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Abstrakt 

I avhandlingen analyserar jag hur det ekokritiska begreppet toxisk diskurs synliggörs i de litterära 

reportagen Bön för Tjernobyl (1997) av Svetlana Aleksijevitj, Fukushima för evigt (2015) av Pirkko 

Lindberg och Kärnkraft – Energihöst i Pennsylvania (2014) av Klas Lundström. Samtliga reportage 

skildrar tre olika kärnkraftsolyckor i världen. 

 

Jag tar fasta på berättarrösterna i verken, såväl intervjupersonernas som författarnas, och undersöker 

hur det ekokritiska budskapet förmedlas i reportagen. Berättarrösterna framställs av författarna på olika 

sätt med hjälp av litterära strategier, och jag identifierar dessa strategier och hur de används av 

författarna samt vilken effekt de får i reportagen.  

 

Resultaten från analysen visar att berättarrösterna i Bön för Tjernobyl fokuserar på det mänskliga 

lidandet, och på hur kärnkraftsolyckan påverkade djuren och naturen. I Fukushima för evigt står det 

vardagliga livet i fokus, det vill säga hur kärnkraftsolyckan har påverkat människors vardag och liv. I 

Kärnkraft – Energihöst i Pennsylvania uppmärksammar berättarrösterna i huvudsak de sociala 

orättvisorna som en kärnkraftsolycka för med sig. 
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1. Inledning 

 

I april år 1986 inträffar en kärnkraftsolycka i Tjernobyl, Ukraina. Det är den största 

kärnkraftsolyckan dittills, och hundratusentals människor tvångsevakueras från området kring 

kärnkraftverket. Två arbetare på kärnkraftverket dör omedelbart i olyckan, och över tjugo andra 

arbetare samt räddningspersonal insjuknar i strålsjuka (Acute Radiation Syndrome) som senare 

leder till deras död. Dagarna efter kärnkraftsolyckan sveper ett radioaktivt moln västerut över 

norra halvklotet och förgiftar miljön för människor och djur. Strålningen skadar frukt, svamp och 

andra livsmedel, vilket resulterar i att de blir oätliga.1 Sju år tidigare, den 28 mars 1979, 

havererade en tryckvattenreaktor i kärnkraftverket Three Mile Island nära den amerikanska 

staden Harrisburg i Pennsylvania, USA. Ett mänskligt misstag låg bakom olyckan, där reaktorn 

förstördes totalt. Trots det ansågs det läckta radioaktiva materialet inte utgöra någon fara för 

omgivningen, och det mesta av avfallet kunde insamlas i närheten av det förstörda 

kärnkraftverket. Efter olyckan förbättrades säkerheten kring reaktorerna bland annat genom att 

träningen och utbildningen av driftpersonalen ökade.2 

 

Över trettio år senare, den 11 mars 2011, utbryter en jordbävning med en magnitud på 9,0 på 

Richterskalan i havet utanför Tokyo, Japan. Jordbävningen orsakar en tsunami som slår ut tre av 

sex kärnkraftsreaktorer i Fukushima och resulterar i att radioaktivt material släpps ut i 

omgivningen.3 Kärnkraftsolyckorna i Fukushima och Tjernobyl rankas högst på INES (The 

International Nuclear and Radiological Event Scale) sjugradiga skala, medan Harrisburgolyckan 

klassas som en femma.4 

 

                                                           
1United Nations, Sources and Effects of Ionizing Radiation – United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation, New York, April 2011, Volume 2, s. 47, http://www.unscear.org/docs/reports/2008/11-
80076_Report_2008_Annex_D.pdf, hämtad 23.4 2019. 
2 Nationalencyklopedin, ”Harrisburgolyckan, 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/harrisburgolyckan, hämtad 17.3 2019. 
3 United Nations, Report of the united Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, New York, 
Sixtieth session, 27-31 Maj 2013, A/68/46, s. 7, http://www.unscear.org/docs/GAreports/A-68-
46_e_V1385727.pdf, hämtad 23.4 2019. 
4 Richard Black, ”Fukushima: As bad as Chernobyl?”, BBC News, 12.4 2011,  http://www.bbc.com/news/science-
environment-13048916, hämtad 23.4 2019. 

http://www.unscear.org/docs/reports/2008/11-80076_Report_2008_Annex_D.pdf
http://www.unscear.org/docs/reports/2008/11-80076_Report_2008_Annex_D.pdf
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/harrisburgolyckan
http://www.unscear.org/docs/GAreports/A-68-46_e_V1385727.pdf
http://www.unscear.org/docs/GAreports/A-68-46_e_V1385727.pdf
http://www.bbc.com/news/science-environment-13048916
http://www.bbc.com/news/science-environment-13048916
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En del länder, som Tyskland, har avvecklat atomkraften efter katastroferna, med anledning av de 

konsekvenser som ett atomhaveri för med sig för miljön och människor. Emellertid fortsätter 

andra länder utvecklandet av kärnkraftverk.5 Drygt ett halvår efter katastrofen i Fukushima 

meddelade Finland som det första landet efter olyckan om planer att utveckla ett nytt 

kärnkraftverk. Kärnkraftverket, som byggs i Pyhäjoki, motiverades med hänvisning till skogs- 

och stålindustrins behov av billig elkraft.6 Hösten 2017 meddelade Svenska Yle om att 

byggandet av kärnkraftverket har kommit igång. Enligt artikeln har Fennovoima, som leder 

arbetet, fått utstå en del kritik av strålsäkerhetscentralen (STUK) för sin bristfälliga 

dokumentation över hur processen fortlöper.7 I en annan artikel av Svenska Yle från december 

2018, framkommer att byggandet av kärnkraftverket trots allt ännu inte börjat, och enligt den nya 

tidtabellen uppskattas byggandet börja först år 2021.8 

 

Den förödelse och det lidande som en kärnkraftsolycka vållar miljö och människor är ämnen som 

behandlas i Svetlana Aleksijevitjs Bön för Tjernobyl – Krönika över framtiden (1997)9, Pirkko 

Lindbergs reportage Fukushima för evigt (2015)10 samt Klas Lundströms Kärnkraft – Energihöst 

i Pennsylvania11 (2014). Alla dessa tre litterära reportage behandlar så kallad toxisk diskurs, ett 

begrepp som myntades av Lawrence Buell 200112. Emellertid närmar sig författarna det från 

diametralt olika utgångspunkter. Bön för Tjernobyl består av monologer ur intervjusubjektens 

perspektiv,13 medan berättaren är starkt närvarande i reportaget om olyckan i Fukushima. De 

                                                           
5 ”Kärnkraft i världen”, Dagens Nyheter, 11.3 2012,  http://www.dn.se/nyheter/varlden/karnkraft-i-varlden/, 
hämtad 9.4 2019. 
6 Terhi Kinnunen, “Update 3 – Finland names 1st nuclear site after Fukushima”, 5.10 2011, Reuters, 
http://af.reuters.com/article/metalsNews/idAFL5E7KL63X20111005?sp=true, hämtad, 23. 4 2019. 
7 Kerstin Kronvall, “Kärnkraftsbygget i Pyhäjoki har startat, nu gräver Fennovoima grunden”, Svenska Yle, 
17.10.2017 https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/17/karnkraftsbygget-i-pyhajoki-har-startat-nu-graver-
fennovoima-grunden hämtad 23.4 2019. 
8 Charlotte Lindberg, ”Fennovoimas kärnkraftverk i Pyhäjoki fördröjs med fyra år”, Svenska Yle, 22.12 2018, 
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/12/22/fennovoimas-karnkraftverk-i-pyhajoki-fordrojs-med-fyra-ar, hämtad 23.4 
2019. 
9 Svetlana Aleksijevitj, Bön för Tjernobyl – Krönika över framtiden, [1997].Eftersom originalet är på ryska, används I 
den här avhandlingen den svenska översättningen av Hans Björkegren, utgiven av Ersatz, Stockholm, 2013. 
10 Pirkko Lindberg, Fukushima för evigt, PQR, Mariehamn, 2015. 
11 Klas Lundström, Kärnkraft – Energihöst i Pennsylvania, Telegram Förlag, 2014 
12 Lawrence Buell, Writing for an Endangered World – Literature, Culture, and Environment in the U.S. and beyond, 
Harvard University Press, 2001, s. 31. 
13 Med intervjusubjekt syftar jag på de personer som blivit intervjuade i böckerna. I Aleksijevitjs Bön för Tjernobyl, 
är det lämpligare att benämna intervjupersonerna som vittnen med tanke på reportagets form och stil. Dessa två 
begrepp förklaras närmare i teori och metodkapitlet i den här avhandlingen. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/karnkraft-i-varlden/
http://af.reuters.com/article/metalsNews/idAFL5E7KL63X20111005?sp=true
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/17/karnkraftsbygget-i-pyhajoki-har-startat-nu-graver-fennovoima-grunden
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/17/karnkraftsbygget-i-pyhajoki-har-startat-nu-graver-fennovoima-grunden
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/12/22/fennovoimas-karnkraftverk-i-pyhajoki-fordrojs-med-fyra-ar
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sociala orättvisorna som en miljökatastrof för med sig är å andra sidan centrala i Lundströms 

reportage. De ekokritiska perspektiven och den toxiska diskursen synliggörs genom 

intervjupersonernas samt författarens berättarröster i verken. Dessa berättarröster framställs av 

författarna på varierande sätt med hjälp av olika litterära grepp och strategier. 

 

1.1 Syfte och disposition 

 

Syftet med avhandlingen är att studera hur den toxiska diskursen (toxic discourse) framträder 

med hjälp av berättarrösterna i Svetlana Aleksijevitjs reportage Bön för Tjernobyl, Pirkko 

Lindbergs Fukushima för evigt, och Klas Lundströms reportage Kärnkraft – Energihöst i 

Pennsylvania. Med begreppet toxisk diskurs avser Buell den samhälleliga oro inför olika 

kemiska risker som hotar miljön. Dessa risker och miljöhot har uppstått till följd av mänsklig 

verksamhet.14 En utförligare definiton av toxisk diskurs återfinns i teori och metod. Min avsikt är 

att undersöka hur författarna med hjälp av olika litterära strategier och grepp gestaltar den 

toxiska diskursen genom berättarrösterna. 

 

Jag utför studien genom att undersöka de berättarröster som gör sig gällande i verken, det vill 

säga såväl författarnas som intervjusubjektens. Jag fokuserar på hur de intervjuade personerna 

får komma till tals i berättelserna, men även på vilka sätt författarnas röster gör sig gällande i 

verken. 

 

Ett annat ekokritiskt begrepp som jag tillämpar i min undersökning är environmental justice, 

eller på svenska miljörättvisa. Miljörättvisa handlar om att alla människor, oavsett ursprung och 

klass, ska få leva i en hälsosam miljö. 15 Marginaliserade folkgrupper har historiskt sett varit 

utsatta för miljöföroreningar i större utsträckning än resten av befolkningen, och 

miljörättviserörelsen vill återställa det här så att människor från samtliga samhällsgrupper får 

njuta av en hälsosam omgivning.16 

                                                           
14 Buell, 2001, s. 31. 
15 Joni Adamson, Mei Mei Evans, Rachel Stein, The Environmental Justice Reader: Politics, Poetics & Pedagogy, 
2002, The University of Arizona Press, Arizona USA, s. 4. 
16 Joni Adamson, Mei Mei Evans, Rachel Stein, 2002, s. 4. 
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Begreppet miljörättvisa är särskilt relevant i förhållande till Lundströms verk, eftersom han i hög 

grad exponerar de sociala orättvisorna som följer på en miljökatastrof. Begreppet miljörättvisa 

behandlas utförligare i kapitlet teori och metod.  

 

Genom att göra nedslag i primärlitteraturen jämför jag författarnas tillvägagångssätt i skildringen 

av kärnkraftskatastrofen och dess konsekvenser. I min analys utgår jag från ekokritik, eftersom 

kärnkraftsolyckornas konsekvenser för miljön motiverar en ekokritisk läsning av verken.  

 

I följande avsnitt presenterar jag författarna Svetlana Aleksijevitj, Pirkko Lindberg och Klas 

Lundström samt primärlitteraturen Bön för Tjernobyl, Fukushima för evigt och Kärnkraft – 

Energihöst i Pennsylvania. Därefter presenterar jag tidigare forskning kring litterära reportage 

samt mediernas rapportering och kommunikation om miljöproblem. I det kapitlet redogör jag 

också för bakgrunden till författarna som analyseras i den här avhandlingen.  

Eftersom det här är en ekokritisk läsning av verken går jag i ”Teori och metod”-kapitlet kort in 

på ekokritikens historia och utförligare om olika begrepp och teoriområden som är relevanta för 

den här analysen. Därefter kommer jag in på analysen, som är indelat i tre huvudkapitel, med två 

underkapitel var. I dessa analyserar jag de tre verken med fokus på berättarrösterna och hur den 

toxiska diskursen synliggörs i dem. Det första underkapitlet i varje kapitel behandlar författarens, 

eller berättarens, röst och hur författaren valt att presentera handlingen med hjälp av olika 

litterära strategier. I det andra underkapitlet utforskar jag intervjupersonernas berättarröster och 

de aspekter av den toxiska diskursen som de uppmärksammar. Analyskapitlen åtföljs av ett 

jämförande kapitel där jag sammanfattar mina resultat och diskuterar hur de tre reportagen skiljer 

sig från varandra. I avslutningen sammanfattar jag mina tankar kring resultaten. 

 

1.2 Material 

 

De verk som analyseras i avhandlingen är skrivna av författare med olika ursprung och status. 

Svetlana Aleksijevitj är en världskänd och etablerad författare som vunnit Nobelpriset i litteratur. 

Pirkko Lindberg är nationellt känd, särskilt i finlandssvenska kretsar, och har varit verksam som 

författare redan i trettio år. Den yngsta av författarna är Klas Lundström, som trots det ändå har 

hunnit skriva en hel del under de drygt tio år han jobbat som reporter.  
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En analys av verken från tre så varierande författare ger förhoppningsvis en bredare bild av hur 

författarna lyfter fram diskussioner kring den toxiska diskursen och miljörättvisan.  

 

Författaren, reportern och Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj (f.1948) föddes i Ukraina, men 

växte upp i Vitryssland. Efter att ha studerat journalistik vid universitetet i Minsk började 

Aleksijevitj arbeta som reporter på en tidning samtidigt som hon jobbade som lärare på en skola. 

Eftersom Aleksijevitj fascinerades av verkliga personers liv valde hon att fokusera på detta i sitt 

författarskap. Således strävade hon efter att i sina böcker skildra faktiska människors åsikter och 

upplevelser kring verkliga händelser.17 I en intervju beskriver Aleksijevitj hur hon fann en genre 

hon kände sig hemma med:  

 

I’ve been searching for a literary method that would allow the closest possible approximation 

to real life. Reality has always attracted me like a magnet, it tortured and hypnotized me, I 

wanted to capture it on paper. So I immediately appropriated this genre of actual human 

voices and confessions, witness evidences and documents.18 

 

Aleksijevitj debuterade med boken I’ve Left My Village, som består av monologer av människor 

som flyttat från landsbygden till stan. Verket förstördes på order av Sovjetunionens 

kommunistiska parti i Vitryssland och har därför aldrig officiellt publicerats.19 Aleksijevitj 

beskylldes för att ha ”anti-Communist and anti-government views” och hotades med 

uppsägning.20Aleksijevitj har således redan från början av sin karriär uppfattats som en omstridd 

författare som retat makthavarna. Johanna Lindbladh, som har forskat om rysk litteratur, menar 

att kontroversen kring Aleksijevitjs författarskap beror på att ”hon tar avstånd ifrån den 

nationella heroiska historieskrivningen”,21 och istället fokuserar på den individuella människans 

livsöde. På så sätt blottas statens tillkortakommanden.22  

 

                                                           
17 ”Svetlana Alexievich – Biographical”, Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2015/alexievich-bio.html, hämtad 23.4 2019. 
18 Ibid, hämtad 23.4 2019. 
19 “Ibid., hämtad  23.4 2019. 
20 Ibid., hämtad 23.4 2019. 
21 ”Svetlana Aleksijevitj tilldelas Nobelpriset i litteratur”, Göteborgs-Posten, 8.10 2015 
http://www.gp.se/n%C3%B6je/svetlana-aleksijevitj-tilldelas-nobelpriset-i-litteratur-1.148765, hämtad 23.4 2019. 
22 Ibid., hämtad 23.4 2019. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2015/alexievich-bio.html
http://www.gp.se/n%C3%B6je/svetlana-aleksijevitj-tilldelas-nobelpriset-i-litteratur-1.148765
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Aleksijevitj fortsatte sin författarbana med boken Kriget har inget kvinnligt ansikte (1985), som 

består av intervjuer med sovjetiska kvinnliga soldater som deltog i andra världskriget. 

Aleksijevitj sammanställde kvinnornas berättelser i en vittneslitteratur, som specifikt lyfter fram 

deras röster och upplevelser från kriget vid fronten. Verket tilldelades Kapuścińskipriset år 

2011.23 Bön för Tjernobyl (1997), handlar om människorna som drabbades av kärnkraftsolyckan 

i Tjernobyl 1986. Aleksijevitj intervjuade hundratals personer med anknytning till katastrofen, 

för att understryka de förödande effekterna som en dylik miljöolycka har på människors liv. År 

2015 vann Aleksijevitj Nobelpriset i litteratur för sina ”mångstämmiga verk, ett monument över 

lidande och mod i vår tid”24 Kriget har inget kvinnligt ansikte och Bön för Tjernobyl ingår i 

samlingen Utopins röster – Historien om den röda människan, i vilken Aleksijevitj litterära 

fokusering på att beskriva sovjetiska människors upplevelser framkommer. Samtliga fem böcker 

i samlingen är skrivna i dokumentär stil, varav den sista boken, Tiden second hand, publicerades 

2013.25  

 

Den finlandssvenska författaren Pirkko Lindberg (f.1942), debuterade år 1989 med romanen 

Byte, en historia om kärlek och död med magisk-realistiska inslag. Byte vann flera litteraturpris 

och med hjälp av pengarna som Lindberg erhöll för romanen hade hon möjlighet att resa jorden 

runt, i syfte att rapportera om den miljöpåverkan som människan ger upphov till. Hennes 

iakttagelser i länder såsom Japan och Australien samt i Syd- och Nordamerika resulterade i 

reseskildringen Tramp (1993), som är en kritisk skildring av hur människor förstör jordklotet. 

Pirkko Lindberg vill själv inte bidra till miljöförstörelsen, vilket innebär att hon inte flyger utan 

använder sig av andra transportmedel när hon reser.26 Författaren fortsatte sitt ekologiska 

reseprojekt i resereportaget SOS Tuvalu (2004), som berättar om låga paradisöar i Stilla havet 

som hotas av översvämning.27 Ett par år efter kärnkraftsolyckan i Fukushima, som inträffade år 

2011, reste Lindberg runt i Japan och intervjuade människor som drabbats av katastrofen. Hon 

var nyfiken på hur ett välutvecklat land som Japan hanterade atomhaveriet och ville bilda sig en 

                                                           
23 Kaj Schueler, ”Kriget enligt kvinnorna”, 10.10 2012, Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/kriget-enligt-
kvinnorna/om/kultur:litteratur hämtad 23.4 2019. 
24 Svenska Akademien, ”Nobelpriset i litteratur – Pristagarna”,  
http://www.svenskaakademien.se/nobelpriset/nobelpriset-i-litteratur-pristagarna, hämtad 23.4 2019. 
25 Ersatz, “Svetlana Aleksijevitj”, http://www.ersatz.se/forf_aleksijevitj.htm, hämtad 23.4 2019  
26 Korsström, 2013, s. 420. 
27 Korsström, 2013, s. 423. 

http://www.svd.se/kriget-enligt-kvinnorna/om/kultur:litteratur
http://www.svd.se/kriget-enligt-kvinnorna/om/kultur:litteratur
http://www.svenskaakademien.se/nobelpriset/nobelpriset-i-litteratur-pristagarna
http://www.ersatz.se/forf_aleksijevitj.htm
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bättre uppfattning om hur människorna går vidare efter en sådan omfattande naturkatastrof. 

