB 

delägare vilket är ett nästan helt statligt företag. Lundquist teori är väsentlig för uppsatsen då 

uppsatsens material är baserad på statliga dokument vilket är det bästa materialet för teorin 

enligt Lundquist.34  

 

Teorins funktioner är uppdelat i två delar, den första delen är att söka och klarlägga logiska 

krav av den exempelvis politiska texten. Del två av syftets funktion är att strategiskt analysera 

betydelsen av kraven och den politiska texten. Lundquist förklarar att resultatet kan bli av 

skiftande karaktär vilket innebär att det beror på materialet och hur väl det går att diskutera 

och analysera materialet. Världsmarknaden kan ses som en struktur där aktörerna agerar 

utifrån, där till exempel AB Atomenergi och den svenska regeringen valde att lägga verket i 

malpåse på grund av att världsmarknadens pris var billigare än att utvinna det i Ranstadverket. 

35  

Lundquists teori kan appliceras på uppsatsens material och frågeställning genom att utgå från 

de två stegen teorin använder, för att sedan applicera den på riksdagens dokument. Efter 

applicering av de två stegen, vilket innebär att dokumenten blir logiskt granskade utifrån sina 

krav och beslut om Ranstad, blir de analyserade och även applicerad under rätt frågeställning 

där de diskuterar resultatet angående besluten. Ett exempel på hur teorin kan appliceras är AB 

 

 
32 Lundquist, Lennart. 1984. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift 87:1-22 
33 Lundquist, Lennart. 1984. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift 87:1-22. S.1-2 
34 Lundquist, Lennart. 1984. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift 87:1-22. S.1 
35 Lundquist, Lennart. 1984. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift 87:1-22. S.1 
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Atomenergis krav från riksdagen, om det har ändrats under åren 1959 - 1970 och hur det har 

påverkat Ranstad. 

 

4. Metod 

Uppsatsens utgångspunkt är en kvalitativ studie vilket gör en textanalytisk 

argumentationsanalys. Uppsatsen utgår från Martins Gustavsson och Yvonne Svanströms bok 

Metodguide för historiska studier.36  

 

Metodens fördel är dess syfte vilket innebär att tolka händelseförlopp och genom att tolka 

händelseförlopp görs det möjligt att utskilja förändringar i riksdagsbeslut angående 

Ranstadsverkets uranbrytning under en längre tid. Detta gör det möjligt att analysera frågorna 

utifrån ett textanalytiska argumentationsanalytiskt perspektiv. Ett exempel på en nackdel är 

om det sker en händelse för Ranstadsverket där riksdagen inte dokumenterar detta, leder det 

till oförklarliga händelser där materialet och frågeställningen inte kan hålla sig till. Enligt 

Sjöberg är frågan den sista avgörande faktorn för att uppnå bästa resultat vilket innebär att 

frågeställningen hela tiden ska följas och att andra metoder eller begrepp får appliceras.37 En 

annan nackdel med textanalytiska argumentationsanalys är att det behövs mycket material för 

att kunna analysera en längre period, vilket kan leda till att vissa frågeställningar inte kan 

uppnås om det inte finns tillräckligt med material.  

 

Materialet är riksdagsdokument och det finns flera dokument för varje år vilket efterfrågas av 

frågeställningen, detta gör att den textanalytiska argumentationsanalysen är bra tillämpad då 

den behöver mycket material över en lång tid för att uppnå bästa resultat. Materialet uppsatsen 

har valt att utgå från är kompatibelt med textanalytisk argumentationsanalys för att det täcker 

en längre period, vilket även resulterar i att det begränsar möjligheten att använda 

textanalytisk argumentationsanalys med mindre material. Materialet är digitaliserat vilket gör 

att det är lättillgängligt samt gör det lättare att applicera metod då sökning i dokumenten kan 

ske. Genom att det är riksdagsbeslut innefattar det att det är akademiskt skrivet vilket kan 

försvåra inlärningsprocessen på grund av det avancerade språket.38   

 

 
36 Gustavsson, Martin. Svanström, Yvonne. Metod – Guide för historiska. 2018. Studentlitteratur Lund AB. S 69. 
Kapitel 3, Textanalys av Maria Sjöberg. 
37  Gustavsson, Martin. Svanström, Yvonne. Metod – Guide för historiska. 2018. Studentlitteratur Lund AB. S 69 
-70. Kapitel 3, Textanalys av Maria Sjöberg. 
38 Sveriges Riksdag, Riksdagen.se,  1959-1985. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/?q=ranstad&p=1&st=2   

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?q=ranstad&p=1&st=2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?q=ranstad&p=1&st=2
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5.1 Material 

Uppsatsens material är uppdelat i tre delar. Del ett är material som används för inledning och 

tidigare forskning vilket är tryckt källmaterial och litteratur av flera olika författare. Syftet 

med material vilket används för tidigare forskning och inledning är för att informera läsaren 

om uppsatsens ämne och närliggande forskning som har gjorts. Ett exempel på användandet 

är Jonas Anshelms forskning om den svenska kärnkraftens politiska idéhistoria. Del två är 

material som används för att beskriva uppsatsen metod och teori. Syftet för materialet är att 

tillföra vetenskaplig forskning om metod och teori i uppsatsskrivande. Ett exempel på 

material är Martin Gustavssons och Yvonne Svanströms bok Metod - Guide för historiska 

studier där boken används för att förstå uppsatsens metod. Teorins material består av två olika 

material där den ena är Lennart Lundquist teori om aktör och strukturteori samt Ulla 

Erikssons - Zetterquist teori om institutionell teori. Del tre är materialet som används i 

analysen vilket är den svenska riksdagens beslut angående Ranstadverket och svensk 

uranbrytning mellan åren 1959 - 1970. Riksdagstrycket är uppbyggt av propositioner, 

motioner, utskottsutlåtanden, protokoll från första och andra kammaren inklusive 

interpellationer. Riksdagens material är digitaliserat vilket gör att det underlättar forskning då 

dokumenten oftast inte bara innehåller enskilda händelser, exempelvis dokument där endast 

Ranstad berörs. Eftersom det är den svenska riksdagens dokument, finns det liten chans att det 

är falskt för att det är direkt skannat från originalkällan, vilket gör det trovärdigare.  

 

Ett exempel på hur ett förslag från regeringen kan leda till att en lag stiftas. De börjar oftast 

med att regeringen kommer med ett förslag till riksdagen, det kallas en proposition. Ifall 

riksdagsledamöterna lämna förslag till riksdagen kallas det en motion. Efter riksdagen har fått 

in förslaget skickades det sedan vidare till ett utav riksdagens olika utskott. Riksdagens 

utskott fördjupar sig i förslaget och sedan arbetar fram ett förslag från förslaget, vilket i sin tur 

riksdagen sen ska besluta om. Där efter blir det debatt i kammaren om riksdagsutskottets 

förslag vilket avslutats med röstning. Interpellationer tillkommer i uppsatsen, vilket är när en 

enskild ledamot har en fråga till statsrådet. Andra ledamöter får även delta i debatten.39  

 

 

 

 
39 Sveriges riksdag, 2020, riksdagen.se. 
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5.2 Bakgrund  

Det svenska miljötänket startas år 1962 med Rachels Carsons bok Tyst vår där boken 

uppmärksammar Sverige men även världen för effekterna bekämpningsmedel har på miljön. 