Dessa intervjuer utgjorde grunden för Lindbergs nästa reportage, Fukushima för evigt (2015), ett 

resereportage där Lindberg själv är starkt närvarande i berättelserna. Lindberg intervjuade över 

hundra människor under sin vistelse i Japan, varav runt fyrtio kommer till tals i reportaget.28 

Förutom intervjuerna beskriver Pirkko Lindberg sina egna upplevelser under resan i Japan. 

Dessutom synliggör hon i hög grad sig själv i berättelserna genom sina starka synpunkter på 

kärnkraftverk och alternativa energikällor. 

 

Klas Lundström (f. 1982) är en svensk författare och journalist. Sedan 2007 skriver han på heltid, 

och han inriktar sig i första hand på att rapportera om politik och energi-och miljöfrågor.29  

Lundström debuterade 2008 med verket Amazonas: reportage från jordens lungor; ett politiskt 

reportage som handlar om människorna i Amazonas-regionen i Brasilien, Colombia och Peru. 

Han levde ett halvår i Amazonas och i verket skildrar han de utmaningar som regionen står inför 

då gammalt möter nytt. Stammar av ursprungsbefolkningen lever fortfarande kvar i området, 

samtidigt som där har utvecklats stora industrier sedan 1900-talets början. I dagens läge präglas 

Amazonas bland annat av regnskogsskövling, barnarbete och narkotika.30 Trots sin relativt unga 

ålder har Lundström varit mycket aktiv som skribent. Sedan debuten 2008 har han publicerat 21 

reportage via Telegram Bokförlag AB, vars serie Telegram Journalistik inriktar sig på att 

publicera just journalistiska reportage och böcker.31  

 

Kärnkraft – Energihöst i Pennsylvania är den första av fyra böcker som handlar om USA:s 

energipolitik. I reportaget undersöker Lundström hur människorna och omgivningen runt Three 

Mile Island har påverkats efter kärnkraftsolyckan i Pennsylvania. Han pratar bland annat med 

lokalbefolkningen som bodde i området vid den tid då kärnkraftverket kollapsade, och han går 

även ytligt in på vilka påföljder urangrävningarna i reservaten får för ursprungsbefolkningen. I 

Tidningen Kulturen har Emilia Aalto recenserat Lundströms Inferno: USA:s resa från 

härdsmälta till kolrush, som alltså är en samlad version med alla fyra böcker som Lundström 

                                                           
28 Lindberg, 2015, s. 10. 
29 Klas Lundström Writer and Journalist, ”Om”, http://klaslundstrom.com/HOME/om.html hämtad 23.4 2019 
30 Storytel, ”Amazonas reportage från jordens lungor”, https://www.storytel.com/fi/fi/books/18643-Amazonas-
reportage-fraan-jordens-lungor, hämtad 23.4 2019. 
31 Sölve Dahlgren, ”Storytel köper Telegram bokförlag”, Boktugg, 13.4 2017, 
http://www.boktugg.se/2017/04/13/storytel-koper-telegram-bokforlag/, hämtad 23.4 2019. 

http://klaslundstrom.com/HOME/om.html
https://www.storytel.com/fi/fi/books/18643-Amazonas-reportage-fraan-jordens-lungor
https://www.storytel.com/fi/fi/books/18643-Amazonas-reportage-fraan-jordens-lungor
http://www.boktugg.se/2017/04/13/storytel-koper-telegram-bokforlag/
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skrivit om USA:s energipolitik. I sin recension påpekar Aalto att Lundströms reportage gör det 

personliga politiskt, och att det ”pekar på de smala lösningar som i slutändan förgör vår 

planet.”32 Aalto anser att Lundström använder ett ”ödesmättat” språk, men som ändå ger en del 

svar på vägen. Hon beskriver också Inferno som ett ”vittnesmål om korruption och orättvisa, där 

drömmen om Amerika minst sagt känns som en väldigt avlägsen hägring.”33 

Förutom reportage i bokform har Lundström skrivit bland annat en artikel för den brittiska 

tidningen The Guardian med rubriken ”Golf, fishing and wildlife: the changing face of Angolan 

tourism”34, som handlar om hur turismplanerna i Angola i sydvästra Afrika hotar att åsidosätta 

den lokala befolkningens behov av fisket som försörjningsmedel.  

För den finlandssvenska tidskriften Ny Tid har Lundström skrivit om en liknande problematik för 

den lokala fiskeförsörjningen på Gran Canaria i en artikel med titeln ”’Vi är havets väktare’”.35 

Därutöver har Lundström publicerat en artikel för svenska Arbetaren, som handlar om Onkalo i 

Finland, ett underjordiskt rum nära Olkiluoto kärnkraftverk där landets kärnavfall ska förvaras. 

Ett starkt ifrågasättande av kärnkraftverk som energikälla lyser igenom.36 

Lundström introducerar miljöhoten och miljöproblemen från världens alla hörn för både en 

svensk och nordisk publik.  

 

Eftersom formen och stilen för det litterära reportaget kan se olika ut, kommer jag i följande 

kapitel att redogöra för genrens uppkomst, för att därefter gå in på tidigare forskning om de olika 

författarna. Redan här är det dock värt att påpeka att det inte finns någon forskning om 

Lundströms författarskap. 

 

1.3 Bakgrund och tidigare forskning 

 

                                                           
32 Emilia Aalto, “Litteratur: Klas Lundström – Inferno: USA:s resa från härdsmälta till kolrusch”, Tidningen Kulturen, 
27.4 2019, https://tidningenkulturen.se/arkiv/13-litteratur/litteratur-kritik/19628-litteratur-klas-lundstrom-
inferno-usa-s-resa-fran-hardsmalta-till-kolrusch, hämtad 23.4 2019. 
33 Ibid. 
34 Klas Lundström, ”Golf, fishing and wildlife: the changing face of Angolan tourism”, The Guardian, 2.1 2015. 
35 Klas Lundström, ”’Vi är havets väktare’”, Ny Tid, 9.6 2014. 
36 Klas Lundström, ”Motvilligt Finland satsar på kärnkraft”, Arbetaren, 24.11 2014 
https://www.arbetaren.se/2014/11/24/motvilligt-finland-satsar-pa-karnkraft/, hämtad 23.4 2019. 

https://tidningenkulturen.se/arkiv/13-litteratur/litteratur-kritik/19628-litteratur-klas-lundstrom-inferno-usa-s-resa-fran-hardsmalta-till-kolrusch
https://tidningenkulturen.se/arkiv/13-litteratur/litteratur-kritik/19628-litteratur-klas-lundstrom-inferno-usa-s-resa-fran-hardsmalta-till-kolrusch
https://www.arbetaren.se/2014/11/24/motvilligt-finland-satsar-pa-karnkraft/
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Litteraturvetaren Anna Jungstrands avhandling Det litterära med reportaget – Om litteraritet 

som journalistisk strategi och etik utgör grunden för min diskussion kring det litterära reportaget 

som genre och dess skönlitterära egenskaper. Jungstrand undersöker hur olika litterära grepp som 

förknippas med skönlitteraturen kan tillämpas i reportaget och hur dessa grepp förhåller sig till 

de yrkesmässiga etiska kraven som ställs på reportern. Hon utreder därmed vilken roll 

litterariteten tar när den rör sig från sitt ursprungliga sammanhang i skönlitteraturen till 

reportagenren. Jungstrand tar avstamp från flera olika teoretiker, bland andra Gerard Genette, 

Dorrit Cohn och Seymor Chatman, och tillämpar deras teorier på reportagegenren.37 Ett exempel 

på detta är Dorrit Cohns tankar om ”självnarrationens konsonanta och dissonanta varationer.”38 

Jag behandlar konsonans och dissonans nogrrannare senare i detta kapitel. 

 

Jungstrand hävdar att i ett journalistiskt sammanhang har reportaget med sin berättande stil 

fungerat som ett uppror mot det objektiva ideal i nyhetsjournalistiken som grundades under 

1900-talet.39 Hon definierar reportaget på följande vis: ”Ett reportage är en journalistisk produkt 

som för fram berättelsen om journalistens möte med ett skeende och dess människor.”40 

Jungstrand noterar att detta kan göras med hjälp av flera olika typer av medier, men i sin 

avhandling är hon specifikt intresserad av ”det moderna textburna reportaget.”41   

Vidare härleder Jungstrand det litterära reportagets ursprung till bland annat ”new journalism” 

som utvecklades i USA under 1960- och 1970-talen.42 I den nya journalistiken synliggjordes 

reportern i texterna, och journalister började medvetet inkludera skönlitterära grepp och stilar för 

att skapa den känsla av närvaro i reportaget som behövdes för att framföra budskapet till 

läsaren.43 Den här metoden skiljde sig från den då allmänt rådande journalistiska idén, som 

förespråkade en objektiv och faktabetonad stil där den viktigaste informationen i texten kommer 

först, och därefter kommer det mindre viktiga stoffet. Detta tillvägagångssätt är också känt som 

”den omvända pyramidens struktur.”44 Jungstrand poängterar ändå att journalistiken använt sig 

                                                           
37 Anna Jungstrand, , Det litterära med reportaget – om litteraritet som journalistisk strategi och etik, diss., 
Ellerströms förlag, Lund, 2013, s.13-16, 119  
38 Jungstrand, 2013, s.73. 
39 Ibid., s.17 f. 
40 Ibid., s. 18. 
41 Ibid., s. 18. 
42 Ibid., s. 33. 
43 Ibid., s. 39 f, 46 f. 
44 Ibid., s. 39. 
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av skönlitterära grepp också före den nya journalistikens intrång. Det nya var att dessa grepp nu 

var eftersträvansvärda och journalister tillämpade dem medvetet i sina texter.45 Samtliga tre 

reportage som behandlas i den här avhandlingen omfattar även de mer eller mindre olika typer av 

litterära strategier. Vilka strategier och hur författarna tillämpar dem i reportagen framkommer 

utförligare i analyskapitlen. 

 

Jungstrand uppmärksammar att reportagegenren har kritiserats under 1900-talet för att inte 

uppfylla de etiska journalistiska kraven på att vara objektiv, opartisk och på att beskriva 

verkligheten.46 Jungstrand avfärdar den här kritiken, och genom att göra nedslag i olika moderna 

litterära reportage visar hon i stället hur den skönlitterära stilen kan gynna reportaget, utan att det 

tappar i trovärdighet och uppfattas som falskt:   

 

Ansvaret gentemot verklighet, läsare och inblandade personer är journalistikens rättesnöre – men 

frågeställningen om etik och ansvar måste omformuleras, i och med litteraritetens påvisbara 

ställning i genrekonstruktionen. Det ska då visa sig att den subjektivitet, den narrativitet och de 

litterära språkfunktioner som så många gånger ansetts hota etiken, tvärtom är det som bär det 

etiska.47 

 

I sin avhandling blottar Jungstrand således att de skönlitterära grepp som tidigare ansetts hota 

reportagets krav på objektivitet faktiskt fungerar på motsatt sätt – de förstärker det journalistiska 

budskapet. 

 

Dessutom betonar hon reporterns moraliska och etiska ansvar för reportaget, särskilt i mötet och 

skildringen av den andra. Enligt Jungstrand framträder detta ansvar kanske tydligast i urvalet, 

eftersom reportern där har förmågan att framställa intervjupersonerna på ett förödmjukande sätt, 

trots att de journalistiska reglerna förbjuder detta.48
 Hon understryker ändå att de etiska 

aspekterna i reportaget inte ska betraktas som en strategi på samma sätt som de litterära knepen 

fungerar i texten, utan ”I stället ska vi tänka oss att etiken är det som omsluter hela tillkomsten, 

                                                           
45 Ibid., s. 40. 
46 Ibid., s. 119. 
47 Ibid., s. 119. 
48 Ibid., s. 100. 



11 
 

genomförandet och mottagandet av reportaget – ända tillbaka till det möte som föregår 

berättandets akt.”49  

 

Enligt Jungstrand är det ”mötets särställning” som skiljer reportaget från andra journalistiska 

texter. Det vill säga att reportern medvetet möter de intervjuade personerna och händelserna och 

att det här mötet samtidigt triggar igång en rörelse där reportersubjektet skapas: ”Mötet för 

reportagegenren handlar i allra högsta grad om hur reportersubjektet föds och berättas i detta 

möte.”50 Det är också i mötet med den andra som etiken manifesterar sig.51 När journalister 

sedan använder skönlitterära strategier i sina texter måste dessa strategier enligt Jungstrand 

betraktas i ett nytt ljus, eftersom de ändrar karaktär när de plockas ut ur sitt ursprungliga 

sammanhang.52 Av pedagogiska skäl delar hon in de litterära strategierna i subjektivitet, 

narrativitet och språkfunktion för att enklare kunna beskriva hur dessa används i det litterära 

reportaget.53 Reportagets subjektivitet har att göra med berättaren i texterna. Jungstrand anser att 

berättaren är en konstruktion som kan delas in i två delar, dels den verkliga, levande reportern 

och dels den bild läsaren får av reportern i texten genom exempelvis värderingar. Dessa två 

instanser kan dessutom åtskiljas från den berättare som öppet hörs i själva texten: 

 

Det är tillsammans som dessa tre textinstanser etablerar den subjektiva strategin, dessa tre 

tillsammans bryter ner tanken på en objektiv återgivning av verkligheten – inte bara för att det är 

ett ekande ”jag” som sträcker sitt tilltal mot oss från texten, utan för att detta jag alltid är ett eko 

av tre, och således alltid måste betraktas som en konstruktion.54  

 

Jungstrand övergår till att diskutera hur vi i reportagesammanhang kan förstå jagberättaren, som 

enligt henne kan delas in i ett upplevande jag och ett berättande jag. Jungstrand menar att den 

röst vi hör i texten härstammar från två olika platser, dels från reportersubjektets direkta 

upplevelse av det skedda, dels från den tidpunkt då reportersubjektet återupplever händelsen och 

                                                           
49 Ibid., s. 119. 
50 Ibid., s. 120. 
51 Ibid., s.120. 
52 Ibid., s. 59. 
53 Ibid., s. 59. 
54 Ibid., s. 61 f. 
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skriver ner den.55 Utgående från Dorrit Cohns tankar om självnarration påvisar Jungstrand sedan 

hur författare kan använda sig av litterära grepp som dissonans och konsonans för att skapa 

trovärdighet i sina reportage. Med det dissonanta förhållandet menas att jaget tar sig tid att 

reflektera kring sina upplevelser innan hen skriver ner dem i textform. Reflektionen kan även 

resultera i att jaget tvivlar över och ifrågasätter det skedda, vilket Jungstrand hävdar att endast 

förstärker det litterära reportagets trovärdighet. Hon kallar det här för ”ärlighetens retorik”, och 

menar att jagets öppna ifrågasättande vinner läsarens sympatier och fungerar som en 

igenkänningsfaktor.56 Motsatsen till dissonans är konsonans, där jaget befäster de intryck och 

upplevelser hen varit med om för att på detta vis skapa trovärdighet. Konsonansen använder 

alltså tidsskillnaden mellan händelsen och när den skrivs ner till att ”stryka intrycken medhårs.”57  

Jungstrand understryker att det i samma text ändå kan förekomma exempel på både konsonans 

och dissonans.58  

 

Jungstrands avhandling handlar om hur författare av reportagetexter använder strategier från 

skönlitteraturen i sin framställning, för att därigenom öka trovärdigheten för det journalistiska 

budskapet. I avhandlingen framstår det här tillvägagångssättet som en väldigt medveten strategi 

från reportageförfattarnas håll. I artikeln ”Reportern som ett verktyg för att belysa de andra: 

Narratologiska konsekvenser av den journalistiska ögonvittnespositionen”59 hävdar Cecilia Aare 

å andra sidan att det journalistiska uppdraget bara i sig medför vissa narratologiska konsekvenser 

för reportagetexten. Liksom Jungstrand utgår Aare från teorier av Gérard Genette, Dorrit Cohn, 

och Seymor Chatman, och med stöd av dem påvisar hon hur ögonvittnespositionen i ett 

reportage ”förefaller att etablera andra narrativa strukturer än i övriga typer av icke-fiktiva jag-

berättelser.”60 Hon framhäver att reportaget befinner sig i en unik position eftersom det med sin 

berättande stil skiljer sig från nyhetsartikeln, samtidigt som det med sin betoning på verkligheten 

skiljer sig från fiktiva berättelser.61 Enligt Aare ska reportern alltid fungera som ett verktyg för 

                                                           
55 Ibid., s. 62 f. 
56 Ibid., s. 66-68. 
57 Ibid., s. 66. 
58 Ibid., s. 67. 
59 Cecilia Aare, ”Reportern som ett verktyg för att belysa de andra: Narratologiska konsekvenser av den 
journalistiska ögonvittnespositionen”, Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL), (2015), Vol 45, Nr 1. 
60 Cecilia Aare, ”Reportern som ett verktyg för att belysa de andra: Narratologiska konsekvenser av den 
journalistiska ögonvittnespositionen”, 2015, s. 5. 
61 Aare, 2015, s. 5. 
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att belysa de andra, det vill säga de personer som intervjuas och de händelser som skildras, även 

om den här funktionen kan ta sig uttryck på olika sätt.62 Därmed skiljer sig reportaget från 

fiktionen, exempelvis självbiografin och reseberättelsen, där jag-berättarens perspektiv är det 

centrala i skildringen av händelserna. Följaktligen åskådliggör Aare hur reportaget kan flytta 

fokus från den upplevande reportern till de personer och händelser som reportaget handlar om.63 

Hon gör det här genom att uppmärksamma olika reporterroller i texter ”där ett faktiskt innehåll 

och ett journalistiskt syfte kombineras med komplexa tekniker för perspektivskiften, som man 

annars bara kan hitta i fiktion.”64 Hon är särskilt intresserad av hur röst, synvinkel och en implicit 

reporter, som hon kallar för regissör, samverkar med varandra.65  

Med stöd av Jungstrands avhandling diskuterar Aare de narratologiska konsekvenserna för 

reportaget när reportern används som ett verktyg för att belysa de andra.  

 

Vidare upplyser Aare att eftersom Jungstrand i sin avhandling diskuterar genren och inte 

enskilda reportrar skiljer den sig från tidigare forskning inom svensk litteraturvetenskap.66 Även 

internationell forskning har i huvudsak koncentrerat sig på reportern och inte på genren, och 

Jungstrand är därutöver banbrytande genom sin tillämpning av narratologiska perspektiv på 

reportaget.67 Utgående från Jungstrands avhandling och Aares artikel undersöker jag vilka 

skönlitterära grepp som författarna använder sig av i reportagen samt hur reportern används för 

att belysa de andra. 

 

Till följande diskuterar jag forskningen kring författarna. Jag börjar med Svetlana Aleksijevitj 

som är den internationellt sett mest kända författaren av de tre, för att sedan övergå till 

forskningen om Pirkko Lindberg och Klas Lundström. 

 

Aleksijevitjs reportageböcker är säregna i den bemärkelsen att reporterns röst inte 

synliggörs i intervjusituationerna, och i stället utgörs böckerna av monologer framförda av 

intervjupersonerna. Aleksijevitjs särpräglade berättarform har gjort att litteraturkritiker och 

                                                           
62 Ibid., s. 13f. 
63 Ibid., s . 5. 
64 Ibid., s.5. 
65 Ibid., s. 5. 
66 Ibid., s. 6. 
67 Ibid., s. 6. 
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forskare haft svårigheter med att exakt fastställa den genre som hon skriver inom. Anna 

Jungstrand karakteriserar i sin doktorsavhandling flertalet av Aleksijevitjs verk som 

”renodlade intervjuböcker, där intervjupersonernas egna ord dominerar reportagen.”68 

Jungstrand anser att beslutet att tilldela Aleksijevitj Nobelpriset i litteratur år 2015 var 

banbrytande för det litterära reportaget som genre.69 I samma avsnitt betonar Jungstrand 

den mångfald av genrer som Aleksijevitj anses röra sig mellan: ”allt från 

dokumentärromaner, litterär journalistik, polyfon vittneslitteratur till intervjuböcker.”70 

Däremot är forskningen kring Aleksijevitj författarskap inte helt enkel att kartlägga. 