År 1964 stiftas naturvårdslagen vilket är starten för arbetet med nationalparker, naturreservat 

och artskydd. 1967 är året då Statens luftvårdnämnd, Statens naturvårdsnämnd, 

Vattenvårdnämnden och Statens friluftsnämnd bildar Naturvårdsverket genom en 

sammanslagning. Miljöskyddslagen stiftas år 1969 vilket ger de svenska myndigheterna ett 

verktyg för att minska farliga utsläpp. FN:s första miljökonferens anordnas i Stockholm år 

1972 där resultatet av konferensen blir att FN:s miljöprogram bildar UNEP. Tre år efter FN 

konferensen, år 1975, införs Strandskyddet för alla vatten i Sverige och år 1977 inleds även 

kalkning av försurade sjöar i Sverige.40 Efter Harrisburgolyckan i USA valde den svenska 

riksdagen att anordna en folkomröstning år 1980 om de svenska kärnkraftverken. Det fanns 

tre olika linjer att rösta på där Linje 1 och Linje 2 var att kärnkraftverken skulle avvecklas i 

möjlig takt till behovet av elektrisk konsumtion. Linje 3 var att kärnkraftverken skulle 

avvecklas inom tio år och all utbyggnad av verken skulle upphöras direkt. Linje 2 fick mest 

röster och riksdagen fattade ett beslut att verken skulle avvecklas senast år 2010 vilket är 30 

år.41 År 1987 myntas uttrycket hållbar utveckling från Brundtland kommissionen. Det svenska 

miljötänket har påverkat Sverige väldigt mycket med flera nya lagar och restriktioner men det 

har även påverkat omvärlden samt varit en del utav FN:s miljötänk. 42  

 

Varför svensk uranbrytning är ett viktigt ämne att forska om är för att det är ett ämne utan stor 

forskning bakom sig, då Sveriges miljöhistoria mestadels består av kärnkraftens – och 

vattenkraftens historia. Det uppsatsen kan tillföra till forskningsläget är ett bredare perspektiv 

inom svensk miljöhistoria samt att det visar hur riksdagen hanterade uranbrytning under olika 

händelser. Uppsatsen kan också tillföra ett nytt perspektiv inom svensk miljöhistoria samt visa 

hur den svenska uranbrytning blev påverkad av världsmarknadens pris av uran.  

 

 

 

 

 

 

 
40 Naturvårdsverket, 2019, Miljöarbete 1960 - 2070 
41 Vattenfall, vår historia,2020. 
42 Naturvårdsverket, 2019, Miljöarbete 1960 - 2070 
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6. Uppsatsens empiriska huvudstudie 

Inledningsvis kommer huvudstudien bestå av en uppdelning av riksdagens dokument mellan 

åren 1959 - 1970. Uppsatsen kommer först att sammanfatta de aktuella riksdagsdokumenten 

och sedan sker en sammanfattning av varje år samt en analysering och avslutas med en 

applicering av tidigare forskning och diskussion angående resultatet. Varför huvudstudien inte 

citerar den aktuella delen av dokumentet är på grund av att det skulle bli för mycket text för 

uppsatsen, därför sker det enbart en summering av dokumenten.  

 

6.1. 

1959 

Riksdagsprotokoll, andra kammaren, onsdagen den 11 februari år 1959, interpellation av 

Gunnar Larsson(C) i Luttra.43 

Larsson inleder sin interpellation angående befolkningsutvecklingen i Skaraborgs län och hur 

det skapar bekymmer hos befolkningen där problemet är, enligt Larsson, saknad av arbeten. 

Det har skett en jordbruksrationalisering vilket har lett till en ökning av arbetslösheten i 

Skaraborgs län och Larsson menade att Skaraborgs län är beroende av att företag etableras sig 

inom länet. Under året 1959 är det två stora företag som ska börja att etablera sig i Skaraborgs 

län, enligt Larsson, vilket är AB Staten skogsindustrier och AB Atomenergi. Larsson tar upp 

statsverkets propositionsplaner om AB Atomenergis planering av Ranstadverket och dess 

uranbrytning. Statsverkspropositionen tar upp hur Ranstads byggnation är beroende av 

importen av material för verket vilket först måste undersökas innan byggnationen kan startas. 

Efter undersökningen om import av material har nått godtagbara villkor, kan byggnationen 

startas, det behövs på det sätt att importalternativet är gynnsamt och lagring av uran är 

möjligt. När AB Atomenergi uppnått kraven för undersökningen får de även 10 miljoner som 

är budgeterat för fullföljande av verket och lagring av uran. Budgetering är enbart för åren 

1959 - 1960 enligt propositionen. AB Atomenergi meddelar statsverket att det ekonomiska 

givna medlet till verket inte är tillräckligt för att realisera byggnationen och ber statsmakten 

att ompröva budgeteringen angående verket. Larsson beskriver hur planerna för uranverket 

har gett stora förväntningar för både arbetslösheten och berörda kommuner. Planerna ger hopp 

om att ekonomiska expansioner kan stärka de berörda kommunerna och även vara en lösning 

på arbetslösheten. Larsson diskuterar även om hur de berörda markägarna skulle bli 

kompenserade för verkets byggnation och lägger fram två frågor till ministern. Fråga ett lyder 

 

 
43 Riksdagsprotokoll, Andra Kammaren, NR 27, 1959-02-11, Larssons Interpellation. S. 52 - 53 
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” Är statsrådet beredd att redogöra för de omständigheter som föranlett att av AB Staten 

skogsindustrier planerat företag i Otterbäcken samt av AB Atomenergi projekterad 

anläggning vid Ranstad icke fullföljts i enlighet med planerna?” Fråga två lyder ” Vilka 

åtgärder som kan bli erforderliga med anledningen av de förhållanden som berörts i 

interpellationen?” Riksdagens bordlade anhållan.44  

 

Riksdagsprotokoll, andra kammaren, måndagen den 25 maj år 1959, svar på interpellationer 

av Larsson(C) i Luttra.45  

Riksdagens svar på Larssons interpellation blir besvarad av handelsminister Gunnar Lange(s), 

vilket innebär att riksdagen beslutar att ge 10 miljoner till AB Atomenergi för att påbörja 

byggnation av verket, det skedde mellan år 1958–1959. Året därefter vilket är det aktuella 

året, beslutade riksdagen samma budget till AB Atomenergi där verket antingen skulle utföra 

en utbyggnation eller import av uranbränsle från utlandet. Det var det Kungl. Maj:t som var 

ansvarig för vilket alternativ som skulle väljas och fick förslag av delegationen för 

atomenergifrågor om ärendet. Lange yttrar även sina åsikter angående ärendet och han 

motiverar varför Sverige ska försöka täcka en del av behovet av uranbränsle genom landets 

egen resurs. Detta för att bli mindre beroende av internationella förhållande angående import 

av uranbränsle. Lange påpekar också att på grund av att den inhemska uranbrytningen inte är 

tillräckligt effektiv ännu kommer det kommer att ta till den senare häften av 60 - talet för att 

den ska blir väsentlig för de svenska kärnkraftens behov. Lange anser att man borde förlita sig 

på, granska samt undersöka importen av uranbränsle istället för utbyggnation av 

Ranstadsverket tills att den inhemska uranbrytningen har hunnit ikapp med effektiviseringen. 