Jungstrand påpekar i artikeln ”Svetlana Aleksijevitj och den dokumentära rösten: Om 

lyssnandets etik och tilltalets dubbla botten i Zinkpojkar” från 2016, att det ”ännu finns 

förvånansvärt lite forskning om författarskapet.”71 En sökning på Modern Language 

Associations (MLA) databas med namnet ”Aleksievich Svetlana” ger 38 träffar på 

forskningsartiklar, varav 18 är på tyska, 9 på ryska och 7 på engelska. Därutöver finns två 

på polska, en på kinesiska och en på slovenska. En betydande del av forskningen verkar ha 

gjorts efter att Aleksijevitj vann Nobelpriset i litteratur 2015, eftersom 22 av 

forskningsartiklarna är skrivna under de senaste tre åren.72  

 

Kulturjournalisten Kaj Schueler skriver om Aleksijevitjs författarskap i en artikel i Svenska 

Dagbladet med rubriken ”Vittneslitteratur med förebud om framtiden”.73 Schueler påpekar 

inledningsvis att Aleksijevitjs verk utmärker sig som vittneslitteratur, som han särskiljer från 

exempelvis tidningsreportaget med hänvisning till dess ”anspråk på att vara litteratur och att söka 

en litterär form och därigenom utifrån individens vision och tolkning av verkligheten förmedla 

                                                           
68 Jungstrand, 2013, s. 125. 
69 “Nobelpris hisnande erkännande enligt litteraturforskare”, Stockholms universitet, Stockholm, 8.10 2015, 
https://www.su.se/om-oss/priser-utm%C3%A4rkelser/nobelpriset/nobelpris-hisnande-erk%C3%A4nnande-enligt-
litteraturforskare-1.251260?cache=%2F2.7027%2F2.7071, hämtad 23.4 2019. 
70 Ibid., hämtad 23.4 2019. 
71 Anna Jungstrand, ”Svetlana Aleksijevitj och den dokumentära rösten: Om lyssnandets etik och tilltalets dubbla 
botten i Zinkpojkar”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2016 Vol 46, nr 2: Foucault, s. 50 
72 MLA International Bibliography, “Aleksievich Svetlana”, 
http://search.proquest.com/results/622D5A0FFD9B49CCPQ/1?accountid=8166, hämtad 23.12 2018. 
73 Kaj Schueler, ”Vittneslitteratur med förebud om framtiden”, Svenska Dagbladet, 8.10 2015, 
https://www.svd.se/vittneslitteratur-med-forebud-om-framtiden/om/nobelpriset-i-litteratur-2015, hämtad 23.4 
2019. 

https://www.su.se/om-oss/priser-utm%C3%A4rkelser/nobelpriset/nobelpris-hisnande-erk%C3%A4nnande-enligt-litteraturforskare-1.251260?cache=%2F2.7027%2F2.7071
https://www.su.se/om-oss/priser-utm%C3%A4rkelser/nobelpriset/nobelpris-hisnande-erk%C3%A4nnande-enligt-litteraturforskare-1.251260?cache=%2F2.7027%2F2.7071
http://search.proquest.com/results/622D5A0FFD9B49CCPQ/1?accountid=8166
https://www.svd.se/vittneslitteratur-med-forebud-om-framtiden/om/nobelpriset-i-litteratur-2015
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något utöver det vi kan inhämta i daglig rapportering eller i historieböcker.”74 Aleksijevitjs verk 

är med andra ord inte journalistiskt objektiva, som i nyhetsrapporteringen, utan präglas av 

författarens egen röst i form av de tolkningar och sammanställningar av vittnesmålens berättelser 

som författaren gjort. Med hjälp av dessa berättare för hon fram sitt eget vittnesmål, enligt 

Schueler.75 Sammanfattningsvis skriver Schueler att Aleksijevitj har skapat en helt ny genre som 

varken hör till reportaget eller till dokumentärromanen.76 Schueler uppmärksammar flera 

aspekter i Aleksijevitjs författarskap som också Jungstrand identifierar i sin avhandling när hon 

redogör för det litterära reportagets stil. Däremot ställer inte Jungstrand tidningsreportaget och 

vittneslitteraturen mot varandra som skilda kategorier som Schueler gör, och till skillnad från 

Schueler hävdar Jungstrand inte att Aleksijevitj har skapat en helt ny genre. I artikeln som hon 

skrivit om Zinkpojkar, hävdar Jungstrand att Aleksijevitjs böcker kan placeras inom det 

traditonella moderna reportaget, men att de stilmässigt ändå skiljer sin från andra intervjuböcker 

i genren: 

 

I hela serien ”Utopins röster” är den narrativa dimensionen av själva berättelsen om reporterns 

möte med skeendet mycket nedtonad. Ibland står personernas berättelser nästan helt fristående 

mellan förord och efterord, som i Zinkpojkar. Eller så inleder Aleksijevitj kort med det berättande 

jagets minne av mötet med intervjupersonen, som en inramning vilken sedan kan återkallas med 

korta instuckna passager eller som avslutning.77  

 

Jungstrand anser ändå inte att Aleksijevitjs böcker är egenartade på grund av att mötet mellan 

reporter och intervjupersoner skulle saknas, som hon menar att ändå existerar, utan för att 

”mängden av rena och okommenterade citat särskilt lyfter fram en aspekt av detta möte: rösten 

och den akt som det innebär att lyssna.”78 I Zinkpojkar blir således vittnesmålen det viktigaste, 

vilket enligt Jungstrand förstärks bland annat av att monologerna presenteras utan titel och utan 

ingående presentation av personerna som berättar sina historier.79  Även Bön för Tjernobyl är 

                                                           
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Anna Jungstrand, ”Svetlana Aleksijevitj och den dokumentära rösten: Om lyssnandets etik och tilltalets dubbla 
botten i Zinkpojkar, 2016, s. 50. 
78 Ibid, s. 51. 
79 Ibid, s. 51. 
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sammanställd på liknande sätt. Det centrala i verket är vittnesmålens berättelser, men också den 

konstruerade berättaren (Aleksijevitj) uppenbarar sig på olika sätt i texten. Även om 

berättarformen i Bön för Tjernobyl på många sätt skiljer sig från det traditionella reportaget, är 

det väsentliga ändå reporterns möte och skildring av de andra. Därmed väljer jag att definiera 

Aleksijevitjs böcker som litterära reportage med betoning på vittnesmålen. Jag anser däremot 

inte att böckerna utgör en helt ny genre inom det litterära reportaget.   

 

I sin avhandling föreslår Jungstrand vidare att reportaget utgör den huvudsakliga genren, och att 

exempelvis rapportboken, personporträttet och resereportaget ska förstås som underkategorier.80 

Däremot ger hon inte någon närmare definition av resereportagets särskilda stilart. I det här 

skedet är det värt att påpeka att enligt Jungstrand bör författaren av det litterära reportaget inte 

jämställas med berättaren. I stället ska textens berättare betraktas som en litterär konstruktion.81 

Därför är det inte möjligt att fastslå att det är Pirkko Lindberg själv som framträder i 

resereportaget, utan snarare är reseskildraren en persona för Lindberg. Det här gäller även för 

Aleksijevitj i Bön för Tjernobyl, och Klas Lundström i Kärnkraft – Energihöst i Pennsylvania. 

När jag syftar på Lindberg, Lundström eller Aleksijevitj i analysen i den här avhandlingen menar 

jag således den konstruerade berättaren som synliggörs i reportagen, om inte annat anges.  

 

Även Arne Melberg diskuterar reseskildringen i verket Resa och skriva – en guide till den 

moderna reselitteraturen.82 Till skillnad från Jungstrand påstår Melberg att reseskildringen inte 

direkt är en särskild genre, utan varje enskild författare ”skapar sin egen reselitterära variant med 

hjälp av det kontrakt han/hon tar i bruk för att koordinera information och fiktion.”83 Han 

vidareutvecklar det här påståendet och konstaterar humoristiskt att reselitteraturen har en 

nomadisk karaktär, vilket innebär att den lånar regler från exempelvis ”guideboken, det 

journalistiska reportaget, vittnesmålet, biografin, skissen, novellen, romanen och poesin.”84 Han 

lyfter även fram tre kriterier för vad som utgör modern reselitteratur. För det första ska det 

förekomma en resenär som är på en resa, för det andra ska resenären möta och skildra den 

                                                           
80 Jungstrand, 2013, s. 34. 
81 Jungstrand, 2013, s. 23f. 
82 Arne Melberg, Resa och skriva – en guide till den moderna reselitteraturen, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 
2005. 
83 Melberg, 2005, s. 12. 
84 Ibid., s. 32. 
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främmande världen, och för det tredje ska resan beskrivas litterärt.85 I Fukushima för evigt reser 

Pirkko Lindberg runt i ett främmande land och intervjuar befolkningen, samtidigt som hon även 

skildrar resan och sina egna upplevelser i Japan. Detta innebär att verket kan betraktas som ett 

resereportage enligt Melbergs kriterier. Ett liknande händelseförlopp påträffas i Kärnkraft – 

Energihöst i Pennsylvania, där författaren Klas Lundström reser runt i USA och intervjuar 

lokalbefolkningen. Däremot är Svetlana Aleksijevitjs Bön för Tjernobyl inte alls ett 

resereportage.  I anslutning till resereportaget introducerar jag ytterligare Annika Olssons 

avhandling Att ge den andra sidan röst, där hon diskuterar olika faktorer som påverkar 

skildringen av den andra, bland annat kön, klass och etnicitet.86 Verket är tillämpbart i analysen 

av de två resereportagen där författarna är vita västerlänningar som åker till ett främmande land 

för att intervjua och skildra lokalbefolkningen.  

 

Pirkko Lindberg är en etablerad finlandssvensk författare som också slagit igenom hos den 

finskspråkiga publiken. Däremot är forskningen kring Lindbergs författarskap fortfarande 

sparsam. Tuva Korsström hävdar i Från Lexå till Glitterscenen att Lindbergs debutroman Byte, 

utgör en brytningspunkt i den finlandssvenska litteraturhistorien, som tidigare hade dominerats 

av genrerna lyrik och kortprosa. Publiceringen av Byte kan enligt Korsström ses som början till 

det som senare under 1990-talet resulterade i en finlandssvensk romanboom.87 Denna 

romanboom, som inleddes i slutet av 1980-talet utmynnade i att författare fick ”sätta en personlig 

prägel på stora nutidsromaner och omfattande historiska romansviter.”88 Korsström nämner Kjell 

Westös Drakarna över Helsingfors, Lars Sunds Colorado Avenue och Ulla-Lena Lundbergs verk 

Leo och de två påföljande böckerna i Ålandstrilogin som betydande finlandssvenska verk som 

gavs ut under den här perioden.89 Därutöver har Hanna Samola skrivit doktorsavhandlingen 

Siniparran Bordelli. Dystopian ja sadun lajiyhdistelmät romaaneissa Berenikes hår, Huorasatu 

ja Auringon ydin (2016),90 i vilken hon analyserar Lindbergs verk Berenikes hår (2000). 

                                                           
85 Ibid., s. 32. 
86 Annika Olsson, Att ge den andra sidan röst – rapportboken i Sverige 1960 – 1980, diss., Universitetstryckeriet, 
Uppsala, 2002, s.32 – 38. 
87  Tuva Korsström, Från Lexå till Glitterscenen, Schildts & Söderströms, Helsingfors, 2013, s. 416. 
88  Korsström,  2013, s. 416. 
89 Ibid., s. 416 f. 
90 Hanna Samola, Siniparran Bordelli. Dystopian ja sadun lajiyhdistelmät romaaneissa Berenikes hår, Huorasatu ja 
Auringon ydin,diss., Tampere UP, Tammerfors, 2016. 
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Förutom doktorsavhandlingen har Samola skrivit en pro gradu-avhandling samt två artiklar om 

nämnda verk av Lindberg, och Samola nämner vidare att Maria Margareta Österholm även hon 

har forskat om Berenikes hår i avhandlingen Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i 

svenskspråkig prosa från 1980 till 2005, som kom ut 2012.91  

 

För närvarande finns ingen forskning om Klas Lundströms författarskap, vilket delvis kan bero 

på att han varit verksam som författare i endast drygt 10 år. Dels för att han fortfarande är en 

relativt okänd röst i reportagesammanhang.  

 

Eftersom de litterära reportage som analyseras i den här avhandlingen behandlar 

kärnkraftsolyckor, som påverkar omgivningen, vill jag i förbigående redogöra för hur media i 

allmänhet rapporterar och kommunicerar om miljön och katastrofer som påverkar den.  

Robert Cox har skrivit boken Environmental Communication and the Public Sphere där han 

förklarar hur människors kommunikation påverkar hur vi agerar och tänker om miljön, samt hur 

vi bedömer vad som är problematiskt med miljön och på vilka sätt dessa problem ska lösas. Han 

går bland annat in på miljö- och klimaträttviserörelsernas uppkomst som jag diskuterar 

noggrannare i följande kapitel i avhandlingen.  

 

Gunilla Jarlbro har sammanställt en forskningsöversikt över medier och miljöfrågor från 1990-

talet fram till år 2001 då översikten publicerades.92 I den framkommer bland annat att medier 

under denna period överlag inte prioriterade nyheter som berörde miljön, med undantag för 

sådana händelser där det fanns risk att de skulle leda till en miljökatastrof, eller som på något 

annat sätt var konfliktfyllda 93 Enligt Jarlbro visar forskningen dessutom att medborgare ofta 

missförstår mediernas rapportering om frågor gällande miljön, vilket utgör ett problem för 

journalisterna som ska rapportera om händelserna på ett begripligt sätt.94 Forskning har också 

visat att mediernas rapportering har ett starkt inflytande på människors åsikter och tankar: 

”Resultaten visar bl a, att efter den enorma mediebevakningen av Three Mile Island-olyckan 

                                                           
91 Samola, 2016, s. 23. 
92 Gunilla Jarlbro, Forskning om miljö och massmedier: en forskningsöversikt, Informationsenheten, Sociologiska 
institutionen, Lund, 2001:3. 
93 Jarlbro, 2001, s. 30f. 
94 Ibid., s. 31. 
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ökade allmänhetens negativa inställning till kärnkraft. När mediebevakningen avtog återgick 

opinionssiffrorna till samma läge som före olyckan.”95 Härvidlag vill jag ändå påpeka att Jarlbros 

forskning är gammal, och det är troligt att medierna prioriterar miljöärenden i högre grad i 

dagens läge, eftersom frågor gällande den globala uppvärmningen har fått allt större synlighet i 

den offentliga debatten. Frågor kring miljö och klimat behandlas i dagens läge nästan konstant i 

medierna. Som exempel har den svenska sextonåriga klimataktivisten Greta Thunberg cirkulerat 

i både inhemska och utländska medier det senaste året på grund av sitt engagemang för miljön. 

Thunbergs metod att skolstrejka för miljön anses av en del vara kontroversiell, men trots det, 

eller kanske tack vare det, har hon lyckats fånga flera framstående politikers uppmärksamhet. 

Inte bara i Sverige, utan även internationellt. Till exempel har amerikanska politikern Bernie 

Sanders hyllat Thunberg för hennes gärningar. Därutöver har hon också deltagit på bland annat 

klimatmötet i Davos i januari 2019.96 I mars 2019 publicerade Svenska Yle nyheten om att 

Thunberg blivit nominerad till Nobels fredspris.97  

 

I artikeln ”How the News Media Reported on Three Mile Island and Chernobyl”98, från 1987,  

diskuterar David M. Rubin mediernas rapportering om kärnkraftsolyckorna i Harrisburg och 

Tjernobyl. Efter att ha granskat den information som allmänheten fick tillgång till efter 

olyckorna, bedömer Rubin att myndigheternas information var bristfällig och ofta saknade 

relevant fakta, vilket ledde till att också människors förtroende för medierna försvagades.99 

Eftersom två av de verk som jag analyserar utspelar sig i Harrisburg respektive Tjernobyl, är det 

praktiskt att ha ett underlag för hur mediernas och myndigheternas samarbete såg ut vid 

tidpunkten för kraschen. Det är möjligt att informationen kan hjälpa en att förstå de drabbade 

människornas situation bättre, eftersom det framkommer att myndigheterna mörkade 

katastrofernas allvar. 

                                                           
95 Ibid., s. 27. 
96 Sanna Torén Björling, ”En klimataktivist med stjärnstatus – i alla fall utomlands”, Dagens Nyheter, 10.03.2019 
(uppdaterad 11.03.219),  https://www.dn.se/nyheter/politik/en-klimataktivist-med-stjarnstatus-i-alla-fall-
utomlands/, hämtad 13.03.2019. 
97 Sebastian Granskog, ”Klimatkämpen Greta Thunberg har nominerats till Nobels fredspris”, Svenska Yle, 13.3 
2019, https://svenska.yle.fi/artikel/2019/03/13/klimatkampen-greta-thunberg-har-nominerats-till-nobels-
fredspris, hämtad 30.3 2019. 
98 David M. Rubin, ”How the News Media Reported on Three Mile Island and Chernobyl”, Journal of 
Communication, Vol 37, nr 1, 1987 ss.42-57. 
99 Rubin, 1987, s. 42. 
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Richard F. Harris har i A Field Guide for Science Writers skrivit artiklen ”Toxics and Risk 

Reporting”, som handlar om vad journalister ska tänka på när de rapporterar om miljöproblem.100 

Enligt Harris måste journalisten som rapporterar om dylika händelser vara medveten om tre 

saker: Det är en historia som involverar människors starka känslor kring rädsla, hälsa och 

samhället. För det andra har det med makt och ekonomi att göra, och till sist är händelserna 

rotade i en bristfällig vetenskap101 Harris hävdar att rättvisa är ett viktigt ledmotiv för de 

människor som drabbats av negativa miljökonsekvenser, och därför måste den som rapporterar 

om dylika händelser vara väl införstådd med det. Att få upprättelse kan för dessa människor vara 

en viktigare motivation än hälsa.102 

 

1.4 Teori och metod 

 

Ekokritik och miljörättvisa 

Ekokritiken är ett relativt nytt tvärvetenskapligt forskningsområde som etablerades i 

litteraturvetenskapen under 1990-talet.103 När William Rueckert år 1979 skrev essän ”Literature 

and Ecology: An Experiment in Ecocriticism”, var det förmodligen första gången som begreppet 

ekokritik introducerades. I essän definierar han begreppet som en tillämpning av ekologiska 

grundtankar på litteraturstudier.104 Begreppet ekokritik har expanderat utöver Rueckerts snäva 

definition till att omfatta all form av studier kring sambandet mellan litteratur och miljö. 

Ekokritikern Cheryll Glotfelty sammanfattar begreppet på följande vis:  

 

all ecological criticism shares the fundamental premise that human culture is 

                                                           
100 Richard F. Harris, “Toxics and Risk Reporting”, A Field Guide for Science Writers, red. Deborah Blum och Mary 
Knudson, Oxford University Press, New York, Oxford, 1997. 
101 Harris, 1997, s.167.  
102 Harris, 1997, s. 168. 
103 Cheryll Glotfelty, ”Introduction: Literary studies in an Age of Environmental Crisis”, The Ecocriticism Reader – 
Landmarks In Literary Ecology, red. Cheryll Glotfelty och Harold Fromm, University of Georgia Press, Athens, 
Georgia, 1996, s. xvii f. 
104  Refereras i Glotfelty, 1996, s. xx. 
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connected to the physical world, affecting it and affected by it. Ecocriticism takes 

as its subject the interconnections between nature and culture, specifically the 

cultural artifacts of  language and literature.105  

 

Inom ekokritiken anser man att människan och miljön står i ständig växelverkan med varandra, 

och samspelet dem emellan lyfts fram och granskas. I fokus ligger texternas förhållningssätt till 

omvärlden och den betydelse litteraturen har för synen på miljön.106 Vidare undersöker 

ekokritiken inte endast det mänskliga samhället och dess förhållande till litteraturen utan 

inbegriper hela ekosfären, och analyserar hur olika delar av den är sammankopplade med 

varandra. Det här förfarandet särskiljer ekokritiken från andra litteraturteorier som oftast är 

inriktade på att undersöka samband mellan författare och litterära texter i en samhällelig 

kontext.107  

 

Lawrence Buell introducerar år 2001 begreppet toxic discourse i sitt tongivande verk Writing for 

an Endangered World.108 I den här avhandlingen använder jag den svenska översättningen toxisk 

diskurs när jag diskuterar begreppet. Buell definierar toxisk diskurs som: ”expressed anxiety 

arising from perceived threat of environmental hazard due to chemical modification by human 

agency.”109I ett samhälle där människans verksamhet, exempelvis i form av kärnkraftverk, kan 

leda till miljökatastrofer, betecknar toxisk diskurs den oro och ängslan som uttrycks inför dessa 

såväl upplevda som reella miljöhot. Buells definition av toxisk diskurs är relevant i anslutning 

till Fukushima för evigt, Kärnkraft – Energihöst i Pennsylvania och Bön för Tjernobyl, som 

skildrar människors upplevelser efter kärnkraftsolyckor som har kontaminerat omgivningen och 

gjort naturen giftig. I Fukushima, Harrisburg och Tjernobyl är miljöfaran inte endast ett hot utan 

ett faktum. Toxiciteten genomsyrar samhället som människorna lever i och påverkar hela 

omgivningen, eftersom strålningen förekommer i jorden, luften och vattnet. Människorna och 

djuren lever ständigt i ett slags toxisk diskurs i området kring de kollapsade kärnkraftverken. I 

anslutning till diskussionen av toxisk diskurs vill jag även lyfta fram tanken om miljörättvisa  

                                                           
105 Ibid., s. xix. 
106 Ibid., s. xix. 
107 Ibid., s. xix. 
108 Lawrence Buell, Writing for an Endangered World – Literature, Culture, and Environment in the U.S. and beyond, 
2001. 
109 Buell, 2001, s. 31. 
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som en analysingång till den etiska diskussionen kring miljöorättvisor. Begreppet belyser de 

sociala orättvisorna som exempelvis en miljökatastrof för med sig och förstärker. Oftast är det 

fattiga eller på andra sätt redan utsatta och marginaliserade människogrupper som drabbas 

hårdast av miljöhoten, och med hjälp av begreppet undersöker jag vilka slags människor som 

påverkades värst av kärnkraftsolyckan.110 Begreppet är särskilt tillämpbart i analysen av Klas 

Lundströms reportage, eftersom det på flera ställen i reportaget framkommer att människor ur 

särskilda samhällsgrupper drabbades värre än andra efter olyckan i Harrisburg. Personerna som 

han intervjuat för reportaget understryker dessutom att myndigheterna försökte dölja 

omfattningen av de skador som katastrofen vållat människor och omgivningen.  

Förutom Buells tankar kring miljörättvisa stöder jag mig även på The Environmental Justice 

Reader – Politics, Poetics & Pedagogy (2002), som är sammanställd av Joni Adamson, Mei Mei 

Evans och Rachel Stein.111 Detta verk är det första som behandlar miljörättvisa ur ett 

tvärvetenskapligt perspektiv, i vilket disciplinerna statskunskap, litteraturanalys och pedagogik 

aktualiseras. Verket är en antologi och genomsyras av en syn på miljöproblem i förhållande till 

social ojämlikhet, marginalisering och förtryck, och uppmärksammar den ojämna fördelningen 

av miljöproblem i samhället:  

 

Environmental justice movements call attention to the ways disparate distribution of wealth and 

power often leads to correlative social upheaval and the unequal distribution of environmental 

degradation and/or toxicity.112 

 

Miljörättviserörelsen anser med andra ord att den ojämlika fördelningen av makt och 

förmögenhet i samhället ofta leder till en samhällsomstörtning och en ojämlik belastning från 

miljögifter.  

 

I verket framkommer att miljörättviserörelsen har vuxit ut ur sammanslagningar av flera olika 

rörelser som samtliga intresserar sig för miljöfrågor. Exempel på sådana rörelser är 

kvinnorörelser, fredsrörelser, medborgarrättsrörelser och andra gräsrotsrörelser.113  Miljörättvisa 

                                                           
110 Ibid., s. 32 ff. 
111 Joni Adamson, Mei Mei Evans, Rachel Stein (red.), The Environmental Justice Reader – Politics, Poetics & 
Pedagogy, The University of Arizona Press, 2002  
112 Adamson, Evans och Stein, 2002, s. 5. 
113 Ibid., s. 4. 
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definieras som ”the right to share equally in the benefits bestowed by a healthy environment”114, 

det vill säga att alla människor ska ha samma rätt till de fördelar som en hälsosam omgivning 

innebär. Vidare definieras omgivningen som den plats där människor ”live, work, play, and 

worship”115, vilket skiljer sig från den syn på miljön som miljörörelsen traditionellt har haft. I 

American Indian Literature, Environmental Justice, and Ecocriticism: The Middle Place 

(2001)116, diskuterar Joni Adamson begreppet miljö och hur synen på den skiljer sig i litteratur 

skriven av traditionella naturberättare, som skildrar naturen i skönlitterära verk, jämfört med 

litteratur skriven av ursprungsbefolkningen och miljöaktivister. Adamson förklarar att 

naturberättare har intresserat sig för den ”oförstörda” miljön, den miljö som uppfattades som 

opåverkad av människans aktivitet. Till skillnad från dem har författare som exempelvis hör till 

ursprungsbefolkningen i USA skildrat den omgivning där människorna befinner sig. Adamson 

nämner bland annat reservat samt nationella och internationella gränsland som exempel på 

sådana platser117, och hävdar att verk som dessa utmanar våra föreställningar om miljön: 

 

These novels question and confront our most popular assumptions about ”nature” and 

”nature writing” by inviting us to take a hard look at the contested terrains where 

increasing numbers of poor and marginalized people are organizing around interrelated 

social and environmental problems.118 

 

Eftersom Lundströms reportage, som jag analyserar i avhandlingen, omfattar intervjuer med 

människor tillhörande USAs ursprungsbefolkning är Adamsons verk relevant att ta i beaktande 

när jag undersöker ursprungsbefolkningens tankar om den kontaminerade miljön efter 

kärnkraftsolyckan. Däremot är reportaget skrivet av en västerländsk man, och jag utforskar 

således inte litteratur skriven av ursprungsbefolkningen i sig. 

 

                                                           
114 Ibid., s. 4. 
115 Ibid., s.4. 
116 Joni Adamson, American Indian Literature, Environmental Justice, and Ecocriticism: The Middle Place, The 
University of Arizona Press, Tucson, 2001.  
117 Adamson, 2001, s. Xvi f.  
118 Adamson, 2001, s. xvii 
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I Environmental Communication and the Public Sphere119 nämner författaren Robert Cox i likhet 

med Adamson att miljörörelsen i USA historiskt sett har ägnat sig åt den ”vilda” naturen, och 

påpekar ytterligare att rörelsen dominerats av vita västerlänningar. Både Robert Cox och 

Lawrence Buell uppmärksammar Rachel Carsons verk Silent Spring (1962), i vilket hon 

illustrerar de förödande effekter som kemikalier i bekämpningsmedel har på människors hälsa, 

som en viktig brytpunkt som ledde till att människor började intressera sig allt mer för miljön. 

Efter publiceringen av Carsons verk började människor ifrågasätta användningen av 

bekämpningsmedel på grund av dess konsekvenser för omgivningen och människors hälsa.120 121 

Distinktionen mellan den orörda miljön, eller naturen, och den omgivning där människor lever är 

viktig att ta i beaktande eftersom de miljöer som undersöks i den här avhandlingen hör till den 

senare. Samtidigt har kärnkraftsolyckorna i vissa områden förgiftat naturen så till den grad att 

människor tvingats flytta från dessa platser. 

 

Adamson, Evans och Stein framhäver att miljörättviserörelsen särskilt vill uppmärksamma 

faktumet att miljökontamination främst drabbar fattiga och svarta, eftersom de i högre grad än 

andra folkgrupper är bosatta på områden som är utsatta för miljöförorening. En viktig 

målsättning för rörelsen är då att söka upprättelse för samhällets ojämlika belastning från 

miljögifter och på sikt säkerställa att alla människor kan leva i en miljö som är fri från skadliga 

gifter.122  

 

År 1987 publicerades en rapport, sponsrad av the United Church of Christ Commission for 

Racial Justice (UCC-CRJ), som visar att en oproportionellt stor andel av landets farliga avfall är 

placerat i områden som är befolkade av ”people of color”123, och att dessa människor står inför 

ökade hälsorisker: ”60 percent of African American and Latino communities and over 50 percent 

of Asian/Pacific Islanders and Native Americans live in areas with one or more uncontrolled 

                                                           
119 Robert Cox, Environmental Communication and the Public Sphere, SAGE publications, USA, 2013 (tredje 
upplagan). 
120 Cox, 2013, s. 247 
121 Buell, 2001, s. 35. 
122 Adamson, Evans och Stein, 2002, s. 4. 
123 Adamson, Evans och Stein använder begreppet ”people of color” när de menar människor som är av annan 
hudfärg än vit. Jag använder i fortsättningen ”svart och bruna” när jag avser människor som inte är vita, eftersom 
jag anser att det behövs en svensk översättning. 
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toxic waste sites.”124  Adamson, Evans och Stein anser att den här rapporten utgör en brytpunkt i 

den amerikanska miljörättviserörelsens historia.125 Efter publiceringen av rapporten myntade den 

dåvarande direktören för UCC-CRJ Benjamin Chavis begreppet miljörasism (environmental 

racism), som han definierar på följande vis:  

  

Environmental racism is racial discrimination in environmental policy-making. It is racial 

discrimination in the enforcement of regulations and laws. It is racial discrmination in the 

deliberate targeting of people of color communities for toxic waste disposal and the siting of 

polluting industries. It is racial discrimination in the official sanctioning of the life-threatening 

presence of poisons and pollutants in communities of color. And, it is racial discrimination in the 

history of excluding people of color from the mainstream environmental groups, decisionmaking 

boards, commissions, and regulatory bodies.126 

 

Antologin Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots (1993),127 är 

sammanställd av Robert Bullard, som är en förgrundsfigur inom miljörättviserörelsen och anses 

av många vara ”the father of environmental justice.”128 I antologin avhandlas den gren av 

miljörättviserörelsen som arbetar mot miljörasism. Verket är särskilt användbart när jag 

analyserar Lundströms reportage som utspelar sig i Nordamerika, där han bland annat intervjuar 

representanter för ursprungsbefolkningen.  

 

I Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature129 (2007) redogör 

författaren David Schlosberg för miljörättviseidéns uppkomst och hur akademiker samt 

miljörättviserörelsen själv definierat begreppet. Enligt författaren har den teoretiska och 

akademiska definitionen av miljörättvisa varit allt för snäv, och han anser att litteratur inom 

                                                           
124 Adamson, Evans och Stein, 2002, s. 4. 
125 Ibid, s.4. 
126 Benjamin F. Chavis Jr. ”Foreword”, Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots, red. Robert 
D. Bullard, South End Press, Boston, Massachusetts, 1993, s. 3. 
127 Robert Bullard (red.), Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots, South End Press, Boston, 
Massachusetts, 1993. 
128 Gregory Dicum, “Meet Robert Bullard, the father of environmental justice”, Grist, 15.3 2006, 
https://grist.org/article/dicum/, hämtad 30.3 2019. 
129 David Schlosberg, Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature, Oxford University Press, 
New York, 2007. 

https://grist.org/article/dicum/
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ämnet inte beaktar alla aspekter av begreppet.130 Han hävdar att miljörättviserörelserna själva 

alltid har gett en mer mångfasetterad och pragmatisk bild av miljörättvisa, medan många 

teoretiker preciserar begreppet till att handla om en ojämn fördelning av rättvisa i samhället.131 

Schlosberg poängterar att han inte motsätter sig påståendet att miljörättvisa handlar om en ojämn 

fördelning av rättvisa, men att man lagt för stor tyngd vid denna aspekt så att andra frågor  som 

också kopplas samman med begreppet ignorerats.132 Schlosberg vill därför utvidga diskussionen 

om miljörättvisa till att även inbegripa tankar som rör exempelvis politiskt deltagande och 

erkännande: ”The issue of distribution is always present and central, but is also almost always 

tied with some discussion of recognition, political participation, and/or capabilities at both the 

individual and community level.”133 Dessa aspekter är viktiga att ta i beaktande, eftersom jag har 

för avsikt att undersöka huruvida intervjusubjekten i Lundströms reportage har fått sina röster 

hörda rörande kärnkraftsolyckan och dess följder. Enligt Schlosberg är miljörättviserörelsen ett 

av de snabbast växande områdena inom miljörörelserna och den innefattar åtminstone två olika 

inriktningar, nämligen ”the antitoxics movement and the movement against environmental 

racism.”134  

 

Med hänvisning till tidigare forskning poängterar Schlosberg att redan under antikens Grekland, 

Romerska riket och det forntida Egypten placerades avlopp och soptippar nära fattiga arbetare 

och andra utsatta samhällsgrupper.135I modernare tid härleder han den antitoxiska rörelsen till 

Love Canal, som var ett medelklassområde i New York 136, och hur invånarna under 1970-talet 

reagerade mot att giftigt avfall hade dumpats nära människors hem.137 

 

                                                           
130 Schlosberg, 2007, s. 3 f. 
131 Ibid., s. 45. 
132 Ibid., s. 46. 
133 Ibid., s. 45. 
134 Ibid., s. 46. 
135 Ibid., s. 46. 
136 Love Canal är ett bostadsområde i Niagara Falls I New York, USA, som kom till allmänhetens kännedom i slutet 
av 1970-talet. Invånaren Lois Gibbs upptäckte att den torrlagda kanalen som löpte under hennes sons skola hade 
använts som en avstjälpningsplats för giftiga kemikalier. Gibbs blev misstänksam och fick reda på att det i området 
kunde konstateras en ovanligt hög förekomst av cancerfall, missfall och andra hälsoproblem. Tillsammans med sina 
grannar började hon lobba för att myndigheterna skulle omlokalisera de invånare som bodde vid det förgiftade 
området – som de också lyckades med. Se: Lois Marie Gibbs, Love Canal: And the Birth of the Environmental Health 
Movement, Island Press, 2010, s. 1 f.    
137 Schlosberg, 2007, s. 47. 
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Enligt Schlosberg enas många akademiker och aktivister om att protesterna i Warren County i 

North Carolina 1982 utgör startskottet för den gren av miljörättvisan som arbetar mot 

miljörasism. Warren County var vid den här tiden ett av de fattigaste områdena i North Carolina, 

och majoritetsbefolkningen bestod av afroamerikaner (65 procent).138 Myndigheterna valde att 

dumpa statens giftiga avfall i den här delen av landet, vilket ledde till protester från invånarna. 

Schlosberg poängterar att protesterna i Warren County representerar en av de första gångerna 

som medborgarrättsrörelser och miljörörelser samarbetat angående en fråga som varit viktig för 

båda grupperna.139 Inriktningen som rör miljörasism blomstrade ytterligare efter att studier som 

publicerades under 1980-90-talet synliggjorde kopplingar mellan miljöhot och ras.140 

 

En liknande situation som den i Warren County återfinns i Louisiana, där ett stort antal 

petrokemiska fabriker finns utplacerade på ett område som sträcker sig längs med 

Mississippifloden från Baton Rogue till New Orleans. Barbara L. Allen uppmärksammar detta 

kontaminerade område i kapitlet ”Narrating the Toxic Landscape in ’Cancer Alley’ Louisiana”, i 

Technologies of Landscape: From Reaping to Recycling (1999).141 På en sträcka på drygt 15 

kilometer, mellan städerna St. Gabriel och Geismar, finns 18 petrokemiska fabriker som pumpar 

ut över 88 miljoner kilogram miljöfarliga ämnen varje år. På grund av detta har området kommit 

att kallas för ”Cancer Alley”.142 I artikeln utreder Allen vilka olika upplevelser av och 

uppfattningar om Cancer Alley som framkommer ur människors berättelser och skildringar om 

platsen. Som underlag för sin analys har Allen bland annat intervjuat både människor som bor i 

Cancer Alley samt tjänstemän. Allens artikel är relevant för den del av min analys där jag 

fokuserar på hur de intervjuade personerna i reportagen berättar om hur det är att leva i de 

drabbade områdena efter kärnkraftsolyckorna. 

 

På senare år har idébildningen kring miljörättvisa kommit att i allt högre grad också inkludera 

tankar kring klimaträttvisa (climate justice). Rörelsen för klimaträttvisa argumenterar för att 

klimatförändringarna inte endast är ett miljöproblem, utan ett samhällsproblem som drabbar 

                                                           
138 Ibid., s. 47. 
139 Ibid., s. 47. 
140 Ibid., s. 47. 
141 Barbara L. Allen, ”Narrating the Toxic Landscape in ’Cancer Alley’, Louisiana”, Technologies of Landscape: From 
Reaping to Recycling, David E. Nye (red.), University of Massachusetts Press, USA, 1999. 
142 Allen, 1999, s. 190. 
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redan utsatta människor och grupper i samhället hårdast. Dessutom menar de att de värst 

drabbade människorna och länderna ofta är exkluderade från de sammanhang där dessa problem 

angrips och diskuteras.143 Med andra ord lyfts samma problemställningar och frågor som 

påträffas i kampen för miljörättvisa, med den skillnaden att fokus ligger på klimatet och inte 

miljön. Det är ändå inte helt enkelt att kategorisera kärnkraftskatastrofer som utgörande antingen 

ett miljörättviseproblem eller ett klimatdito. Ett havererat kärnkraftverk påverkar både den 

närmaste omgivningen, men strålningen orsakar även störningar över större områden eftersom 

den transporteras med hjälp av vind och regn. Därför väljer jag att i denna avhandling betrakta 

klimaträttvisa som närmast synonymt med miljörättvisa. Eftersom kärnkraftsolyckor har en 

inverkan både på miljön och klimatet (i det långa loppet), så blir en distinktion mellan dem 

nästan omöjlig att göra. Däremot är det relevant att i analysen av reportagen undersöka huruvida 

intervjupersonerna även belyser klimatfrågor i sina berättelser.  

 

Metod 

I sin bok Risksamhället – På väg mot en annan modernitet, presenterar den tyska sociologen 

Ulrich Beck tesen, att samhället har utvecklats från ett industrisamhälle till ett risksamhälle. 144 

Beck menar att nya risker har uppstått i det moderna samhället på grund av utvecklingen inom 

teknologin, och att dessa risker måste hanteras:  

 

Frågor kring utveckling och användning av teknologin ( i naturen, samhället och privatlivet) 

överskuggas av frågor kring hur man politiskt och vetenskapligt ”hanterar” – förvaltar, 

avslöjar, inkluderar, undviker och döljer – riskerna med aktuella eller potentiella teknologier, 

med hänsyn till specifikt definierade relevanshorisonter.145  

 

Kärnkraftverk är ett exempel på det slag av teknologisk utveckling som medför risker som kräver 

särskild hantering. Vid en kärnkraftsolycka, som i Tjernobyl, Harrisburg och Fukushima, är det 

möjligt för samhället att bemöta situationen på olika vis, exempelvis kan staten antingen dölja 

omfattningen av katastrofen för medborgarna, eller hålla dem informerade.  