Under tiden atomenergidelegationen och AB Atomenergi undersöker uranbränsle från 

utlandet fortlöper projektarbetet för Ranstadverket trots att maskin- och maskinköp har 

stoppats, enligt Lange, som också diskuterar hur verket är en lösning för bygdens 

arbetslöshetsproblem. Lange förklara att projektets fullföljande påverkar om verket kommer 

att bli klar i mitten av 60 - talet eller i slutet av 60 – talet, han kan inte bekräfta något 

angående fullföljandet av verket men han förutser att det sker inom den närmaste tiden.46    

 

 
44 Riksdagsprotokoll, Andra Kammaren, NR 27, 1959 onsdagen den 11 februari, Larssons Interpellation. S. 52 - 

53 

45 Riksdagsprotokoll, Andra kammaren, Nr25, 1959, måndagen den 25 maj, Svar på interpellationer av Larsson. 

S. 131 - 135 

46 Riksdagsprotokoll, Andra kammaren, Nr25, 1959, måndagen den 25 maj, Svar på interpellationer av Larsson. 
S. 131 - 132 



20 

 

 

Riksdagen låter Larsson(C) svara på Langes(S) förklaring där Larsson svarar med att syftet 

med hans interpellation var att ge statsrådet en möjlighet att skingra den ovisshet som finns 

inom kommunen och länet angående företagen. Enligt Larsson har svaret dock inte minskat 

på ovissheten i kommunerna och länet. Han tar även upp om det skulle vara möjligt att 

importera uran på det sätt Sverige gör med andra bränslen för att sedan få använda det fritt 

som man behagar. Enligt Larsson skulle den utvägen vara möjlig och en av de billigaste men 

importörens användningsområde skulle dock vara väldigt begränsat då uranet inte får 

användas för exempelvis militärt ändamål. Ifall Sverige inte uppnår en inhemsk 

uranproduktion i stor skala leder det till att det inte finns någon möjlighet till atombeväpning, 

detta enligt Larsson. Lagring av uran är inte tillåtet av de länder som exporterar uranet, vilket 

Larsson undrar ifall det går att ändra på då han absolut inte vill att Sverige inte ska utveckla 

sin erfarenhet om uranproduktion. Larsson påpekar även att det är väldigt viktigt att 

kommunerna och markägarna där verket påverkar ska inte behöva lägga några större 

kostnader. Larsson säger även att om verket börjar brytning eller inte, måste planeringen ske 

på ett annat sätt, statsrådets ställningstagande avvaktas med största intresse av Larsson.47     

 

 

1960 

Motioner i andra kammaren, motion nr 327 år 1960, Jarl Hjalmarson(H) m.fl., anslag till 

Atomenergiverksamheten inom Aktiebolaget Atomenergi.  

Hjalmarsson m.fl., tar upp AB Atomenergis budget från år 1955 till 1961. Det tas upp hur 

budgeten började på 18 miljoner och budgeteringen för år 1961 - 1962 ligger på 118.1 

miljoner där 20 miljoner är beställningsbemyndigande. AB Atomenergis utgick från att de 

huvudsakligen skulle lägga de beställningsbemyndigande 20 miljonerna på uranverket i 

Ranstad. Hjalmarssons m.fl. har likt statsutskottets utlåtande gett förslag på en minskning på 

budgetering till AB Atomenergi under åren 1960 och 1961, deras förslag är en minskning på 

10 miljoner vilket gör att deras budget blir 88,1 miljoner. Utskottet och Hjalmarsson m.fl. är 

 

 
47 Riksdagsprotokoll, Andra kammaren, 1959, måndagen den 25 maj, Svar på interpellationer av Larsson. S. 132 
- 133 
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enade om förslaget på 88.1 miljoner som budget för Ranstadverket vilket gör att det blir 88.1 

miljoner istället för 98.1 i budget.48     

 

Statsutskottets utlåtande nr 10, år 1960, Reservation av Svärd, Skoglund, Staxäng och 

Heckscher(H). 

Reservationen av statsutskottet sker av Svärd, Skoglund, Staxäng och Heckscher och deras 

syfte med reservationen är att de yttrar deras förslag. De har två olika förslag, det första är att 

de vill att det sker en översyn på hur AB Atomenergis gränsdragning angående statligt och 

bolagets intresse angående uranbrytning och på hur det påverkar bolagets verksamhet. Det 

andra förslaget är att budgeten för året ska sänkas med 10 miljoner på grund av 

kärnkraftreaktorerna inte kommer att utnyttjas under budgetåret vilket även gör att Sverige 

sparar 10 miljoner. Budgeten låg på 98.1 miljoner och statsutskottets förslag är 88.1 miljoner 

budget för AB Atomenergi.49   

 

Riksdagensprotokoll, Andra kammaren, onsdagen den 27 april år 1960, Anslag till 

atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi.  

Kammaren tar både upp Jarl Hjalmarssons(H) m.fl. förslag och statsutskottets reservation 

vilket är samma förslag vilket är att AB Atomenergis budget ska minskas från 98.1 miljoner 

till 88.1 miljoner för åren 1960 - 1961. Argumenten är de samma som de tidigare dokument 

har förklarat. Anslaget tar även med hur höger politiska partier har diskuterat hur en 

revidering av Ranstadverkets planer kan spara 10 miljoner. Beslutet blir att budgeten för 

Ranstadverket blir 88,1 miljoner vilket Hjalmarsson och statsutskottet har förslaget.50  

 

1961 

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1961 

Propositionen tar upp att Kungl. Maj:ts har godkänt anslagsexpansionen för atomenergi och 

uranbrytning fortsätter som beräknat under de närmsta åren. Fokuseringen ska ligga på 

utbyggnaden på Ranstadverket då verket behöver teknisk utrustning, detta är beräknat att 

 

 

48 Motioner i Andra kammaren, nr 327 år 1960, Hjalmarson m.fl., framställning om anslag till 

Atomenergiverksamheten inom Aktiebolaget Atomenergi. S. 1- 6 

49 Statsutskottets utlåtande, nr 10 år 1960, S 113 

50 Riksdagensprotokoll, Första kammaren, 1960 onsdagen den 27 april, Anslag till atomenergiverksamhet inom 

Aktiebolaget Atomenergi. S 72 - 84 
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kosta ca 40 miljoner vilket kommer att delas upp på de fyra kommande budgetåren enligt 

propositionen.51  

 

 

Statsutskottets utlåtande nr 10 år 1961, Enigt förslag 

Utlåtandet beskriver hur atomenergiprogrammets budget för åren 1961 - 1962 ska fördelas. 

Summan är 152 miljoner, var av 102 miljoner går till driftbudget till AB Atomenergi och en 

budget kapital på 30 miljoner utöver de 102 miljoner. Resterande 20 miljoner går till 

vattenfallsstyrelsen. Av de 30 miljoner i kapitalbudget som delegationen för atomenergifrågor 

ger är det 25 miljoner beställningsbemyndigande för Ranstadverket. Statsutskottet är eniga för 

budgetering för AB Atomenergi.52    

 

1962 

Statsutskottets utlåtande nr 10 år 1962, Atomenergiverksamhet. Enigt Förslag 

Utlåtande tar upp när Ranstadverket är beräknat att vara färdigställt vilket enligt statsutskottet 

är under budgetåren 1964 - 1965. Budgeten för kommande budgetår har äskats på 33 miljoner 

vilket gör att deras beräknade kostnad för hela byggnationen blir 20 miljoner dyrare. År 1957 

kalkylerades kostnaden till 115 miljoner, dock kommer den summan att istället bli runt 135 

miljoner enligt utlåtande. Utskottet står enade att Ranstadverket ska bli tilldelade deras 

äskande på 33 miljoner för att kunna färdigställa verket år 1965.53 

 

1963 

Statsverkspropositionen, år 1963: Nr1. Bil.1: Finansplanen 

Propositionen tar upp AB Atomenergis budget för budgetåret 1963/1964. Budgeten ligger på 

128 miljoner vilket enligt propositionen är samma som för tidigare budgetår. Budgeten ska 

användas för den pågående utbyggnaden av Ranstadverket och färdigställande för 

anläggningarna i Studsvik.54    

 

 

 

51 Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1961. S. 22 

52 Statsutskottets utlåtande nr 10 år 1961. S. 31 

53 Statsutskottets utlåtande nr 10 år 1962, Atomenergiverksamhet. S. 47 

54 Statsverkspropositionen, år 1963:Nr 1. Bil.1: Finansplanen 
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Statsutskottets utlåtande nr 10 år 1963.  

Utlåtande tar upp hur atomreaktorer av tungvattentyp är den nya tekniken för atomreaktorer 

och att de kännetecknas med att de har lägre bränslekostnader samt att de klarar högre 

utbränning. Detta innebär att importen av uran och även brytningen av inhemska uranet som 

sker i Ranstad kan bidra till en önskvärd handlingsfrihet och även säkra en trygghet ur 

beredskapssynpunkt för AB Atomenergi. Reaktorstekniken är av stor betydelse för forskning 

och utveckling inom atomenergiområdet enligt statsutskottets utlåtande. Beslutet av utlåtande 

blev att tungvattenreaktorer kommer att användas och utskottet var eniga.55  

 

1964 

Interpellation angående konstruktionsarbetet för atomkraftanläggningar, tisdagen den 18 

februari år 1964, Carl - Gustav Enskog(FP)s interpellation.  

Enskog börjar interpellation med att förklara hur AB Atomenergis institutioner är uppbyggda 

där exempelvis Ranstadverket är uppbyggt för uranbrytning vilket sedan skickas till 

Stockholm där uranet raffineras. AB Atomenergi har även sitt huvudkontor i Stockholm där 

de har laboratorier och bränslelementfabrik. AB Atomenergi får hjälp av vattenfallsstyrelsens 

organ för atomkraft och företaget har sin forskningsorganisations tyngdpunkt i Studsvik, där 

det sker forskning om atomkraft samt mycket mer. Till deras förfogande har de 

forskningsreaktorer och mängder med dyrbara instrument, enligt Enskog och han har frågat 

Gunnar Lange(S) om han vill medverka i ett statlig understött konstruktionsarbete. Detta 

innebär att Enskog vill att Lange och han ska se till att konstruktionsarbetet som utförs av AB 

Atomenergi i fortsättningen till mesta dels läggas ut som beställningsarbete för svenska 

lämpliga företag istället. 56  

 

Riksdagsprotokoll, andra kammaren, nr 41, måndagen den 14 december år 1964, Gunnar 

Langes(S) svar på Enskogs (FP) interpellation. 

Lange svarar på Enskogs interpellation 10 månader efter den har ställts där han ursäktar 

dröjsmålet och förklarar att det skett på grund av att Marviken - reaktorns upphandling samt 

att det har skett hearings med ledare för atombolaget och industrien. Lange tillägger även att 

tillsvidare har det ordnats att atombolaget ska svara för säkerhetsföreskrifterna och även bära 

 

 
55 Statsutskottets utlåtande, nr 10, år 1963. 

56 Interpellation ang. Konstruktionsarbetet för atomkraftanläggningar, tisdagen den 18 februari 1964, 

Enskogs(FP) interpellation.  
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ansvaret för prototyperna till olika reaktorkonstruktioner. Enskog tackar Lange för svaret och 

är fullt överens med Lange. På grund av den tid som har gått är Enskogs erbjudande till Lange 

om konstruktionsarbete inte längre relevant.57 

 

Statsverkspropositionen, år 1964:Nr1 Bil. 1: Finansplanen.  

Dokumentet visar att inom finansplanens energiområde är det Marviken - stationen och 

Ranstadverket som dominerar utgifterna. Budgeten föreslås till 108 miljoner på driftbudget 

och 52 miljoner på kapitalbudget, vilket innebär att det är en utgiftsökning på 32 miljoner där 

budgeten är baserad på Marviken - stationen och Ranstadverket.58  

 

6.2. 

1965 

Kungl. Maj:ts proposition, nr 168, år 1965 

Propositionen inleds med att förklara att det har påbörjats en undersökning av Billingens 

geologiska tillgångar av skifferoljebolaget. Då Ranstadverket är i huvudsak färdigt och drivs 

på prov, ska det ske ett beslut ifall brytningen av uran ska vara långvarigt eller inte. 

Skifferoljebolaget har även inlett en undersökning om det är möjligt att utnyttja Billingens 

geologiska resurser till att framställa andra produkter än uran, där ett exempel är 

byggnadsmaterial. Om undersökningarna visar ett positivt resultat kan det leda till att 

utvinningen av de andra material även kan ske i Ranstadverket och detta kan leda till att 

skifferoljebolaget och AB Atomenergi kan jobba tillsammans.59    

 

Statsutskottets utlåtande, nr 10, år 1965, Reservation av Åkerlund(H), Strandberg(H), 

Bohman(H), Ståhl(FP) och Björkman(H). 

I denna reservation inleder deras utlåtande med att diskutera hur Marvikenprojektet är ledande 

inom den svenska atomkraften och att detta beror på tungvattenlinjen. Åkerlund, Strandberg, 

Bohman, Ståhl och Björkman är tydliga med att tungvattenlinjen inte är det kommersiella 

slutsteget för atomkraftens utveckling. Tungvattenlinjens konkurrent är lättvattenlinjen, även 

om tungvattenlinjen utvecklas snabbare och att lättvattenlinjen blir utbytt av vatten och 

 

 

57 Riksdags protokoll, andra kammaren, 1964, nr 41. Måndagen den 14 december, Gunnar Langes(S) svar på 

Enskogs(FP) interpellation. S21.ff. 

58 Statsverkspropositionen, år 1964:Nr 1 Bil.1: Finansplanen.  

59 Kungl. Maj:ts proposition, nr 168, år 1965 
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ångkraft enligt Åkerlund, Strandberg, Bohman, Ståhl och Björkman. Det stora problemet med 

Marvikenprojektet är kostnaden vilket gör utskottet tveksamma även om de andra projekten 

inom atomverksamheten också har en stor kostnad. Ett exempel av de projekten är 

Ranstadverket, vilket inte kan drivas ekonomiskt för tillfället, vilket beror mycket på att 

Marviken har valt att sköta sin drift med anrikat uran och inte naturligt uran vilket är det 

Ranstad bryter. Utskottet vill att atomkraftprogrammet ska omprövas då Marviken och 

Ranstad inte har specificerade utredningar. Utskottets förslag är att ha specificerade 

utredningar som tittar på om det är möjligt att Marviken kan använda det naturliga uranet 

vilket Ranstad bryter istället för anrikat uran. Statsutskottet kommer överens om att 

specificerade utredningar ska rekommenderas till riksdag för att hoppningsvis leda till att 

Ranstadverkets uran används av Marviken. Majoriteten är eniga med att kostnaden för 

Marviken är det stora problemet och att Ranstadverkets uran inte används av Marviken, vilket 

Åkerlund, Strandberg, Bohman, Ståhl, Björkman och utskottet är eniga om att det måste 

ändras ifall det är möjligt. Detta innebär att den specificerade utredningen är viktig för att se 

om det är möjligt att använda Ranstads uran. 60  

 

Andra kammaren, Nr 24, Interpellation ang. geologiska undersökningar i uranhaltiga områden 

i västra Ångermanland, onsdagen den 12 maj, 1965, Gustav Lorentzon(k). Svar av Rune B 

Johansson(S). 

Lorentzons syfte med interpellation var att lägga fram hur AB Atomenergis geologiska 

undersökningar har skett. Från år 1957 har AB Atomenergi utfört geologiska undersökningar i 

västra Ångermanland, Västerbotten samt Jämtlands angränsade områden. AB Atomenergi har 

utfört 75 diamantborrhål ned till cirka 200 meter djup. Varför dessa undersökningar sker är 

för att det är upp till 1000 gram hög uranhalt i bergarten på registrerade områden vilket nästan 

är tre till fyra gånger mer än vad det är i Ranstad. Ett av de uranhaltiga områdena har även 

fosforit som biprodukt enligt Lorentzon. AB Atomenergi vill att dessa undersökningar ska 

fortsätta, det stora problemet är dock att i september månad samma år är de ekonomiska 

anslagen för projektet slut. Anslag för att undersökningen ska fortsätta har skickats in men har 

inte beviljats ännu, säger Lorentzon och om de inte får de ekonomiska medlen måste AB 

Atomenergi avsluta undersökningen. Detta leder till arbetslöshet och undersysselsättning för 

bygderna vilket var fallet innan undersökningen startades. Rune B Johansson svarade på 

 

 

60 Statsutskottets utlåtande, nr 10, år 1965,  
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Lorentzons interpellation och säger att han håller med Lorentzon angående undersökningarna 

i västra Ångermanland.61  

 

Riksdagsprotokoll, andra kammaren, NR 12, anslag till atomenergiverksamhet inom 

Aktiebolaget Atomenergi, onsdagen den 17 mars år 1965. 