                                                           
143 Cox, 2013, s. 263. 
144 Ulrich Beck, Risksamhället – på väg mot en annan modernitet, övers. Svenja Hums, Bokförlaget Daidalos Ab, 
Göteborg, 1998, s. 29 f. 
145 Beck, 1998, s. 30. 
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Jag läser Buells resonemang kring toxisk diskurs och de idéer om miljörättvisa jag redogjort för 

ovan, som ett ekokritiskt synsätt på Becks teori om risksamhället. Jag tillämpar resonemanget i 

min analys av de litterära reportagen, och ser därutöver miljörättviseidéns uppkomst som en 

konsekvens av den toxiska diskursen som har blivit allt mera utbredd. Jag valde reportagen i 

syfte att åstadkomma så bred variation som möjligt. De författare jag diskuterar kommer från 

olika länder med olika bakgrund och erfarenheter av journalistyrket. Reportagen skiljer sig 

därutöver markant åt i stil och form, men har samtidigt vissa gemensamma beröringspunkter, 

vilket gör att en analys av dem ger beaktansvärda resultat som är möjliga att jämföra. Jag 

undersöker de olika sätt på vilka en författare kan rapportera om en kärnkraftsolycka. Vad är det 

som uppmärksammas av berättarrösterna i kärnkraftsolyckorna? Vad berättar detta om 

författarens sätt att arbeta med reportaget? Vilka litterära strategier har författarna tillämpat för 

att förmedla sina budskap? 

 

Både Pirkko Lindbergs och Klas Lundströms reportage innehåller även bilder, men jag väljer att 

inte ta med dem i den här analysen. Dels på grund av att det i Svetlana Aleksijevitjs reportage 

inte finns bilder över huvud taget, och dels för att jag är mer intresserad att analysera den skrivna 

texten och inte bilder. Att inkludera bilderna skulle göra avhandlingen för spretig. 

 

Ur Greg Garrards verk  Ecocriticism, publicerat 2004, använder jag kapitlet ”Animals”, när jag 

diskuterar djurens roll i de tre litterära reportagen, och ”Pollution” när jag diskuterar 

kontaminationen av miljön. 146 Garrard resonerar kring relationen mellan djur och människa och 

tar stöd av ekokritiska tankegångar och frigörande kritik för att belysa olika synsätt på djur inom 

humanvetenskaperna.147 I kapitlet sammanför Garrard vad olika ekokritiker har skrivit om den 

oöverkomliga skiljelinjen mellan människa och djur, och om hur djuren representeras i 

litteraturen. Exempelvis är det vanligt att jämföra djur med människor på olika vis.148 Av 

Garrards diskussion kan utläsas att ett antropocentriskt synsätt är rådande inom många områden, 

                                                           
146 Greg Garrard, Ecocriticism – The New Critical Idiom, Routledge, Abingdon Oxon, 2005 (Andra upplagan). 
147 Garrard, 2005, s. 136  ff. 
148 Ibid., 140 f. 
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vilket betyder att människan står i centrum och anses överlägsen djuren och naturen.149 Kapitlet 

är användbart i analysen av Bön för Tjernobyl och Fukushima för evigt eftersom 

intervjusubjekten i sina berättelser för djurens talan och således utövar en slags kontroll över 

dem. Till skillnad från Garrard ämnar jag däremot inte lokalisera gränsen mellan djur och 

människa eller vad som skiljer dem åt, utan snarare utröna vilken roll människorna ger djuren i 

den toxiska diskursen. 

 

Kaptilet ”Pollution”, handlar som namnet antyder om förorening och nedsmutsning. Garrard 

redogör för hur förståelsen och definitionen av tropen ”pollution” har uppkommit och förändrats 

över tid. Till exempel användes begreppet fram till 1600-talet i en moraliserande anda, och 

syftade på kontaminationer av personer eller handlingar (masturbation)150, medan begreppet 

senare har fått en rent materialistisk innebörd som skapat ett helt nytt sätt att resonera kring 

det.151 Förutom hos kända ekokritiker som Lawrence Buell gör Garrard nedslag i tankar kring 

begreppet hos forskare inom andra fält, till exempel hos Ulrich Beck och kemisten William H. 

Baarschers, för att påvisa att en analys av miljöproblem kräver både kulturella såväl som 

naturvetenskapliga tolkningar.  

 

Michail Bachtin myntade i sitt verk Dostojevskijs poetik begreppet polyfoni. Bachtin hävdar att 

Dostojevskij skapade en polyfonisk litteratur genom att skildra flera olika karaktärers röster och 

medvetande, vilket framkallar en mångstämmighet i verken.152 För att få en bredare uppfattning 

om begreppet polyfoni använder jag även Michael J. McDowells artikel ”The Bakhtinian Road 

to Ecological Insight”153 från The Ecocriticism Reader, i vilken han tillämpar polyfonibegreppet 

inom ramen för ekokritiska läsningar. McDowell tar fasta på Bachtins tankar om att 

interaktionen mellan flera olika karaktärer i dialogform, och den mångstämmighet som på det här 

viset skapas, är det bästa sättet att representera verkligheten.154 I ett ekokritiskt sammanhang kan 

                                                           
149 Nationalencyklopedin, ”Antropocentrism”, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antropocentrism, hämtad 8.4.2019. 
150 Garrard, 2005, s.8. 
151 Garrard, 2005, s. 8. 
152 Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik, övers. Lars Fyhr och Johan Öberg, Bokförlaget Anthropos, Gråbo, 1991, s. 
10 f. 
153 Michael J. McDowell, ”The Bakhtinian Road to Ecological Insight”, The Ecocriticism Reader – Landmarks in 
Literary Ecology, red. Cheryll Glotfelty och Harold Fromm, University of Georgia Press, Athens, Georgia, 1996. 
154 McDowell, 1996, s. 372. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antropocentrism
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det här tänkesättet, enligt McDowell, praktiseras genom att man studerar hur författare har 

skildrat såväl mänsklig som icke-mänsklig interaktion i litteraturen.155 Johanna Lindbladh hävdar 

i ett kapitel i The Poetics of Memory in Post-Totalitarian Narration att den polyfoniska 

strukturen i Bön för Tjernobyl lyckas fånga det förflutna och levandegöra det i vittnesmålen i 

boken.156 I den här avhandlingen utforskar jag hur polyfonin framträder i människornas 

berättelser samt hur människorna representerar djuren i Bön för Tjernobyl, Fukushima för evigt 

och Kärnkraft – Energihöst i Pennsylvania.  

 

Den norska etikforskaren Vigdis Ekeberg föreslår att man i intervjusammanhang benämner de 

personer som intervjuas intervjusubjekt – i stället för intervjuobjekt som är den vedertagna 

termen. Hon motiverar den här ändringen genom att poängtera att dessa personer är människor 

med tankar och åsikter, och därför ska de betraktas som subjekt och inte objekt.157 Jag använder 

därför begreppet intervjusubjekt när jag diskuterar de intervjuade personerna i Fukushima för 

evigt, och Kärnkraft – Energihöst i Pennsylvania. Eftersom vittnesmålen är centrala i Bön för 

Tjernobyl, använder jag begreppen vittne och vittnesmål när jag syftar på intervjupersonerna och 

deras berättelser som återges i verket.  

 

2 Katastrofens polyfoni i Aleksijevitjs Bön för Tjernobyl 

 

2.1 Berättarens röst  

 

Svetlana Aleksijevitj, Pirkko Lindberg och Klas Lundström synliggör sig själva i sina litterära 

reportage, men på olika sätt. I Bön för Tjernobyl förekommer Aleksijevitj i paratexten, som 

Gérard Genette definierar som den text som inte tillhör den berättande texten utan det övriga, det 

som omsluter den, exempelvis författarens namn och förordet. Paratexten hjälper läsaren att träda 

                                                           
155 Ibid., s. 372. 
156 Johanna Lindbladh, “The Problem of Narration and Reconciliation in Svetlana Aleksievich’s Testimony Voices 

from Chernobyl”, The Poetics of Memory in Post-Totalitarian Narration, red. Johanna Lindbladh, The Centre for 
European Studies, Lund University, Lund, 2008, s. 42. 
157 Ida Korneliussen, ”- Kan være både kritisk og moralsk”, forskning.no, 31.1 2012, 
http://forskning.no/medievitenskap/2012/01/kan-vaere-bade-kritisk-og-moralsk, hämtad 23.3 2019. 
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in i verket och ger en kontext till den centrala texten.158 Under ”En historisk upplysning”, har 

Aleksijevitj sammanställt tidningsurklipp som redogör för Tjernobylolyckan och 

kontaminationen av miljön som olyckan medförde. Kapitlet förbereder läsaren för vittnesmålen 

som utgör själva kärnan i boken. Eftersom de intervjuade personernas upplevelser berättas i 

monologform, är Aleksijevitj inte direkt synlig i merparten av texten i boken. I stället 

förekommer hon således i förordet och efterordet.  

I förordet diskuterar Aleksijevitj kärnkraften. Hon understryker hur utvecklingen av teknologin 

medför stora risker för människan och naturens välbefinnande, och argumenterar för att andra 

strategier än kärnkraften borde utforskas för att uppnå en hållbar utveckling.159 Beck kallar den 

här utvecklingen för risksamhället, där samhället måste hantera de konsekvenser som 

industrialiseringen fört med sig.160 Enligt Beck har moderniseringen skapat nya risker för 

människor och miljön, och en av utmaningarna i det nya samhället är hur dessa risker och denna 

osäkerhet ska hanteras och stävjas. En risk är att myndigheterna väljer att undanhålla viktig 

information från medborgarna,161 vilket Aleksijevitj uppmärksammar i förordet, när hon redogör 

för hur myndigheterna försökte hemlighålla omfattningen av de negativa följderna av 

Tjernobylolyckan för människornas hälsa.162 Vidare uppvisar författaren en kritisk hållning till 

kärnkraften, vilket framkommer tydligt i förordet: ”Man hade kunnat tro att civilisationen, efter 

Hiroshima och Nagasaki, skulle välja en annan väg – utan kärnkraftverk. Vi måste lämna 

atomåldern bakom oss. Söka andra vägar”,163 och avslutar med: ”Jag skrev om det förflutna, men 

det visade sig vara framtiden.”164 Oron inför kommande miljökatastrofer orsakade av människan 

är vad den toxiska diskursen handlar om,165 och Aleksijevitj aktualiserar oron i ovanstående citat. 

Hon uttrycker en oro över att Tjernobylolyckan inte bara var ett isolerat fall av miljöförstörelse, 

utan snarare utgör början i ett led av framtida katastrofer.   

                                                           
158 Gérard Genette, Paratexts- Thresholds of interpretation, [1987] övers. Jane E. Lewin, Cambridge University 
Press, New York, USA, 1997, s. 1f 
159 Aleksijevitj, 2013, s. 9 ff.  
160 Beck, 1998, s. 29 f.  
161 Beck, 1998, s. 30. 
162 Aleksijevitj, 2013, s. 10.  
163 Aleksijevitj, 2013, s. 13. 
164 Ibid., s. 13. 
165 Buell, 2003, s. 31. 
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Glotfelty framhåller att en viktig aspekt av ekokritiken är att göra människor medvetna om 

miljöproblemen, för att samhället i längden ska kunna lösa dem.166 Detta ekokritiska 

förhållningssätt synliggörs i förordet till Bön för Tjernobyl, eftersom Aleksijevitj kraftigt tar 

avstånd från tanken om kärnkraften som energikälla på grund av dess eventuellt ödesdigra 

konsekvenser för miljön. Aleksijevitj informerar nämligen läsaren om kärnkraftsituationen i 

världen, och betonar samtidigt sin egen inställning till kärnkraftverken: ”Numera är 440 

atomreaktorer i drift runt om i världen, i nästan 30 länder. I USA 103, i Frankrike 59, i Japan 55, 

i Ryssland 31. Tillräckligt för en världsundergång.”167 Aleksijevitj väljer följaktligen att 

problematisera utbredningen av kärnkraftverken på ett dramatiskt vis genom att upplysa läsaren 

om att de existerande kärnkraftverken i världen har kapacitet att förstöra jorden. När Aleksijevitj 

sedan beskriver strålningen efter Tjernobylolyckan fäster hon sig vid dess osynliga och 

alltomfattande karaktär för att ytterligare betona att ingen går säker för kontaminationen, som 

förekommer överallt:  

Döden hade plötsligt många okända ansikten. Den syntes inte, man kunde inte ta på den och den 

saknade lukt. Det fanns inte ens ord som kunde uttrycka hur människor plötsligt blivit rädda för 

vattnet, jorden, blommorna och träden. Därför att det här hade människorna aldrig varit med om 

förut. Allt såg ut som vanligt – samma färger, former, dofter – och allt kunde döda. En okänd 

förtrogen värld.168 

Även om författarens röst vanligtvis inte framträder i vittnesmålens utsagor, synliggör  

Aleksijevitj sig själv i urvalet, sammanställningen och redigeringen av berättelserna i Bön för 

Tjernobyl, vilket innebär att författaren ändå utövar en viss kontroll över berättelserna. 

Jungstrand betonar reporterns ansvar för reportagetexten på följande vis: ”Lyssnandet, 

sammanställandet och ansvaret är alltid reportersubjektets i realiserandet av reportagetexten. 

Bandspelaren registrerar endast det sagda, den stelnade utsagan som reportern sedan har att 

hantera.”169 Aleksijevitj har valt att framställa berättelserna i Bön för Tjernobyl i monologform, 

vilket innebär att vittnenas röster dominerar verket. Monologerna gör det möjligt för flera olika 

röster att uppträda samtidigt, vilket bidrar till en mångstämmighet i verket. Reportersubjektet 
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blandar sig däremot inte i vittnenas berättelser, förutom för att neutralt beskriva en del faktiska 

skeenden, såsom när vittnesmålen sitter tysta en stund, eller när de gråter.170 Det litterära 

reportaget av detta slag framstår således som synnerligen objektivt; reportersubjektet distanserar 

sig från intervjupersonerna, vilket är ett grundläggande villkor inom journalistiken.171 Trots det, 

är det Aleksijevitj som har träffat och intervjuat vittnena, och därför har hon även förmågan att 

forma och styra berättelserna, exempelvis med hjälp av inledande intervjufrågor, i den riktning 

hon väljer.172 I berättelserna återfinns dock inte intervjufrågorna eller Aleksijevitjs reaktioner på 

vittnenas berättelser. Den här interaktionen mellan reportern och intervjupersonerna har 

Aleksijevitj valt att utelämna från det färdigställda reportaget, för att ge röst åt vittnena. Jag 

hävdar att den avskalade reporterrollen kan betraktas som ett litterärt grepp som Aleksijevitj tar 

till för att ytterligare framhäva intervjupersonernas vittnesmål. 

Jungstrand framför argumentet att det är i urvalsprocessen som reportern har sitt starkaste ansvar 

för de personer som intervjuas, eftersom reportern kan välja att beskriva intervjupersonerna på 

ett förnedrande vis, även om reglerna för det journalistiska arbetet fördömer detta. Jungstrand 

poängterar vidare att det som utelämnas från reportaget är nästan lika betydelsefullt som det 

inkluderade materialet.173 Eftersom Aleksijevitj arbetade med berättelserna i Bön för Tjernobyl i 

drygt tio år och intervjuade hundratals människor, var hon tvungen att välja ut vilka av 

berättelserna som skulle inkluderas i det slutliga reportaget.174 I nästa underkapitel, där jag 

diskuterar vittnesmålens berättelser, går jag närmare in på vilka aspekter av katastrofen som 

vittnena belyser i sina berättelser. Förutom i paratexten, framkommer Aleksijevitj som vittne i ett 

kapitel av boken, där hon berättar om sina upplevelser efter Tjernobylkatastrofen. Hon kallar 

avsnittet ”Författarens intervju med sig själv [...]”, och i det går hon på djupet med varför hon 

valde att skriva Bön för Tjernobyl.175 Hon nämner att hon ”noterar och samlar in vardagliga 

tankar, känslor och ord”,176 men poängterar samtidigt att katastrofen har förvandlat 

människornas vardag – och gjort tillvaron egendomlig.177 Sålunda kan påstås att olyckan 
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förändrat  invånarna i Tjernobyls levnadssätt och tankar, vilket tar sig uttryck i vittnenas 

berättelser.  

Slutligen återkommer Aleksijevitj i efterordet, som hon gett rubriken ”I stället för epilog”, där 

hon kritiserar faktumet att Tjernobyl blivit ett turistmål. Skarpsynt ironiserar hon över det 

motsägelsefulla i att människorna som besöker det strålningskontaminerade området i hopp om 

att få mera spänning i vardagen, erbjuds ekologisk mat och dryck samtidigt som de försäkras om 

att strålningen inte är farlig:  

Vid utflyktens slut erbjuds extremturismens vänner en picknickmiddag bestående av ekologiskt 

rena livsmedel och rödvin [...] Under den dag som tillbringas i zonen garanteras besökaren en 

lägre stråldos än efter tre röntgenundersökningar. Besökaren tillråds dock att inte bada, äta fångad 

fisk eller vilt, plocka bär, äta svamp stekt över eld eller förära damer buketter med 

ängsblommor.178  

I förordet beskrev Aleksijevitj hur myndigheterna dolde allvaret i Tjernobylolyckan för 

befolkningen, och i ovanstående citat exemplifieras en liknande säkerhetsgaranti för turisterna 

som besöker platsen. Aleksijevitj uppmärksammar härmed det absurda i att turisterna garanteras 

en säker vistelse i det strålningsskadade området, eftersom det visat sig att myndigheterna ljugit 

om säkerheten tidigare. Att myndigheterna undanhöll information om olyckan i Tjernobyl är 

även något som understödes av David M. Rubin. I sin artikel ”How the News Media Reported on 

Three Mile Island and Chernobyl”, jämför han mediernas rapportering av kärnkraftsolyckorna i 

Harrisburg och Tjernobyl. I undersökningen framkommer bland annat att efter Tjernobylolyckan 

skickades det första nyhetsinslaget ( i radio) ut först 36 timmar efter haveriet, när evakueringen 

av Pripjat hade börjat.179 

 

2.2 Vittnenas röster 
 

Johanna Lindbladh poängterar att vittneslitteraturen som genre tillämpas nästan uteslutande för 

att illustrera det lidande som traumatiska händelser orsakat offren. Det problematiska med den 
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här typen av litteratur är frågan om det alls är möjligt att på ett adekvat sätt återge vittnenas 

upplevelser i skrift, på grund av att språket eventuellt är otillräckligt för att beskriva det lidande 

som människorna upplevt. Lindbladh hävdar att den polyfoniska strukturen som återfinns i Bön 

för Tjernobyl lämpar sig för detta ändamål, vilket beror på att den frångår den traditionella 

narrativa strukturen med en berättare som återger händelserna med en början och ett slut. I stället 

får vittnena använda sin egen röst för att berätta sin historia.180 Ingen enskild röst eller berättare 

dominerar verket, utan alla röster existerar samtidigt och bidrar med flera olika perspektiv på 

katastrofen. Det här är enligt Lindbladh det utmärkande polyfona draget i Bön för Tjernobyl.181 

Den polyfoniska strukturen medför att en stor variation av röster har möjlighet att frambringa 

olika perspektiv på den toxiska diskursen. Både vuxna och barn får komma till tals och ibland är 

rösterna sammansatta i körer, där läsaren inte vet vilken röst som hör till vilken person. Olika 

aspekter av den toxiska diskursen, som vittnena belyser i sina framställningar, behandlas i det 

följande. 

Enligt Buell är det Rachel Carsons verk Silent Spring (1962), i vilken hon beskriver den tysta 

morgongryningen i en amerikansk stad vars djurliv dött på grund av kemiska 

bekämpningsmedel, som gett upphov till, som Buell uttrycker det: ”the shock of awakened 

perception”.182 Med formuleringen syftar han på människornas förändrade uppfattning om sin 

omgivning till följd av kontaminationen av miljön. Naturen börjar upplevas som farlig, vilket 

utlöser den ängslan och osäkerhet som är grundläggande för den toxiska diskursen. I Bön för 

Tjernobyl yttrar sig ett dylikt uppvaknande i följande citat: 

[...] Vi har alltid levt på potatis och bröd, men nu sa de att vi inte fick göra det! Och lök var inte 

tillåtet, inte morötter heller. Man visste inte om man skulle skratta eller gråta... de rådde oss att ha 

på oss munskydd och gummihandskar när vi arbetade i köksträdgården [...] Det var så man inte 

trodde sina öron.183  

I ovanstående citat beskriver vittnet hur vardagen förändrades i samband med strålningen från 

kärnkraftverket. Naturen som tidigare hade upplevts som ren och oförstörbar, hade nu blivit 

förgiftad av strålningen och således farlig för människan. Följaktligen skildrar vittnet häpnaden 
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över att den oskuldsfulla bilden av omgivningen förändrades. Människorna kunde inte längre äta 

maten som de odlat, dessutom var de tvungna att använda skyddskläder i trädgården. I artikeln 

”Narrating the Toxic Landscape in ”Cancer Alley”, Louisiana, beskriver Barbara L. Allen ett 

liknande händelseförlopp som ovan.184 Föroreningar från petrokemiska fabriker som finns 

utplacerade längs med Mississippifloden i Louisiana, USA, kontaminerar luften och för många 

invånare i så kallade ”Cancer Alley” har hemmet blivit en plats som de är rädda att bo på.185 

Invånarna berättar till exempel om att de inte längre torkar sin tvätt utomhus, eftersom det 

uppstod märkliga svarta fläckar på dem som sannolikt orsakades av föroreningarna från 

fabrikerna.186 

I diskussionen kring den toxiska diskursen hävdar Buell att den innehåller gotiska inslag när 

specifika fall gör sig gällande.187 En allmänt rådande definition av gotik avser litteratur där 

handlingen ofta utspelas i slott med övernaturliga inslag och med skräcken som en framträdande 

roll.188 Buell däremot framhåller att gotiska drag kan urskiljas i de exempel han valt ur olika 

böcker och tidningsartiklar, eftersom samtliga på ett obehagligt vis gestaltar den negativa 

inverkan som en kontamination eller förgiftning av omvärlden har på individers hälsa. Till 

exempel hänvisar Buell till en artikel från Los Angeles Times, som uppmärksammar det ökade 

antal barn som insjuknat i astma världen över. I artikeln beskrivs en händelse där en pojke dör i 

skolan efter ett astmaanfall, eftersom läraren inte uppfattade allvaret i situationen och därmed 

inte hjälpte pojken i tid.189 Liknande skildringar påträffas i Bön för Tjernobyl. I den första 

berättelsen, ”En ensam mänsklig stämma”, redogör en kvinna för hur hennes make långsamt dog 

av strålningen från det kraschade kärnkraftverket. Änkan inleder sin berättelse genom att 

underrätta lyssnaren om att mannen, som var brandman, skickades tillsammans med sina 

kollegor till det exploderade kärnkraftverket utan att vara medveten om farorna med 

kontaminationen: ”De hade gett sig i väg utan skyddsdräkter, i bara skjortan. De hade inte blivit 

varnade utan hade ryckt ut som till en vanlig eldsvåda.”190 Den otillräckliga informationen som 
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befolkningen gavs efter Tjernobylolyckan kritiseras av Aleksijevitj redan i förordet, och 

exemplifieras ovan i vittnets berättelse. Citatet ovan illustrerar även den aspekt som enligt Buell 

är den mest skrämmande i skildringarna av gotisk karaktär, nämligen fall där offren för 

toxiciteten inte har möjligheten att välja bort den och undkomma den,191 vilket brandmännen inte 

hade eftersom det var deras plikt att rycka ut vid behov. Kvinnan fortsätter med att beskriva hur 

makens hälsa försämrades av strålningen, vilket samtidigt påvisar det radioaktiva avfallets effekt 

på människokroppen:  

När jag lyfte upp hans arm, hängde och dinglade knotorna i den, det fanns inget kött kvar... 

Slamsor av lungorna och levern rann ut ur munnen. Han höll på att kvävas av sina inälvor... Jag 

lindade en gasbinda om hans hand, stoppade in den i munnen på honom och petade ut 

alltsammans...192 

Den sörjande änkan i ”En ensam mänsklig stämma”, inleder vittnenas berättelser i Bön för 

Tjernobyl, och det är således denna berättelse som anger tonen för resten av boken. Samma 

rubrik återfinns på en berättelse i slutet av verket, i vilken en kvinna berättar om hur hennes 

make dog av strålningen efter att ha arbetat som sanerare vid olycksplatsen.193 Kvinnorna har 

alltså likartade erfarenheter, och dessa likheter kan sägas åstadkomma ett slags interaktion 

mellan personerna i verket, trots att de inte direkt samtalar med varandra. Samtidigt utmärker de 

här två rösterna genren av vittnesmål som förekommer i resten av boken, som ofta berör de 

förödande effekterna som Tjernobylolyckan hade på människorna. Detta summeras även av det 

första vittnet: ”jag vet inte vad jag ska berätta... om döden eller kärleken? Eller är det sak 

samma... om vad?”.194 Vittnesmålen i Bön för Tjernol består med andra ord till stor del av 

vittnenas skildringar av atomhaveriets påverkan på människorna och inte i lika stor utsträckning 

av dess effekter på miljön. Det här kan bero på Aleksijevitjs val av intervjupersoner, eftersom 

många av dem hade nära anknytning till katastrofen. Aleksijevitj själv framställer sitt skrivande 

på följande vis: ”Jag vill berätta historien på ett sådant sätt att ödet inte försvinner ur 

blickfånget... Den enskilda människans öde...”195 
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En del vittnen betonar dock djurens öde i sina berättelser. McDowell påpekar att djuren och 

naturen naturligtvis inte själva har en röst att uttrycka sig med, utan varje naturskildring i 

litteraturen sker antropocentriskt, där människan representerar djuren med hjälp av sitt språk.196 I 

Bön för Tjernobyl är det följaktligen vittnena som företräder djuren. Däremot betonar McDowell 

att dialogen i polyfonin ”helps first by placing an emphasis on contradictory voices, rather than 

focusing mainly upon the authoritative monologic voice of the narrator.”197 Mångfalden av röster 

i Bön för Tjernobyl eliminerar risken att endast en berättares synvinkel dominerar djurens 

skildringar. I stället kan mångfalden av röster bidra med att gestalta sådana aspekter av miljön 

som har blivit marginaliserade.198 I intervjun med sig själv hävdar Aleksijevitj att djuren var 

mest utsatta i olyckan, och försvarar sitt argument genom att påpeka att djuren lämnades åt sitt 

öde, medan människorna räddade sig själva: ”Efter hennes avfärd kommenderades militära 

förband eller jägare ut till byarna för att skjuta djuren”, konstaterar hon.199 I synnerhet husdjuren 

är centrala i vittnenas redogörelser, i den bemärkelsen att många uttrycker en vilja att vårda och 

skydda djuren. En återvändare förklarar: ”Jag minns allihop... När folk åkte sin väg lämnade de 

kvar katter och hundar. De första dagarna gick jag omkring och hällde upp mjölk åt dem, och 

alla hundar fick varsin brödbit.”200 Återvändaren skildrar även hur en katt blev hennes bästa vän, 

som höll henne sällskap och jagade bort råttorna.201 Ett vittne uttrycker det som att djuren kom 

närmare människan efter olyckan:  

Och dessutom ska jag säga: fåglarna, träden och myrorna – de står mig närmare än förr. Jag har 

aldrig känt det på det viset tidigare. [...] Människan är skrämmande och unik. Men här vill man 

inte döda... Jag fiskar, jag har ett metspö... så är det... Jag skjuter inte vilda djur. Och jag gillrar 

inte fällor...202  

Det uppstod en ny form av uppskattning av djuren efter katastrofen, och människorna blev mer 

medvetna om djurens agerande. Exempelvis beskriver ett vittne hur djuren varnade människorna 

för strålningen genom att fly. Människorna noterade tystnaden som uppstod i naturen, vilket 
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alarmerade dem om att någonting var fel, trots att de ännu var ovetandes om vad det berodde 

på.203 Vittnesmålet väcker associationer till den tysta morgonen som beskrivs i Carsons Silent 

Spring. Djuren framställs av vittnena som en tillgång och undsättning för människorna och 

vittnena har medlidande med dem, vilket även uppenbaras i vittnenas skildringar av djurens 

slakt. I ett försök att förhindra epidemier skickades jägare till katastrofzonen för att skjuta 

husdjuren, och jägarna beskriver den här sysslan som väldigt otrevlig, eftersom de egentligen 

inte ville döda djuren.204 Greg Garrard menar att humanvetenskaperna redan länge ägnat intresse 

åt att försöka blottlägga skiljelinjen mellan människor och djur, och nämner bland annat Erica 

Fudges verk Perceiving Animals (2000), i vilken hon spårar skiljelinjen tillbaka till 1500-talet. 

Under den tiden var det vanligt förekommande, exempelvis i Storbritannien, att man 

organiserade djurkamper i underhållande syfte. Bland annat på detta sätt utövade människorna 

sin dominans över djuren vilket synliggjorde skillnaderna mellan människor och djur.205 

Visserligen ordnas djurkamper fortfarande än idag på vissa håll, men vittnenas skildringar av 

djuren efter Tjernobylolyckan står ändå i kontrast till den här våldsamma synen på djuren, trots 

att även de utövar ett slags dominans över djuren. Slakten som jägarna utförde var dock inte för 

nöjes skull, utan för att den ansågs nödvändig. En av jägarna återger hur en äldre kvinna hade 

låst in sig med sina husdjur och vägrade att ge dem ifrån sig medan hon utbrast: ”’Döda inte 

hundarna – de har också varit människor’”.206 I kvinnans yttrande kan snarare utläsas en 

betoning av likheterna än skillnaderna mellan djur och människor.  

 

3   Jordbävningens efterdyningar i Lindbergs Fukushima för evigt 
 

3.1 Reseskildraren i det strålande Japan 

 

Till skillnad från i Bön för Tjernobyl är reporterjaget i Fukushima för evigt ständigt närvarande. 

Skillnaden i berättarnas närvaro i reportagen beror delvis på Aleksijevitjs och Lindbergs olika 
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förhållningssätt till det litterära reportaget. Enligt Melberg är kombinationen av reportage och 

biografi karakteristisk för reselitteraturen.207 Detta stämmer överens med Fukushima för evigt där 

Lindberg utöver intervjuerna med människorna i Japan även skildrar sina egna upplevelser under 

resan, vilket innebär att Fukushima för evigt kan klassas som ett resereportage. Till skillnad från 

monologformen i Bön för Tjernobyl, deltar Lindberg i intervjusubjektens berättelser genom att 

kommentera och ställa följdfrågor, vilket innebär att intervjuerna ibland ter sig mera som samtal 

mellan Lindberg och de personer hon intervjuar, än en regelrätt intervju. I dessa samtal luftar 

Lindberg dessutom sina egna åsikter om kärnkraftsituationen i världen, vilket i sin tur styr 

intervjusubjektens berättelser.208 Hon inleder sitt litterära reportage med ett förord, där hon i 

likhet med Aleksijevitj ställer sig frågande till varför atomkraften inte har avvecklats i världen – i 

synnerhet efter olyckan i Fukushima.209 I efterordet motiverar Lindberg orsaken till att hon skrev 

boken:  

Under min resa i Japan fick jag ofta svara på frågan varför jag, bosatt på andra sidan 

jorden, hade kommit hela långa vägen till Japan för att samla material till en bok om 

Fukushima. Jag svarade att jag i första hand gjorde detta för mitt eget lands skull, jag ville 

ge atomhaveriet ett mänskligt ansikte.210 

I likhet med Aleksijevitj uttrycker Lindberg en oro inför framtidens atomutveckling och 

förlägger oron till Finland, som håller på att bygga ett nytt kärnkraftverk.211 Bekymmer rörande 

kärnkraftbyggandet ligger med andra ord till grund för verkets tillkomst, mer specifikt är det 

”The fear of a poisoned world”212 som motiverar Lindberg, vilket framkommer i efterordet där 

hon oroar sig för kärnkraftverkens konsekvenser för mänskligheten: ”Vad händer oss ’vanliga’ 

människor om det går riktigt på tok?”213 

Lindbergs oro över en förgiftad värld är befogad också av den anledningen att strålningen från 

ett havererat kärnkraftverk sprids med luften över ett större område – ibland över landsgränser. 

Lindberg konstaterar exempelvis i inledningen av reportaget att strålningen från 
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Tjernobylkatastrofen spred sig ända till Finland, vilket ledde till att hennes dotter fick problem 

med hälsan.214 I det här fallet syftar jag på författaren Lindberg och inte den konstruerade 

berättaren i reportaget. Kärnkraftsolyckors konsekvenser är därför annorlunda än vid många 

andra miljökatastrofer eftersom de påverkar ett större område än enbart den plats där olyckan 

hände. Därför kan en kärnkraftsolycka också tänkas ha att göra med klimaträttvisa, som handlar 

om att uppmärksamma sociala orättvisor som klimatförändringen för med sig. 

Klimaträttviserörelsen hävdar bland annat att den globala uppvärmningen drabbar redan utsatta 

människor värst.215 

Lindbergs miljöaktivistiska hållning synliggörs redan i bokens inledning, där hon redogör för hur 

hon och hennes ressällskap har tagit sig från Finland till Japan: ”Tre olika tåg har fört oss tvärs 

över den väldiga Eurasiska kontinenten från Helsingfors till Vladivostok. Det var en resa på åtta 

dagar, med ett första avbrott i Moskva, och det andra i ett regndränkt Irkutsk, ’Sibiriens Paris, i 

sydvästra änden av Bajkalsjön.”216 Lindberg flyger inte till Japan, utan reser med tåg och båt som 

både är mindre bekvämt och mer tidskrävande. Dessutom betonar Lindberg sin ekologiska 

ståndpunkt med hjälp av de metaforer och liknelser som hon använder i texten. Exempelvis heter 

verkets första del ”Monstret i huset”, i vilken Lindberg vid upprepade tillfällen liknar 

kärnkraftverken vid monster:  

Ett par månader senare kommer jag att lämna Japan utan att ha varit närmare Monstret än 

en mil. Men så länge jag vistas i landet skall denna jätte, som sprängt sina bojor, finnas 

som en projektionsbild i mitt medvetande. [...] Och när jag så en dag är hemma igen i mitt 

eget, som geologiskt stabilt karakteriserade land, kommer jag att dra en suck av lättnad, – 

detta även om vårt egna europeiska Monster i Ukraina ingalunda har dött.217 

Vid ett annat tillfälle iakttar Lindberg regnmolnen på himlen och föreställer sig en orm som 

”dryper sitt gift över våra huvuden”,218 med vilket hon syftar på den strålningsförorening som 

regnet eventuellt innehåller. Lindberg förklarar att ett paraply knappast hjälper mot den sortens 

regn, men känner sig åtminstone lite tryggare när hon sätter sig i bilen.219 Under resans gång har 
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hon även en skeptisk inställning mot maten, eftersom hon är rädd att den är förgiftad. Ändå 

påpekar hon att miljön i Finland likaså varit kontaminerad redan innan Tjernobylolyckan och att 

maten således har en förhöjd gifthalt.220 Dessa exempel i reportaget illustrerar hur Lindbergs 

tankar och beteende påverkades av den toxiska diskursen under hennes tid i Japan.  

I samband med en diskussion om olika litterära strategier som går att tillämpa i reselitteraturen, 

poängterar Melberg att den antika reseberättaren Herodotos uppfann ett tillvägagångssätt som 

innebar att den egna kulturen användes som utgångspunkt i skildringen av den andra kulturen.221 

I Fukushima för evigt synliggörs liknande tendenser i Lindbergs beskrivning av japanerna: ”[...] 

som kastar ett skimmer av saga över detta hightech-högpresterande och tungt industrialiserade 

land, vars folk gnor under ett arbetsok som en latmask från Muminland är oförmögen att fatta 

tyngden av.”222 Lindberg utgår från ett västerländskt perspektiv när hon skildrar det japanska 

samhället, som hon upplever vara mer högpresterande. Samtidigt belyser det ovanstående citatet 

subjektets tillblivelse, som Jungstrand kallar det. Jungstrand menar att reporterns möte med den 

andra även reflekteras tillbaka på reportern: ”Reportersubjektet både föds och berättas i mötet 

med annanheten, och detta moment har [...] allt att göra med reportagetextens etik.”223 När 

reportersubjektet i Fukushima för evigt således möter och skildrar japanerna och deras kultur, 

framhävs också reportersubjektet och hennes position i berättelsen. Detta märks även när 

Lindberg beskriver utseendet på människorna hon träffar, då hon påtagligt ofta fäster sig vid hur 

små de är till växten.224 Annika Olsson påpekar att bland annat kön, klass och etnicitet är faktorer 

som påverkar författarens position i texten, och dessa faktorer har en betydelse för hur det 

främmande skildras.225 Därför är det värt att notera att Lindberg är en västerländsk journalist som 

åker till ett utomeuropeiskt land för att skildra befolkningens upplevelser efter en katastrof. Som 

journalist har Lindberg makt att styra reportaget i den riktning hon väljer, med de frågor hon 

ställer, och genom det urval hon gör vid intervjutillfällena. I vissa intervjusituationer kan hon 

framstå som överlägsen intervjusubjekten, exempelvis intervjuar hon en blivande jordbrukare, 

och ifrågasätter hans yrkesval med hänvisning till bombningen i Hiroshima och Nagasaki, samt 
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kärnkraftsolyckan i Fukushima, och strålningsriskerna som katastroferna medför för 

jordbruket.226 När mannen berättar att familjen åkte till Australien ett tag, och funderade på att 

bosätta sig där permanent som jordbrukare, säger Lindberg: ”Jag påminner honom om att det var 

uran från det trevliga Australien i de havererade reaktorerna i Fukushima, och att Australien är 

en av världens största uranproducenter.”227 Lindberg kan därför uppfattas som en självutnämnd 

expert som åker till ett främmande land för att underrätta befolkningen om hur de ska tänka och 

handla efter en katastrof som hon inte själv har blivit drabbad av.  

Jungstrand nämner i sin avhandling Dorrit Cohns tankar om dissonant och konsonant 

självnarration, som enligt Jungstrand kan tillämpas som litterära strategier i reportaget för att 

göra det mera pålitligt. Med hjälp av det dissonanta greppet använder reportern tiden mellan 

händelserna och när de skrivs ner till att reflektera kring de intryck som jaget varit med om, 

vilket ibland kan ta sig uttryck i ett ifrågasättande eller en kritik av upplevelserna.228 Ett exempel 

på dissonans i Fukushima för evigt är när Lindberg träffar en gammal bekant på Ogawa-machi 

järnvägsstationen. Hon har tidigare träffat den här personen på 1990-talet då hon arbetade i 

Japan, och nu kommenterar hon hur Yoshinori Kanekos fru har förändrats sedan de såg varandra 

senast: ”Vi kramas och tittar på varandra och kramas igen, och oj så liten hon har blivit, Tomoko, 

och lite skarpare i dragen, den stadiga blicken en grad bistrare[...].”229 Tiden mellan upplevelsen 

och nedskrivandet av händelsen använder Lindberg för att reflektera kring hur en gammal vän 

har förändrats. Ett annat exempel på dissonans där en slags osäkerhet hos berättaren synliggörs 

framkommer i följande händelse:  

Vid halvtresnåret vaknar jag i mitt rum på Hotel Hatoya med en känsla av starkt obehag, Det är 

sängen under mig som har kommit till liv och skälver häftigt i ett horisontalt av och an sågande. 

[sic] Samtidigt skär ett jamande ljud mig i örat, njo njo njo som fanns där en katt i det lilla 

rummet. Jag tänder lyset och ser att det är dörren som är ”katten”.230   

Reporterjaget har råkat ut för en jordbävning, vilket hon sedan konstaterar efter stycket ovan. 