Anslaget har valt att jämföra uranbrytning i Ranstad med uranbrytning i New Mexico vilket är 

ett av det viktigaste områden i USA för uranbrytning. I Ranstad sker uranbrytningen från 

berg, i New Mexico sker brytningen i sandsten, kalksten och juraformation. Det är ca 1600 

gram uran per ton i New Mexico, i Ranstad är det cirka 300 gram per ton, vilket betyder att 

det är cirka fem gånger mer uran per ton i New Mexico. För att Ranstad ska kunna vinna en 

mellanprodukt måste det brytas cirka 400 tusen ton sten, vilket sedan förädlas till urandioxid 

och används i kärnkraftverken. Av 400 tusen ton sten blir det ca 120 ton uran med 0,7 procent 

U 235 vilket är det naturliga uranet som är klyvbart. Världsmarknadens normala pris för 

naturligt uran är ca 60 kronor per kg men har även sålts för cirka 30 kronor kg, vilket är cirka 

7.2 miljoner för de 120 000 kg som Ranstad ska bryta. Anslaget påpekar att det skulle kosta 

9,4 miljoner för att köpa allt uran med driftkostnad inkluderad. Förslaget från anslaget är att 

Ranstad bör läggas i en malpåse och får prövas i samband med resultat från provdriften men 

efter votering i kammaren blir dock beslutet att Ranstadverket inte ska placeras i malpåse.62  

 

Riksdagsprotokoll, andra kammaren, onsdagen den 28 april år 1965, nr 19, utvidgad statlig 

gruvdrift i Norrland. Gustav Lorentzon (K), 

Lorentzon citerar ett utdrag från Doktor Carl Mårtensson, en tidigare chef för AB 

Atomenergis uranletning i Norråker och förklarar att Norråkers områden är höguranhaltiga 

och att det även är uranfosforhaltiga. Vilket innebär att fosforiten som blir en biprodukt av 

uranbrytningen kan användas till att göra gödningsmedel och enligt Doktor Mårtensson är 

uranhalten betydligt högre i Norråker än var den är i Ranstad. Doktor Mårtensson förklarar att 

om det blir en gruvbrytning i Norråker kan det även bli en fabriksanläggning för 

gödningsmedel på grund av fosforiten. Mårtensson tycker det är orimligt att staten har lagt 

närmare 140 miljoner på Ranstad, när Norråker kan har högre uranhaltig berggrund. 

Upptäckten av Norråkers uranrika berggrund gjordes redan år 1957, men problemet var att 

 

 

61 Andra kammare, Nr 24, , onsdagen den 12 maj, 1965.  

62 Riksdagens protokoll, andra kammaren, NR 12 anslag till atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget 

Atomenergi, onsdagen den 17 mars, 1965.  
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området inte undersöktes tillräckligt förrän tre år senare säger Doktor Mårtensson och då hade 

riksdagen redan tagit beslutet angående Ranstad.63    

 

1966 

Riksdagens revisors berättelse för 1965, Utgiven 1966, Vattendomstolarnas befattning med 

mål angående atomkraftanläggningar.  

Vattendomstolen har fått tillstånd för att undersöka utsläppandet av industriellt avloppsvatten 

från anläggningar inom atomenergiområdet, vilket innebär undersökning av kärnkraftverk och 

uranverket Ranstad. Uran, plutonium och andra ämnen är det som används vid 

anläggningarna och det är även dessa ämnen som kommer att undersökas och även om de 

finns i avloppsvattnet.64    

 

Riksdagens protokoll, första kammaren, Nr 11, onsdagen den 16 mars år 1966, angående 

atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi. 

Kammaren tar Nils Carlshamre(H) och Tage Magnusson(H) reservation om att de vill att AB 

Atomenergi ska få en utredning om deras framtida verksamhet samt hur förhållandet till den 

tillverkande industrin och om Marvikenstationen ska fullföljas men också hur Ranstads 

driftförutsättningar ser ut. Carlshamre och Magnusson förklarar även att de båda projekten 

behöver ekonomiska medel för den 31 december år 1966 där Marviken behöver minst 40 

miljoner men begär 42 miljoner och Ranstad behöver 5 miljoner men begär 9 miljoner. 

Budgeten för AB Atomenergi är 93,5 miljoner men 89,5 är reservationsanslaget. 

Handelsministern håller med Carlshamre och Magnusson i riksdagsprotokollet om att AB 

Atomenergi behöver en utredning. Handelsministern håller även med angående att Ranstad 

ska få 5 miljoner istället för de begärda 9 miljonerna. Beslutet kammaren fattar är att AB 

Atomenergi ska få en utredning och Magnusson och Carlshamre förslag på 5 miljoner till 

Ranstadverket och 40 miljoner till Marviken blir bestämt.65  

 

 

 

63 Riksdagsprotokoll, onsdagen den 28 april, 1965, nr 19, Utvidgad statlig gruvdrift i Norrland. Gustav 

Lorentzon (K) 

64 Riksdagens revisors berättelse för 1965, Utgiven 1966, Vattendomstolarnas befattning med mål angående 

atomkraftanläggningar.  

65 Riksdagens protokoll, första kammaren, Nr11, onsdagen den 16 mars, 1966, Ang. Atomenergiverksamhet 

inom Aktiebolaget Atomenergi. 
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Riksdagensprotokoll, första kammaren, Nr 11, onsdagen den 16 mars år 1966, år 1966. 

Protokollet inleds med att berätta att Ranstad nu är driftfärdigt men det kan dock inte 

framställa uran till konkurrenskraftiga priser, utan det är knappt att verket uppnår 

driftkostnader med deras nuvarande produktionskraft. Motionen tar upp att Ranstad endast 

ska beviljas ekonomiska medel för driftkostnader under gällande år. Ranstad begär 9 miljoner 

men blir beviljade 5 miljoner, Marviken begär 42 miljoner men blir beviljade 41 miljoner. De 

beviljade 41 miljonerna är delade mellan AB Atomenergi och Vattenfallsstyrelse enligt 

Professor Gustafsson. Kammaren går till votering om budgeten för Ranstad och Marviken.66 

Röstning blev ja på både Ranstad och Marviken, vilket betyder att Ranstads budget blir 5 

miljoner och Marvikens blir 41 miljoner.67    

 

Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 24, onsdagen den 18 maj år 1966,  

Hansson tar upp om det är möjligt att framställning av andra produkter kan ske vid 

Ranstadverk, till exempel framställning av byggnadsmaterial. Om den pågående 

undersökningen ger positiva resultat sker det en samordning mellan AB Atomenergi och 

statliga företag inom byggnadsämnesindustrin och enligt handelsministern kommer detta att 

ske under hösten samt att det är höstriksdagen som får ta ett beslut ifall det ska ske mer 

industri vid Ranstad. Handelsministern trycker på att om det inte sker en fortsatt verksamhet 

kan det ske att det läggs i en så kallad malpåse. Ranstad hade även ett studiebesök av cirka 35 

ledamöter från två olika riksdagsgrupper.68  

 

Riksdagens protokoll, andra kammaren, motion nr 378 av Gustaf Henry Hansson(H), år 1966 

Hansson lägger fram förslag hur verksamheten kan se ut vid Ranstad om det blir möjligt att 

utvinna material som inte är uran. Propositionens förslag är att skifferoljebolaget vilket har 

huvudansvaret för byggnadsmaterialutvinning, skulle kunna knuta ihop företag som Durox - 

koncernen och Skövde gasbetong AB samt AB svenska stenhus. 69  

 

 

 
66 Riksdagens protokoll, första kammaren, Nr 11, Onsdagen den 16 mars år 1966 

67 Riksdagens protokoll, första kammaren, Nr 11, Onsdagen den 16 mars år 1966, Votering, röster, Ja – 108, 

Nej – 22.  

68Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 24, onsdagen den 18 maj 1966,  

69 Riksdagens protokoll, andra kammaren, Motion nr 378, av Gustaf Henry Hansson(H), år 1966 
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Riksdagens protokoll, andra kammaren, nr 31, onsdagen den 2 november år 1966, vid remiss 

av Kungl. Maj:ts proposition nr 137.  

Bengt Börjesson(C) kritiserar regeringen på grund av undersökningen angående utökad 

verksamhet vid Ranstadverket. Det använda argumentet är att Riksdagen redan har lagt ca 145 

miljoner på Ranstad när första budgeten för hela projektet skulle vara 115 miljoner, vilket 

menas att riksdagen då måste vänta med att investera tills uranbrytningen går med 

ekonomiskvinst.70    

 

1967 

Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 2 torsdagen den 19 januari år 1967, vid remiss av 

statsverkspropositionen, 

Remissen tar upp hur handelsministern har tecknat ett avtal med USA om import av 

råmaterial samt förse stora möjligheter för att expandera atomkraften. Avtalet är skrivit på 30 

år och statsrådet vill att Ranstad ska fortsätta sin utvinning även att avtalet är signerat.71  

 

Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 3, torsdagen den 20 april år 1967, svar på Lena 

Renström-Ingenäs(S) interpellation angående det svenska atomenergiprogrammets 

kommersiella utvecklingsmöjligheter av Krister Wickman(S).  

Wickman förklarar hur experter är splittrade angående tungvattenlinjen, det vill säga om den 

är lönsam eller inte. Enligt interpellationen är fördelen med tungvattenlinjen att den drivs av 

naturligt uran vilket göra att reaktorerna inte blir beroende av import och utnyttjar inhemska 

resurser. Detta gör att driftkostnader av importerad uran minskas om resultaten från Ranstads 

prövotid visar tillräckligt bra resultat. Forskning och undersökning tyder också på att den 

inhemska uranen från Ranstad blir cirka 3 till 4 gånger dyrare än världsmarknadenspris och de 

kommer förmodligen bibehållas de närmaste tio åren enligt interpellationen. Enligt 

interpellationen kommer inte Ranstadverket att även vid full drift att uppnå mer än en 

 

 

70 Riksdagens protokoll, andra kammaren, nr 31, onsdagen den 2 november 1966, vid remiss av Kungl. Maj:ts 

proposition nr 137.  

71Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 2, torsdagen den 19 januari 1967, vid remiss av 

statsverkspropositionen m.m.  
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femtedel av det behov som de svenska kärnkraftverken kräver, detta beror på att skiffern är 

för uranfattig för att uppnå mer produktion.72  

 

Riksdagensprotokoll, andra kammaren, fredagen den 20 januari år 1967, nr 3, vid remiss av 

statsverkspropositionen, Gunnar Larsson(CP) i Luttra.   

Larsson förklarar hur det har påståtts att skiffern i Billingen innehåller världens största 

urantillgång och att det även kan bli basen för flera olika industriella produktioner som svavel, 

svavelsyra, värme, elektrisk kraft och byggnadsmaterial. Då Ranstad är en mycket avancerad 

anläggning är det möjligt då den visar ett gott bevis på Sveriges tekniska duglighet.73  

 

Riksdagens protokoll, andra kammaren, fredagen den 7 april år 1967, nr 18, Lars 

Eliasson(CP) i Sundborn, atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi.  

Dokumentet tar upp samma information om hur Ranstads anläggning kan utvinna mer ämne 

än uran och hur mer industri kan byggas vid verket.74  

 

Riksdagensprotokoll, andra kammaren, Nr 64 år 1967, 

Manne Ståhl(FP) argumenterar för att AB Atomenergi ska få en minskning på deras 

ekonomiska medel, eftersom Ranstadverket inte längre är i provdrift utan fungerar vilket gör 

att det endast behövs driftkostnader till Ranstad. Marvikenstationen är där AB Atomenergi 

ska fokusera säger Ståhl där hans förslag ligger på att det ska ske en minskning på 10 miljoner 

från deras yrkande sömma, vilket blir 82 miljoner istället för 92 miljoner.75  

 

 

 

 

 

 

 

72 Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 3, torsdagen den 20 april 1967, svar på interpellation ang. det 

svenska atomenergiprogrammets kommersiella utvecklingsmöjligheter.  

73Riksdagensprotokoll, fredagen den 20 januari 1967,Nr 3, vid remiss av statsverkspropositionen m.m. Gunnar 

Larsson(CP) i Luttra  

74 Riksdagens protokoll, andra kammaren, fredagen den 7 april 1967, Nr 18, Lars Eliasson(CP) i Sundborn 

Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi.  

75 Riksdagensprotokoll, andra kammaren, nr 64, år 1967, 
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Riksdagensprotokoll, andra kammaren, Nr 46, onsdagen den 6 december år 1967, Vindälvens 

utbyggnad.  

Protokollet tar upp hur riksdagen har debatterat flera gånger om Ranstadverket, om det ska 

fortsätta sin drift eller inte. Dessa debatter sker ofta på grund av att den nuvarande kostnaden 

för anrikat uran från Ranstadverket är betydligt dyrare än det från världsmarknaden.76  

 

6.3 

1968 

Kungl. Maj:ts proposition, nr 25 år 1968.  

Propositionen tar upp att uranverket färdigställdes under 1965 och att provdriften sker 

fortfarande.77  

 

Statsutskottets utlåtande, nr 104 år 1968. Majoritetsförslag 

Riksdagen har avsett 11 miljoner för Ranstadverkets drift under budgetåret 1968/1969. 

Statsutskottets utlåtande angående budgeteringen för Ranstad är att det inte är 

självförsörjande, på grund av att dess produktionskraft är för svag. Utskottet tycker att 

Ranstad ska fortsätta sin drift men det är enbart för att verket måste kunna producera en 

väsentlig del av den svenska urananvändningen. Statsutskottet står eniga med förslaget om 11 

miljoner för driftkostnad för Ranstadverket, vilket innebär att statsutskottet står med 

Riksdagens förslag på 11 miljoner. Manne Ståhl(FP) har gjort en blank reservation av 

ärendet.78   

 

Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 26 tisdagen den 21 maj år 1968.  

Protokollet tar upp hur AB Atomenergi har gått ut med att de har önskat att de ska driva 

Ranstad oförändrat under hela budgetåret. Utredningen på Ranstad har bevisat att det inte går 

att utvinna lönande biproduktutvinning på grund av att det är tekniskt och affärsmässigt 

omöjligt enligt motionen.79  

 

 

 

 

76 Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 46, onsdagen den 6 december 1967, vindälvens utbyggnad. u  

77 Kungl. Maj:ts proposition, nr 25 år 1968.  

78Statsutskottets utlåtande, nr 104 år 1968. 

79 Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 26 år 1968. tisdagen den 21 maj  
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Riksdagens protokoll, andra kammaren, tisdagen den 21 maj år 1968, nr 29,  

Protokollet tar upp samma information angående att Ranstadverket kan inte blir affärsmässigt 

lönsamt av biproduktutvinning i stor skala.80  

 

Riksdagens protokoll, andra kammaren, onsdagen den 11 december år 1968.  