Men hon har ändå valt att skildra upplevelsen som att hon först inte visste vad det handlade om, 
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trots att Lindberg självklart var medveten om att det handlade om en jordbävning när hon skrev 

ner händelsen. Lite senare framkommer igen en slags osäkerhet, när reporterjaget inte kommer 

ihåg vad man ska göra om en jordbävning utbryter: ”Nej, bordet är för lågt och litet, inte ryms 

jag under det, men under dörrposten, hållande dyna över huvudet, händerna för öronen... nej 

ögonen naturligtvis, eller hur var det man skulle göra...?”231 Återigen använder Lindberg tiden 

här till att reflektera kring händelsen och blottar samtidigt en slags osäkerhet och sårbarhet. 

Enligt Jungstrand kunde man kanske tro att en dylik osäkerhet inför det som berättarjaget har 

varit med om skulle göra reportaget mindre trovärdigt, eftersom det kan anses som att vi inte kan 

lita på berättarens röst.232 Jungstrand menar ändå att dissonansen gör det motsatta: ”Effekten av 

dissonansen, av osäkerhet och tvekan i berättaren, har emellertid nästan en omvänd effekt på vår 

uppfattning av reportersubjektet och reportagets helhet. Det skulle kunna beskrivas som ett slags 

ärlighetens retorik.”233 Jungstrand hävdar att genom att visa sin svaghet och sårbarhet vinner 

reporterjaget läsarens sympatier och igenkänning, vilket gör reportaget ärligare.234 I Lindbergs 

reportage åstadkommer dissonansen också den här effekten, samtidigt som dissonansen också 

gör läsningen mera spännande eftersom läsaren inte får svar på allt genast.  

Jungstrand påstår att dissonans som litterärt grepp är utmärkande för det moderna reportaget, 

medan konsonans oftast tillhör äldre litteratur.235 Konsonans betyder att det finns en samklang 

mellan det berättande jaget som skriver ner händelsen och det upplevande jaget som befinner sig 

i händelsen. Med andra ord förekommer inga motstridigheter eller osäkerhet kring det 

upplevda.236  Enligt Jungstrand är konsonans inte lika framträdande i det moderna reportaget 

”eftersom etableringen av trovärdighet i senare reportage funnit sin konvention i att genom 

dissonansen ställa fram det splittrade subjektet och den kluvna berättarrösten.”237 Lindbergs 

reportage tillhör de moderna och därför synliggörs främst också dissonansen. Något tydligt 

exempel på konsonans är svår att urskilja, även om det är möjligt att det förekommer på något 

ställe. 
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3.2 De drabbade människorna  

 

Fukushima för evigt börjar med att Lindberg skildrar hur hon anländer till Japan, och därefter 

påbörjar sin resa runt landet. Resan framställs således i kronologisk ordning, och under resans 

gång intervjuar Lindberg människorna hon möter. 

En av de första personerna som Lindberg intervjuar är en äldre kvinna som är bosatt nära ett 

kärnkraftverk. Damen betonar att olyckan i Fukushima har påverkat människornas levnadssätt, 

och gjort människorna oroliga: ”Alla människor hon känner lever nu med en ny sorts ängslan 

efter haveriet i Fukushima, och misstron är stor mot myndigheternas ständiga försäkringar om att 

allt är under kontroll.”238 I samma intervju betonar kvinnan ändå att den yngre generationen 

följer med situationen via sociala medier och internet, och på så sätt kan de kringgå 

myndigheternas försök att dölja det som skett.239 Således framstår japanerna som bättre utrustade 

efter katastrofen i Fukushima, i jämförelse med olyckan i Tjernobyl där människorna inte hade 

tillgång till liknande hjälpmedel för att hålla sig informerade om situationen. Som tidigare 

nämnts var informationen i samband med Tjernobylolyckan bristfällig, vilket ledde till att viktig 

information om till exempel mängden strålning som läckte ut förblev otillgänglig för invånarna 

eller så kom informationen för sent för att stilla deras oro.240 

I Fukushima för evigt blottas för övrigt en extrem form av solidaritet med de värst drabbade 

människorna i katastrofen, en aspekt av den toxiska diskursen som inte framkommit tidigare i 

analysen. Buell berör det här ämnet i kapitlet ”The Toxic Denominator”, där han förklarar att 

miljöhot kan skapa en gemenskap bland människor. De värst drabbade förenas genom sina 

känslor av oro och ängslan inför miljöhoten, vilket skapar ett band emellan dem. Samtidigt kan 

den här gemenskapen bidra till att öka klyftorna mellan dem och den privilegierade delen av 

befolkningen, som lyckats undgå miljöhoten.241 I längden kan gemenskapen mellan de värst 

drabbade människorna utmynna i protester och aktivism mot miljöorättvisor. Det är bland annat 
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på det här sättet som gräsrotsrörelser inom miljörättviserörelsen har uppkommit. Särskilt är det 

utsatta människor som tillhör en etnisk minoritet, som afroamerikaner, latinamerikaner eller 

asiater, som uppmärksammar miljöhoten.242    

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima uppstod Tabete oen shiyo-rörelsen, vars grundidé gick ut på 

att visa lojalitet mot de värst drabbade människorna. Man skulle köpa och äta livsmedel som 

kom från det strålningskontaminerade området, för att på så sätt undvika orättvisor mellan 

människorna i Fukushima och resten av befolkningen, vars livsmedel inte i samma utsträckning 

drabbats av strålningen.243 Rörelsen är ett extremt exempel på hur samhörighet skapas i den 

toxiska diskursen i syfte att undvika sociala orättvisor.  

Stort missnöje riktades även mot de utlänningar som bodde i Japan och som flyttade tillbaka till 

hemlandet direkt efter katastrofen. Särskilt gällde det amerikanerna, som kunde åka gratis till 

USA under ledning av ett projekt som kallades Operation Pacific Passage: ”’Japanerna kallade 

dem Fly-Jin dvs. Flygande gaijin (utlänningar), och det hette att jaha, jänkarna passar på och får 

en fri semester medan de väntar ut krisen.’”244 Missnöjet uttrycktes av Japanerna som inte hade 

samma möjlighet att undkomma strålningen, och som ansåg att amerikanerna betedde sig 

osolidariskt mot dem genom att fly från krisen.  

De här två exemplen berör de sociala och ekonomiska orättvisorna som uppstod bland folket 

efter katastrofen, och exemplen belyser befolkningen som drabbades värst i katastrofen. Till dem 

hör bland annat de jordbrukare vars gårdar låg i närheten av de kollapsade kärnkraftverken, 

eftersom strålningen förstörde jordbruket vilket i sin tur påverkade böndernas försörjning:  

Men i april 2011 gav regeringen grönt ljus för oss bönder utanför evakueringszonen, och vi 

fylldes av hopp, och trodde att nu skulle nog allt ordna sig. Men så började klappjakten på 

våra produkter, de stora matkedjorna bojkottade dem, och för att få en marknad för dem, 

måste vi gå med på ett nedsatt pris. Men det allra värsta var att vi, som själva var offer, 

utpekades som kriminella, som förgiftare av folkhälsan, detta för att vi ville sälja det vi 

odlat.245  
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Mannens berättelse ger en inblick i hur jordbrukarnas liv förändrades efter katastrofen. Bönderna 

blev nu tvungna att sälja kontaminerade livsmedel för att över huvud taget överleva ekonomiskt, 

men betraktades samtidigt av den priviligierade delen av folket som brottslingar på grund av 

detta, vilket försatte bönderna i en ännu mer sårbar situation, vilket enligt mannen resulterade i 

en ökad självmordsfrekvens bland jordbrukarna.246  Ett annat intervjusubjekt menar att de som 

stannade kvar vid området närmast kärnkraftverken var pensionärer som ville stanna med sina 

djur, medan barnfamiljer och yngre människor flyttade bort.247 Dagstidningen Japan Times 

meddelar å andra sidan att fattiga, utsatta och hemlösa människor lockas att ta anställning som 

sanerare vid kärnkraftverken. Ändå behövs fler sanerare än det finns villiga kandidater, och 

Lindberg reflekterar över om Japan kommer att försöka locka in sanerare från något u-land.248 

Lindberg belyser en viktig del som har att göra med miljöorättvisorna, nämligen att det ofta är 

redan utsatta länder och människor som drabbas hårdast vid miljöföroreningar. Till exempel 

menar Buell att i USA har medierapporteringen av miljöföroreningarna lett till skärptare lagar 

gällande industriernas avfallshantering. Detta har i sin tur bidragit till att en del industrier har 

flyttat sina anläggningar utrikes, exempelvis till Latinamerika, och därmed blir även 

industriavfallet ett problem för de nya länderna att lösa.249   

Till skillnad från vittnesmålen i Bön för Tjernobyl, som i detalj fokuserade på strålningens 

inverkan på människorna, ger intervjusubjekten i Fukushima för evigt information om personliga 

tragedier på en mer pragmatisk nivå. Till exempel synliggör intervjusubjekten de praktiska 

konsekvenserna som katastrofen hade på människornas liv, vilket kan förklaras av Lindbergs val 

av intervjusubjekt. Många är bönder vars jordbruk förstörts av strålningen, andra är människor 

som evakuerats från katastrofområdet. Rösterna betonar även kontaminationens inverkan på 

omgivningen, vilket synliggörs exempelvis i följande intervju med en jordbrukare: ”Vattnet vi 

vattnade risfälten med var så rent att vi kunde skopa upp det i handen och dricka av det, skogarna 

här omkring var sköna att ströva i, men nu har vi till och med stängt in våra höns, och låter dem 

inte picka i det fria längre.”250 

                                                           
246 Ibid., s. 91. 
247 Ibid., s. 108. 
248 Ibid., s. 58. 
249 Buell, 2003, s. 33 
250 Lindberg, 2015, s. 92. 



49 
 

Citatet visar även på toxicitetens konkreta inverkan på människornas liv, eftersom deras tillvaro 

begränsats på grund av den. Ett tydligare exempel på kontaminationens inskränkning av 

vardagslivet synliggörs av en ung konstnärskvinna som bor i Fukushima-prefekturen. Kvinnan 

bär alltid på en geigermätare som hon använder för att mäta strålningen i maten och i platserna 

hon besöker.251 Gemensamt för flera av berättelserna i Fukushima för evigt är att 

intervjusubjekten uttrycker en oro över strålningens inverkan på jordbruket och odlingarna, som i 

längden påverkar livsmedlen. Människorna har blivit mer medvetna om kontaminerad mat och 

hur de ska undvika den, vilket kan sägas vara ett resultat av den toxiska diskursens effekter på 

människornas levnadsvanor och tänkesätt. En intervjuperson har exempelvis rentav skrivit en 

bok med instruktioner om hur maten ska tillagas för att minska på strålningen, samt vilka 

livsmedel människorna bör undvika helt och hållet.252  

Det är i anknytning till jordbruket som djuren i huvudsak synliggörs i reportaget. Garrard 

påpekar att de traditionella, pastorala skildringarna av djuren har ändrats efter att den 

smittosamma galna ko-sjukan upptäcktes hos boskapen, eftersom bönderna då var tvungna att 

slakta och bränna djuren. Den idylliska skildringen av jordbruket förändrades således på grund 

av detta.253 I Fukushima för evigt intervjuar Lindberg en man som, trots hälsoriskerna, valt att bo 

kvar med sina boskapsdjur i det strålningskontaminerade området. I likhet med vittnena i Bön för 

Tjernobyl uttrycker mannen en vilja att ta hand om de utsatta djuren. Boskapen har inte drabbats 

av en smittosam sjukdom, men är istället kontaminerade av strålningen, och därför svårt sjuka. 

Mannen vägrar slakta och bränna djuren, och vill i stället genom sin omsorg ge djuren ett 

värdigare slut, trots att han inte själv vinner något på det.254 Boskapen har med andra ord även en 

känslomässig betydelse för mannen, och uppfattas inte bara som en ekonomisk resurs. Mannens 

representation av djuren står i kontrast till den otäcka bilden av de slaktade och brända djuren 

som Garrard poängterar att förändrade jordbruksskildringen, i stället belyser mannen djurens 

egenvärde.  

I allmänhet beskriver intervjusubjekten inte djuren, i synnerhet husdjuren, lika detaljerat som 

vittnena i Bön för Tjernobyl. Intervjusubjekten betonar däremot naturen, och i de fall som djuren 
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representeras är det i deras egenskap av föda, eller snarare handlar representationen om hur 

kontaminationen av djurens levnadsmiljö har gjort djuren oätliga: ”’Tonfisken strålar ofta för 

mycket, medan skaldjuren vanligen inte gör det, och bläckfiskarna är tjänliga ibland, och ibland 

inte.’”255 Andra talar också om de vilda djuren som människans ansvar: ”’Jag identifierade mig 

med korna som svalt ihjäl, eller avlivades, och så tänker jag ofta på de vilda djuren som ingen tar 

hand om. Det finns inga lasarett och inga doktorer som kunde lindra deras plågor.’”256 

Lindberg gör en finurlig jämförelse mellan apor och människor när hon återger hur en snöapa i 

en park i Beppu upptäckte att den kunde skölja bort sanden från maten i en närliggande bäck, 

vilket de andra aporna sedan tog efter:  

Och till sist var det bara en konservativ jäkel, – kanske hette han Abe – som var halsstarrig 

och föredrog knaster mellan tänderna... men en dag doppade också han, om än med ytterst 

motvilja, sin sötpotatis i bäcken, och han vart den hundrade apan...257 

Namnet Abe syftar på Japans premiärminister Shinzo Abe, som vill återaktivera kärnkraftverken 

i Japan.258 Lindberg vill med berättelsen demonstrera att en förändring i världen är möjlig, och 

hon använder allegorin med aporna som ett litterärt grepp för att åstadkomma detta. Garrard 

påpekar att jämförelser och liknelser mellan djur och människor är väldigt vanligt i språket, 

exempelvis i uttryck som ”’as stubborn as a mule’”.259 Denna retorik kring djuren kan även 

återspegla sociala och politiska skeenden hos människorna.260 Genom aporna belyser Lindberg 

den politiska situationen i världen gällande kärnkraftssituationen. Samtidigt används aporna som 

ett gott exempel på att förändring i världen är möjlig, men det kräver en ansträngning att våga 

utforska nya tillvägagångssätt. 

 

 

                                                           
255 Lindberg, 2015, s. 110. 
256 Ibid., s. 39. 
257 Ibid., s. 231. 
258 Ibid., s. 46. 
259 Garrard, 2005, s. 140. 
260 Garrard, 2005, s. 140. 



51 
 

4. Skuggan av katastrofen i Lundströms Kärnkraft – Energihöst i 

Pennsylvania 
 

4.1 Den nedtonade berättaren 

 

Liksom i Lindbergs reportage är berättaren närvarande i Kärnkraft – Energihöst i Pennsylvania, 

om än inte lika markerat. I förordet, har Lundström valt att ta med tre citat från olika källor. Det 

första citatet kommer från en propagandafilm om kärnvapenanvändning i 1950-talets USA, det 

andra citatet kommer från den kända svenska författaren Tage Danielsson som konstaterar att 

kärnkraftsolyckan i Harrisburg var så otrolig att den egentligen inte hände, och det tredje och 

sista citatet kommer från det svenska punkbandet KSMBs låt ”Atomreggae” där det i låttexten 

uttrycks en stark vilja att åka till Harrisburg.261 Dessa tre citat anslår tonen för resten av 

reportaget, och det är värt att beakta att Lundström till skillnad från både Aleksijevitj och 

Lindberg har valt att inte själv kommentera kärnkraften på något vis vare sig i för- eller 

efterordet. Han ger heller ingen förklaring eller motivering till varför han har valt att skriva 

boken. Däremot riktar han i slutet av boken sitt tack till dem som hjälpt honom med kunskap och 

efterforskningar om kärnkraftsolyckan, och kompletterar med en lista på alla källor han använt 

sig av i reportaget.262 Citaten i början lyckas ändå innehållsmässigt förena de huvudsakliga 

poängerna som reportaget kommer att lägga fram. Senare i analysen kommer vi till exempel att 

upptäcka att de lokala myndigheterna försökte tona ner Harrisburgolyckan och de konsekvenser 

som den förde med sig för såväl människor som miljö. Samtidigt kämpar många människor som 

bor i området för att få sin röst hörd, att någon ska lyssna på dem och tro på vad de har att säga. 

 

I det här läget är det viktigt att påpeka att Lundströms reportage inte är skrivet i jag-form, som i 

Lindbergs fall (och i viss mån Aleksijevitjs), och att berättaren därför framstår som mer avlägsen 

när han observerar och återger händelserna. Det här gör också att berättaren under resans gång på 

ett okomplicerat sätt kan inflika diverse faktauppgifter och annan information som bidrar till att 

läsaren får ett tydligare helhetsintryck av det som sker. Själva resan från ett ställe till ett annat 

ges inget större utrymme i verket. På så vis påminner Lundströms reportage om det objektiva och 
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opersonliga ideal som tidigare varit rådande inom journalistiken.263 Cecilia Aare 

uppmärksammar i sin artikel hur en ”synlig men nedtonad observatör”264 fungerar som litterär 

strategi i reportaget. Karakteristiskt för det här tillvägagångssättet är att handlingen beskrivs av 

en utomstående iakttagare, som lika gärna kunde vara en bandspelare eller ett kameraöga ”som 

enbart registrerar det skildrade förloppet.”265 Men på enstaka ställen skymtas reportern och 

bidrar genom det till att göra reportaget mera personligt. Aare spekulerar i att den här 

berättarstilen används för att betona journalistens uppgift som ögonvittne, där händelserna 

återges utan att samtidigt synliggöra reportern.266 Jag anser att Lundströms reportage innehåller 

inslag av en synlig men nedtonad observatör. Reportern skildrar ofta händelser och personer från 

ett utomstående perspektiv, men synliggör samtidigt ibland sig själv på ett diskret sätt, som i 

följande exempel:  

 

Mary Stamos är en kortväxt kvinna i 50-årsåldern med dämpad och diskret framtoning. Den här 

dagen bär hon en t-tröja som pryds av en sargad amerikansk flagga. Små blommor har börjat växa 

fram mellan flaggans röda ränder. Hennes avvaktande blick döljs bakom ett par rundbågade 

glasögon. Hon arbetar i tidningsbutiken på Harrisburgs tågstation och tar arbetet på största allvar.  

»Jag kan inte stå och snacka medan jag jobbar. Kom förbi när jag slutar«, låter hon hälsa per 

telefon.267 

 

Reportern används i det här fallet som ett verktyg för att belysa ”de andra”, det vill säga de 

personer och deras upplevelser, som skildras i reportaget. Enligt Aare är det här förfarandet en 

grundförutsättning för journalistiska texter: ”Idén om det journalistiska uppdraget medför att 

textens reporter fungerar som redskap för att belysa en sakfråga, en problematik.”268 

Precis som i Fukushima för evigt börjar Lundströms reportage med att berättaren reser till den 

plats som utgör händelsernas centrum, i det här fallet Pennsylvania i USA. Under bussresan från 

New York till Harrisburg hinner läsaren få veta det väsentligaste om Pennsylvanias historia, 

samtidigt som berättaren blottar sin ekokritiska hållning: ”Även under de kallaste vintrarna går 

                                                           
263 Jungstrand, 2013, s. 48f. 
264 Aare, 2015, s. 8. 
265 Aare, 2015, s.8. 
266 Aare, 2015, s.8. 
267 Lundström, 2014, s. 11. 
268 Aare, 2015, s. 6. 