Protokollet förklarar hur det nya konsortialavtalet mellan staten och ASEA Atom kan påverka 

Ranstadverket och AB Atomenergi. Då den svenska atompolitiken fokuserar på 

lättvattenreaktorer och anrikat uran kan det leda till att Ranstadverket får stängas. Eftersom 

verket har kostat flera miljoner och har väldigt många anställda kan det vara ett svårt läge 

angående bestämmelsen på Ranstads framtid. Ett exempelvis är hur de närliggande 

kommunerna kommer att påverkas ifall verket stängs.81  

 

 

1969 

Riksdagens protokoll, första kammaren, Nr 29, torsdagen den 27 maj år 1969,  

Åkerlund och Hübinette(M) tar upp att riksdagen har gett förslag att ett utvecklingsarbete för 

att öka uranutvinningen på Ranstadverket. Arbetet kommer vara under tre år och ha en 

bruttokostnad på 25 miljoner.82   

 

Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 10, torsdagen den 13 mars år 1969.  

Statsrådet Wickman(S) redogör för vilka åtgärder som har planerats för att sprida information 

till de berörda parterna, som blir påverkad av den planerade driftinskärningen på 

Ranstadverket. Det är cirka 30 personer som kommer att bli av med deras arbetet när 

driftskränkningen sker och Ranstadverkets framtid är oklar förklarar Wickman.83  

Det kommer även att ske ett projekt för att underlätta övergången till annan anställning för 

den personal som måste varslas.84    

 

Riksdagens protokoll, andra kammaren, nr 26, år 1969.  

 

 

80 Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 29 tisdagen den 21 maj 1968. Nr 29 

81Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 10 onsdagen den 11 december 1968.   

82 Riksdagens protokoll, första kammaren, Nr 29, torsdag den 29 maj år 1969,  

83 Statsutskottets utlåtande, nr 88 år 1969.  

84 Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 10 torsdagen den 13 mars 1969.  
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Ranstadverkets fortsatta drift påverkas mycket på hur världsmarknaden ser ut och ändrar sig. 

Departementschefen beskriver Ranstads uranbrytning som ett reellt försörjningsalternativ för 

framtiden då världsmarknaden konstant ändrar sig. Facket LO har blivit inkopplade då varsel 

av cirka 30 personer kan komma att ske på Ranstadverket. Protokollet går till votering om 

utvecklingsarbete för Ranstadverket. Kammarens resultat blev ja till utvecklingsarbete för 

Ranstadverket.85  

 

Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 26, torsdagen den 22 maj år 1969.  

Protokollet diskuterar samma förslag om utvecklingsarbete för att öka uranutvinningen på 

Ranstadverket. Utvecklingsarbetet kommer att ske under tre år och ha en bruttokostnad på 25 

miljoner.86  

 

1970 

Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 21, onsdagen den 29 april år 1970,  

Protokollet inleds med att förklara att Marviken och Ranstadverket är viktiga beståndsdelar 

för integration av den svenska linjen, för både fred och krig enligt protokollet. Kammaren 

skyddar Randstadverket och uranbrytningen, detta för att verket har fått för höga 

förhoppningar. Syftet med verket var aldrig att kunna bistå med allt uran som krävs av 

kärnkraften utan istället till att vara till så stor nytta som möjligt. Detta innebär att Sverige 

alltid skulle behöva importera uran, fast i mindre skala när Ranstadverket blev driftklart.87  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Riksdagens protokoll, andra kammaren, nr 26 år 1969.  

86 Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 26, torsdagen den 22 maj 1969. 

87 Riksdagens protokoll, andra kammaren, Nr 21, onsdagen den 29 april 1970 
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7. Analys och diskussion 

 

Analys 

Frågeställning –  

• Hur såg riksdagsbehandlingen av frågan om uranbrytning i Ranstad ut 1959–1970 och 

vilka aktörer och strukturer påverkade främst riksdagens beslutsfattande? 

 

• Var det främst en regional fråga för Skaraborgs län eller var det en fråga av nationell 

karaktär? 

 

 

I första delen av analysen kommer riksdagsbehandlingen av frågan på uranbrytningen i 

Ranstad under åren 1959–1970 tas upp samt vilka aktörer och strukturer som påverkade 

riksdagens beslutsfattande. Under perioden 1959 - 1970 sker det flera ändringar med 

Ranstadverket, där det första är att verket blir beviljat att byggas vid 1959 och blir klart 1965. 

Verket uppskattades i området då det kunde bidra till en minskning på arbetslösheten samt 

minska importen av uran. År 1960 sker det en reservation av Svärd, Skoglund, Staxäng och 

Heckscher(H) i statsutskottet. Reservationen innebär att verkets budget för åren 60/61 ska 

minskas med 10 miljoner vilket betyder att budgeten hamnar på 88.1 miljoner istället för 98.1 

miljoner, reservationen blev avslagen. År 1961 beviljas Ranstadverket anslag för expansion 

där anslaget var att verket behövde tekniskt utrustning för cirka 40 miljoner och kostnaden 

delades upp under de fyra kommande budgetåren. År 1962 gör statsutskottet ett utlåtande 

angående att verket kommer att bli cirka 20 miljoner dyrare än beräknat och under år 1963 

sker det en utveckling av teknologi vilket gör att Ranstadverket och utvinningen av det 

inhemska uranet blir viktigare ändå. År 1965 börjar uranbrytning i Ranstadverket och verket 

blir direkt kritiserat då uranhalten i alunskiffer är väldigt lågt jämfört med exempelvis New 

Mexico och Norråker i Norrland. Verkets framtid diskuteras fram till 1969, då det beslutas att 

läggas i malpåse. De förändringar som sker under åren 1959 - 1970, är att från början är 

verket uppskattat och får väldigt mycket ekonomiska medel. När verket blir klart för drift och 

resultatet inte blir starkt nog för att konkurrera med världsmarknaden förloras stödet för 

verket vilket bidrar till att det blir placerat i malpåse. Varför resultatet blev att verket blev 

placerat i malpåse efter fyra år beror på att det inte var lönsamt att utföra inhemsk 
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uranbrytning mellan åren 1965 - 1969. Riksdagens stora misstag var att verket var placerat på 

ett uranfattigt område jämfört med andra områden i Sverige.88       

 

I andra delen av analysen kommer det tas upp om Ranstadsverket främst var en regional fråga 

för Skaraborgs län eller handlade det om en nationell fråga. Uranbrytningen vid 

Ranstadverket sågs som en möjlighet för hela Sverige på grund av att det erbjöd jobb inom 

regionen och påverkade hela Sveriges uranresurser, då Ranstadverket var den enda aktiva 

urangruvan.  

 

På regional nivå var frågan om jobbmöjligheter, Gunnar Larsson(C) och Arne Blomkvist(S) 

såg Ranstadverket som en lösning för en stor del av den arbetslöshet i dåvarande Skaraborg 

län och specifika områden runt Skövde och Falköping.89 Skövde Miljöforums forskning tar 

upp hur de tyckte att Ranstadverket påverkade regionen. Skövde miljöforum såg verket som 

ett hot snarare än en lösning på både arbetslösheten och utvinning av uran. De kritiserade 

även riksdagen för att de gynnar exploateringsintresset istället för att stödja miljöintresset och 

de ideella miljökämparna. 90 Då riksdagsmaterialet inte tar upp något om 

exploateringsintresse och det hot Skövde Miljöforum trodde på, betyder det att det regionala 

perspektivet från riksdagsmaterialet såg Ranstadverket som en lösning på regionala problem. 

 

  Det är på nationell nivå Ranstadverkets diskuteras främst och det är utifrån det ekonomiska 

perspektivet. Till exempel ifall det är lönsamt, ifall det ska fortsätta, världsmarknadspriset och 

dess påverkan. Det är även diskussioner om hur uranhaltigt alunskiffret är och om det finns 

andra platser som är rikare av uran. Då Ranstadverket påverkade hela Sverige och speciellt 

dess ekonomi gör detta att det blir ett nationellt projekt mer än ett lokalt. Världsmarknaden är 

den struktur som påverkade besluten om Ranstadverket från 1959 – 1970 om man applicerar 

Lennart Lundquist teori. Världsmarknadens pris på uran var billigare än det utvunna vid 

Ranstadverkets, det var anledningen till att det inte var lönsamt för Sverige att utvinna eget 

uran mellan 1959 – 1970. Genom att studerar hur frågorna tas upp i riksdagsmaterialet visas 

det mer fokus på hur Sverige påverkas istället för Skaraborgregionen, till exempel hur 

lönsamt det är för Sverige att utvinna uran och hur Sverige påverkas av att uranet inte är 

 

 
88 Riksdagsprotokoll, onsdagen den 28 april, 1965, nr 19, Utvidgad statlig gruvdrift i Norrland. Gustav Lorentzon 
(K) 
89 Riksdagsprotokoll, Andra Kammaren, NR 27, 1959-02-11, Larssons Interpellation. S. 52 – 53  
90 Skövde Miljöforum, 1977. Ranstad – Hot mot vår framtid. Skövde OFFSET. Skövde 
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tillräckligt uranberikat. Då regionala problem, vilket är arbetslösheten, diskuteras nationellt 

men det sker som ett exempel på vad som är positivt med att Ranstadverket ska utvinna uran 

och inte som ett direkt diskussionsämne.  

 

Sammanfattningsvis var det på nationell nivå Ranstadverket diskuterades. Då projektet var av 

stor betydelse för hela Sverige på grund av kostnaden och att det var det första Svenska 

urnabrytningsprojektet. De var diskussioner på regional nivå där fokusen handlade om hur 

verket kunde lösa arbetslösheten. På nationell nivå var diskussionsämnet mer på det 

ekonomiska perspektivet vilket påverkade hela Sverige. 

 

Lennart Lundquists aktör- och strukturteori kan appliceras genom att Ranstadverket är aktören 

som strukturerna påverkar. AB Atomenergi och LKAB är aktörer som blir påverkade av 

riksdagsbesluten och sedan påverkar Ranstadverket. Ett exempel är när AB Atomenergi fick 

godkänt av staten för att bygga Ranstadverket. Byggnationen tog cirka fem år och redan efter 

fyra år av uranbrytning blev verket placerat i malpåse då det inte var lönsamt för Sverige. 

Riksdagen inser att det inte är ekonomiskt lönsamt för verket att utföra uranbrytning och 

väljer att AB Atomenergi måste lägga verket i malpåse, vilket även betyder att det kan bli 

lönsamt igen då de inte väljer att avvecklat det helt. Världsmarknaden kan ses som en struktur 

eftersom det är världsmarknadens priser regeringen utgår från för att se om det är ekonomiskt 

lönsamt. Eftersom det var mer lönsamt att importera uran då världsmarknadens priser var 

lägre av vad det kostade att utvinna i Ranstad, avgjorde världsmarknadens pris beslutet från 

regeringen att placera Ranstadverket i malpåse.  

 

Ulla Eriksson - Zetterquists institutionella teori utgår från ett liknade perspektiv som 

Lundquist. I institutionell teori tolkas Ranstadverket, LKAB, AB Atomenergi och 

världsmarknaden som institutioner. Utifrån teorin påverkar och påverkas institutioner av 

varandra utifrån formella och informella regler. De formella reglerna är de beslut dokumenten 

tar upp, till exempel budget, avveckling och utbyggnad av verket. De informella lagarna är 

priserna i världsmarknaden och uranhalten i alunskiffret. Eftersom uranhalten vid 

Ranstadverket inte var konkurrenskraftig med världsmarknadens uran blev det att regeringen 

valde att lägga verket i malpåse. De informella reglerna påverkade de formella reglerna till att 

det inte var lönsamt att utvinna uran från Ranstadverket.   
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Ranstadverkets uranbrytning var väldigt påverkad av omvärlden och världsmarknaden. Var 

inte uranet ekonomiskt konkurrenskraftigt var det inte värt att utvinna det, vilket ledde till att 

verket placerades i malpåse eller avvecklades helt. Varför uranet var viktigt för Sverige var 

för att det gjorde det möjligt att använda kärnkraftverken vilket i sin tur bidrog med el till hela 

Sverige och visade att Sverige utvecklades teknologiskt. Varför den inhemska uranbrytningen 

var viktig för Sverige var för att landet inte skulle blir beroende av importen av ett annat land 

eller flera länder. Den inhemska uranbrytningen skulle även visa att Sverige inte behövde 

omvärldens resurser.  

 

Jonas Anshelm beskriver hur kärnkraften betraktades som en välsignade metod att utvinna 

energi och även att vara lösningen på svåra miljöproblem samt hur kärnkraften kan bidra till 

stor industri och ge jobbtillfällen.91 Uranbrytning blev även hyllat och erbjöd flera 

jobbtillfällen och kunde också hindra Sverige från att vara beroende av import av just uran. 

Vid start av brytningen vänder åsikterna angående uranbrytning och det ses inte lönsamt då 

det inte kan konkurrera mot världsmarknaden. Det finns kopplingar mellan uppsatsen och 

Anshelms forskning, om hur ny teknologi ser lovande ut till början och sedan blir ett stort 

problem istället för lösning. Det finns också en koppling på hur Sverige väljer att satsa flera 

miljoner på ny teknologi utan att vara helt säkra vad de finansierar, vilket hade kunnat 

undvikas om det hade gjorts mer prover om alunskiffern. Om det hade gjorts mer prover 

skulle AB Atomenergi upptäcka att det inte blev ekonomiskt hållbart, vilket går parallellt med 

hur Sverige satsade miljoner på kärnkraften utan att ha en garanterad källa av användbart 

uran. Det finns även en parallell mellan Anshelms forskning och uppsatsen med perspektivet 

på hur uranbrytningen och kärnkraftverken först ansågs vara en lösning på arbetslösheten för 

att sedan visa motsatsen. Genom att det inte gjordes tillräckligt med forskning ledde detta till 

att verket placerade i malpåse eller avverkades helt vilket gjorde att arbetslösheten ökade 

igen. Arbetslöshetsfrågan får samma perspektiv som teknologin vilket är att Sverige satsar 

väldigt mycket pengar innan de har gjort en fulländad forskning om ämnet och eventuella 

förluster. 

 

Olov Holmstrand och Jan Lindholms bok kan appliceras på uppsatsens del angående 

uranhalten och att det fanns ställe med högre uranhalt i Sverige. Holmstrand och Lindholm 

 

 
91 Anshelm, Jonas. 2000. Mellan frälsning och domedag, om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999 . Brutus Östlings bokförlag Symposion AB, Eslöv. S 15 
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kritiserar regeringen angående varför just platsen Ranstad valdes då uranhalten var låg där.92 

Uppsatsen tar vid ett flertal upp Ranstadverkets låga uranhalt för att det var en av orsakerna 

till att det inte var ekonomiskt lönsamt. Gustav Lorentzon (K) tar upp i riksdagens protokoll 

år 1965 att det fanns fler andra ställen i Sverige med högre uranhalt, där ett exempel han tar 

upp är Norråker i Norrland. Holmstrand och Lindholm kritiserar inte bara regeringen utan 

även AB Atomenergi om att de inte gjorde tillräckligt med prover av alunskiffern, vilket 

uppsatsens material också tar upp. Det finns även en parallell där uppsatsen tar upp att det är 

billigare för Sverige att importera uran istället för att bryta det, vilket Holmstrand och 

Lindholm också tar upp Sveriges val att bryta eget istället för att importera billigare uran från 

exempelvis New Mexico. Riksdagsmaterialet tar även upp att Ranstadverket blev cirka 50 

miljoner dyrare än planerat vilket både Bengt Börjesson(C) samt Holmstrand och Lindholm 

kritiserar regeringen för.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
92 Holmstrand, Olov. Lindholm, Jan. 2009. Uranbrytning i Sverige? Naturskyddsföreningen, Falköping. S.3-6 
93 Holmstrand, Olov. Lindholm, Jan. 2009. Uranbrytning i Sverige? Naturskyddsföreningen, Falköping. S.6 - 10 
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