53 
 

det att i de täta skogarna finna sig stående intill en klipphäll och känna och se hur jorden tar 

andetag efter andetag. Och svettas. Känna naturgasens fräna dofter omsluta en.”269 

Ganska snart går berättaren också in på vad reportaget ska handla om, nämligen de människor 

som drabbades av kärnkraftsolyckan i Harrisburg, och deras kamp för upprättelse:  

 

Personer som led under och efter kärnkraftsolyckan 1979 har stannat kvar på platsen där 

muterade växter och djur blivit naturliga inslag i tillvaron. Deras minnen och upplevelser 

ifrågasätts systematiskt och i historieböcker är informationen om olyckan tillrättalagd och 

censurerad. Det anser i alla fall drabbade som ännu väntar på att sanningen ska tillåtas krypa fram 

och att mörkläggningen om de verkliga konsekvenserna som härdsmältan medförde ska halas 

fram i ljuset.270 

 

Här närmar sig Lundström det som Ulrich Beck påstår att är en typisk konsekvens i 

risksamhället, det vill säga att myndigheter väljer hur mycket information de förmedlar till 

allmänheten i samband med en katastrof.271 I det här fallet har de valt att undanhålla 

medborgarna information efter katastrofen. David M. Rubin påpekar ändå i en jämförande analys 

av olyckorna i Tjernobyl och Harrisburg att myndigheternas information i det senare fallet var 

tillgänglig i en snabbare takt och större mängd än efter katastrofen i Tjernobyl.272 Däremot 

upptäcker Rubin brister också i informationsförmedlingen i Harrisburgfallet, till exempel 

undanhöll man medvetet information om mängden strålning som kom ut.273 Dessutom 

framkommer i Rubins undersökning inte hur myndigheterna har förhållit sig till befolkningens 

upplevelser, varken när olyckan skedde, och i synnerhet inte nästan fyrtio år senare. Därför är det 

svårt att avgöra vad de ”verkliga konsekvenserna” efter kärnkraftsolyckorna egentligen är, 

eftersom de till en del också är subjektiva, och det råder delade meningar om dem. Berättaren 

uppmärksammar själv det här i följande stycke, där han frågar sig vad som händer med ett 

samhälle som officiellt sett endast varit nära en kollaps: ”Många associationer med Harrisburg 

landar i det: Det var nära, men det hände aldrig.”274 Han konstaterar ändå att för många av de 
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drabbade människorna fortgår katastrofen. För dem är konsekvenserna efter olyckan verkliga och 

högst påtagliga i form av exempelvis mardrömmar.275 I följande kapitel har jag anledning att 

återkomma till och fördjupa den här problematiken, när jag redogör för intervjusubjektens egna 

berättelser om olyckan. 

 

Till skillnad från Lindbergs resereportage är reporterjaget nästan osynligt i Kärnkraft – 

Energihöst i Pennsylvania. Det förekommer exempelvis inga synliga kommentarer eller frågor 

från intervjuaren till intervjusubjekten. Däremot händer det att intervjusubjekten bemöter 

påståenden och reflektioner från reporterjagets perspektiv som är inkorporerade i skeendet, som i 

följande exempel:  

 

Men i USA är det argumentet inte helt sant: de flesta kommersiella reaktorer som har ansökt om 

förlängda licenser har beviljats det. Och flera av dem finns med på listan över anläggningar med 

solkiga historieböcker. Andra hävdar att en global energisektor utan kärnkraft inte skulle ha 

någon chans att minska de ohållbara utsläppskvoterna.  

     Helen Caldicott håller inte med: 

»Även om världens reaktorantal skulle tredubblas skulle det endast minska den globala 

uppvärmningen med tio procent. Världens reaktorer närmar sig dessutom sina slutdatum och 

kommer att behöva nedmonteras.(...)276 

 

I ovanstående exempel riktar sig berättaren egentligen till läsaren, och endast indirekt till Helen 

Caldicott. Berättaren underrättar läsaren om hur situationen med kärnkraft som energikälla ser ut 

i USA. Sedan får Caldicott i uppgift att motsätta sig dessa påståenden, och det är egentligen bara 

hennes röst som direkt hörs i reportaget. Det här kan sägas ha att göra med organiseringen av 

reportaget, dit det urval av röster som Lundström valt att inkludera räknas. Genom att berättaren 

återger faktisk information om hur situationen med kärnkraft ser ut i USA, och låta en 

intervjuperson invända mot argumenten direkt i reportaget, synliggörs också författarens 

ekokritiska hållning. Jungstrand föreslår att urvalet är ”det första ledet av moraliska värderingar i 

den journalistiska texten (...)"277, och att trots att urvalet inte uttrycks i ord i reportaget, så är det 
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ändå verkligt.278 Jag anser att Caldicotts uttalanden blir det väsentliga i det här exemplet, 

eftersom hon får uttrycka sig med egna ord – och ges således en röst i reportaget. I hela detta 

kapitel, som avhandlar USA:s energipolitiska historia, är det enbart Helen Caldicott som citeras 

direkt i texten. Följden av det här blir att den ekokritiska hållningen som Lundström har, det vill 

säga att kärnkraft är något destruktivt, synliggörs i reportaget. Urvalet och betoningen på 

Caldicotts uttalande kan betraktas som ett litterärt knep som Lundström använder för att 

framhäva reportagets ekokritiska budskap. Det här förfarandet är karakteristiskt för hela 

Lundströms reportage; han ger främst röst åt offren för kärnkraftsolyckan och som därför 

förhåller sig negativt till kärnkraft. Det förekommer dock vissa undantag, som Gwyneth Cravens. 

Hon är stark anhängare av kärnkraft och fungerar i reportaget som en slags motpol till de kritiska 

rösterna.279 I Reportaget uppmärksammas ändå i huvudsak de negativa konsekvenserna med 

kärnkraft, som till största delen framkommer genom intervjusubjektens berättelser. Samtidigt är 

det viktigt att komma ihåg att det är författaren som har den yttersta makten i att styra reportaget 

i den riktning han vill. Det är han som initialt valt vilka personer som intervjuas, och därefter 

vilka berättelser som inkluderas i reportaget. 

 

Lundströms reportage har vissa likheter med Aleksijevitjs reportage, eftersom ingendera har 

inkluderat intervjufrågor eller andra kommentarer. På detta vis betonas intervjupersonernas 

berättelser ytterligare. Lundström är ändå närvarande i berättelsen på ett mer konkret sätt än 

Aleksijevitj. I följande citat åskådliggörs till exempel Lundströms kritiska åsikter om USA:s 

energipolitik på ett tydligt sätt, när han diskuterar konsekvenserna av den amerikanska arméns 

atombombssprängningar i Nevadaöknen:  

 

I luften dröjde radioaktivitet kvar och bara i östra Utah ökade leukemifallen bland barn med 250 

procent under 1950- och 60-talet. På andra håll tycktes en lungcancerepidemi dra in som en 

förbannelse över icke-rökare och nykterister dog till följd av skrumplever. [...] Men det visade sig 

lättare att få ersättning för förstörd egendom – exempelvis fönster, dörrar och fordon – än för 

förstörda kroppar. Och redan här planterades den kultur som visar på de maktförhållanden som 
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råder inom amerikansk energipolitik och som upprepat sig i samband med kärnkraftsolyckor: 

pengar före hälsa.280 

 

Särskilt i den sista meningen exponerar Lundström sina egna värderingar när han kritiserar den 

bristande maktbalans som kärnkraftsolyckor medför, där pengar verkar vara viktigare än 

människors hälsa. Visserligen drar han slutsatsen utgående från faktumet att det i det aktuella 

fallet har varit svårare att få ersättning för personskador än ersättning för skador på egendom, 

men kommentaren är ändå värderande och hade kunnat lämnas bort. Dessutom är ovanstående 

citat ett ypperligt exempel på det tema som visar sig vara utmärkande för reportaget, nämligen de 

sociala orättvisorna som kärnkraftsolyckor för med sig. De människor som drabbas av sjukdomar 

och andra krämpor efter kärnkraftsolyckorna måste kämpa mot rika företag för att söka 

upprättelse. Dessa företag har både den makt och de resurser som krävs för att bestrida de 

anklagelser som riktas mot dem. I The Environmental Justice Reader förekommer flera liknande 

exempel på när staten eller företag avvisar människor som försöker få ersättning för de skador de 

blivit utsatta för i exempelvis sitt arbete.  

 

I slutet av reportaget återkommer Lundström när han diskuterar slutförvaringen av kärnavfallet, 

och påvisar en slags uppgivenhet över att den toxiska diskursen blivit en vardag för många 

människor som inte kan ta sig bort från toxiciteten: ”Till dess fortsätter miljontals amerikaner att 

leva grannar med radioaktivt avfall, förvarat i samma anläggningar som på många håll visat sig 

oförmögna att skydda omgivningen från läckage och hälsofarligt spill.”281 

 

I följande kapitel diskuterar jag intervjusubjektens röster, och vilka aspekter av den toxiska 

diskursen som de lyfter fram. 
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4.2 Katastrofen som inträffade men ändå aldrig hände 

 

I Aleksijevitjs verk uppmärksammades de tragiska människoödena. I Lindbergs reportage 

betonade intervjusubjekten de praktiska och konkreta konsekvenserna av en kärnkraftsolycka för 

vardagslivet. I Lundströms fall får de sociala orättvisor som en dylik katastrof för med sig en 

central plats i intervjusubjektens berättelser.  

 

En annan iögonenfallande skillnad mellan de tre reportagen är att det i Kärnkraft – Energihöst i 

Pennsylvania förekommer färre intervjusubjekt, men att de i stället dyker upp på flera ställen i 

reportaget. De har också en tydligare roll än i de övriga reportagen. Jämförelsevis är till exempel 

själva vittnesmålen i Bön för Tjernobyl det viktiga, och den stora mängden personer som 

inkluderats i reportaget bildar en slags kör av röster som bidrar till en samstämmighet. Individen 

är här inte det mest väsentliga. I Lundströms reportage är det snarare tvärtom, fokus ligger mer 

på individerna och det budskap de har att förmedla. Till exempel har Lundström valt att 

inkludera både kärnkraftsanhängare och motståndare till kärnkraft, även om de senare 

överskrider antalet anhängare som presenteras i reportaget. I det här avseendet antar Lundström i 

sitt reportage den metod som är praxis för nyhetstexter, där den som blir föremål för kritik också 

ska ha en möjlighet att få sin röst hörd.282 Även Richard F. Harris uppmärksammar ett liknande 

tillvägagångssätt i artikeln ”Toxics and risk reporting”, i vilken han slår fast att de enklaste 

berättelserna att berätta är sådana där det finns hjältar och skurkar, eller offer och gärningsmän. 

Detta gäller även för rapporteringen av miljöfrågor.283  

 

I början av reportaget träffar vi exempelvis Mary Stamos, som är ett av offren för 

Harrisburgolyckan 1979. Hon introduceras som en av medlemmarna i miljörörelsen ”Three Mile 

Island Alert Committee”, som bland annat genom en manifestation visade sitt stöd för de 

drabbade människorna efter olyckan i Fukushima 2011.284 Stamos bor fortfarande kvar i samma 

hus i Harrisburg som hon bodde i vid tidpunkten för kärnkraftsolyckan 1979, och hon bär 

omkring på en flaska med blommor med blad som ”ser ut som om någon skvätt syra över 

                                                           
282 Finlands Journalistförbund, “Journalistreglerna”, punkt 21 och 22, 
https://journalistiliitto.fi/sv/etikochjuridik/journalistreglerna/ hämtad 23.4 2019.  
283 Harris, 1997, s. 169.  
284 Lundström, 2014, s. 10. 

https://journalistiliitto.fi/sv/etikochjuridik/journalistreglerna/


58 
 

dem.”285 Blommorna har hon plockat i sin trädgård, och de fungerar som en bekräftelse på att 

strålningen från kärnkraftsolyckan har påverkat omgivningen.286   

 

”»Föreställ dig att folk hela tiden säger att det du varit med om och upplevt inte var så farligt. 

Det är en hemsk känsla att bli ifrågasatt och misstänkliggjord hela tiden«, säger Mary.”287 

Stamos kommentar är ett exempel på att offren efter en miljökatastrof inte blir trodda av 

omvärlden. Lite längre fram berättar Stamos att hennes dotters kompis drabbades av cancer 

2011, och att läkaren hade konstaterat att hon antagligen blivit sjuk på grund av strålningen i 

Harrisburgolyckan. Det är ändå svårt för människorna att bli trodda, eller kunna bevisa, att deras 

sjukdomar beror på de havererade kärnkraftverken. Det här är ett återkommande problem för 

miljörättvisekämparna. Andrea Simpson uppmärksammar den här problematiken i sin artikel i 

The Environmental Justice Reader:  

 

Cancers take a long time to develop, and without knowledge of possible exposures, citizens 

cannot secure accurate health assessments. Additionally, in cases where there are a number of 

conditions present, for example, obesity, tobacco use, and residing near toxic waste, it is difficult 

to isolate the cause of illness.288 

 

Det är med andra ord svårt att bevisa exakt vad det är som förorsakat cancern, fram för allt om 

det finns flera olika riskfaktorer närvarande. Det här är ett av problemen för befolkningen i 

förgiftade miljöer, för vilka miljörättviserörelsen söker upprättelse. Även Lawrence Buell tar upp 

svårigheterna kring att bevisa att toxiciteten har orsakat en sjukdom. Om den toxiska diskursen 

påpekar han: ”Although it rests on anxieties about environmental poisoning for which there is 

often strong evidence, it is a discourse of allegation or insinuation rather than of proof.”289 Buells 

resonemang kring toxisk diskurs handlar i huvudsak om människors upplevda ängslan över 

miljöhot och inte specifikt faktiska hot, även om begreppet täcker också sådana.  
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Det är alltså Mary Stamos upplevelser av en hotande toxicitet som står i centrum här. Och detta 

är symptomatiskt även i resten av hennes avslöjanden i verket. Stamos engagerar sig därför för 

att bevisa för myndigheterna att omgivningen blivit skadad av strålningen, och att kärnkraft är en 

dålig idé. Det som framgår av hennes uttalanden är att hon själv blivit en oupphörlig del av den 

toxiska diskursen. För Mary Stamos var katastrofen inte en tragisk händelse med en början och 

ett slut. Den hade en börja, men något avslut har den inte fått (ännu). I Stamos ögon fortsätter 

dessutom staten att dölja omfattningen av skadorna. Exempelvis meddelade Stamos 

myndigheterna att det hade uppmätts höga doser av radioaktivitet i några träd vid sjukhuset. 

Myndigheterna löste problemet genom att fälla träden och plantera nya: ”» De lade bara ett täcke 

över det, som med allt annat i den här härvan. « En till synes obetydlig berättelse som bekräftar 

Mary Stamos tes: att en mörkläggning alltjämt pågår.”290 

 

En annan viktig men udda röst i reportaget är Gwyneth Cravens. Cravens är journalist och har 

vuxit upp i ett hem och en tid då alla i hennes närhet förhöll sig skeptiskt till kärnkraft. Ändå har 

hon i vuxen ålder blivit en stark anhängare av kärnkraft som en grön energikälla. I reportaget 

fungerar Cravens närmast som en antagonist, eller åtminstone häftig motpol till 

kärnkraftsmotståndarna som i övrigt utgör merparten av berättarrösterna i reportaget. Här är det 

motiverat att återigen påminna om att det är Lundström som har valt den här uppläggningen av 

reportaget.  

 

Cravens engagemang för kärnkraftsindustrin sträcker sig så långt att hon till och med har skrivit 

den självbiografiska boken Power to save the world: The Truth About Nuclear Energy, som 

förespråkar kärnkraft som den i dagsläget säkraste energikällan. Med boken vill Cravens ”rasera 

»myter och osanningar om kärnkraft«.”291 Hon framträder i stark kontrast mot Mary Stamos som 

är övertygad om att Harrisburgolyckan orsakat stora skador på omgivningen och på människors 

hälsa: 

 

»Inga dödsfall kopplade till radioaktivt läckage finns i anslutning till Three Mile Island«, fastslår 

Gwyneth Cravens bestämt. »Däremot finns det ännu en väldigt aktiv fraktion som mest består av 
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folk som inte var i närheten av Three Mile Island vid tidpunkten för olyckan, men som håller alla 

möjliga konspirationsteorier vid liv.« 

 

I citatet ovan framkommer tydligt Cravens uppfattning av Harrisburgsolyckans konsekvenser för 

människors hälsa, eller snarare dess brist på konsekvenser. Enligt Cravens är människor som till 

exempel Mary Stamos verklighetsfrånvända, genom att de försöker hitta kopplingar mellan 

olyckan och skador som enligt Cravens inte existerar. Cravens kan i Lundströms reportage anses 

representera kärnkraftsindustrin och i ett större perspektiv makthavarna. Som David M. Rubin 

noterar i sin artikel har regeringen i USA ett visst intresse av att stöda kärnkraften och den 

teknologi som behövs för att skapa den, eftersom de i nästan fyrtio år har talat för kärnkraften 

som en lösning på landets energiproduktion.292 Cravens tror även att kärnkraften kommer att vara 

lösningen på klimatförändringen, medan Stamos förespråkar naturliga energikällor som sol, vind 

och vatten.293 

 

Lundström intervjuar också en man som endast presenteras med sitt förnamn Mike. Mike är svart 

och har vuxit upp i Harrisburg vid tidpunkten för kärnkraftsolyckan. I intervjun talar han om 

stadens ekonomiska och sociala nedgång till följd av Harrisburgsolyckan: ”»Nu bor jag utanför 

centrum. Och jag kan berätta att jag idag aldrig skulle våga besöka det område jag växte upp i. 

Det är för farligt där och även om du är svart, som jag, så hamnar du i klistret direkt för att du 

inte bor där«.”294 I intervjun med Mike framkommer det att det främst är svarta och fattiga som 

bor i området han växte upp i. Att marginaliserade folkgrupper i högre grad är bosatta i 

miljöfarliga områden är en omständighet som miljörättviserörelsen försöker råda bot på. 295 I 

citatet ovan påpekar Mike att han inte vågar åka tillbaka till det område han växte upp i fast han 

är svart, vilket antyder att majoriteten av dem som bor där är svarta. Endast invånare som har de 

ekonomiska och sociala förutsättningarna kan flytta från Harrisburg. Mike, som jobbar som 

säkerhetsvakt, saknar en högre utbildning. Han har ändå lyckats flytta från ett värre segregerat 

område och bor nu utanför centrum, men bort från Harrisburg har han ändå inte kommit. Enligt 

Robert Bullard är det svårare för svarta och bruna medborgare än det är för vita att flytta bort 
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från ohälsosamma miljöer, även om de i övrigt tillhör samma samhällsklass. Han hävdar att 

exempelvis en afro-amerikan som tjänar 50 000 dollar i året har samma möjligheter att flytta bort 

från ett kontaminerat område som en afro-amerikan som tjänar 5 000 dollar i året296, vilket enligt 

Bullard beror bland annat på att svarta och bruna möter rasism och diskriminering när de söker 

bostad: ”Housing discrimination, redlining, and other market forces make it difficult for millions 

of households to buy their way out of polluted environments.”297 Den ojämlika ställning svarta 

och bruna medborgare har i förhållande till vita med beaktande av den miljöbelastning de utsätts 

för, är därför inte enbart ett ekonomiskt problem.298 Mikes berättelse exemplifierar hur svårt det 

är för utsatta människor att påverka sin situation. 

 

I reportaget ges Mike rollen som ”den vanliga människan”. Han representerar de människor som 

drabbades värst av kärnkraftsolyckan, men till skillnad från exempelvis Mary Stamos har han 

accepterat läget och har inga uttalade åsikter varken för eller emot kärnkraften. Han 

exemplifierar i stället hur Harrisburg har förändrats till följd av kärnkraftsolyckan och av senare 

finanskriser. Brottsstatistiken är hög, jobben är få, och invånarna är förtvivlade. Mike har ändå 

större förhoppningar för sin son: ”»Jag vill att grabben min flyttar härifrån så fort han kan. Vi har 

satt honom i en bra skola nu, men i Harrisburg lär han inte ha något att hämta i framtiden. 

Tyvärr. Därför kommer vi göra allt vi kan för att ha råd med college. Allt.«”299 Mike ser 

utbildning som en lösning som ska hjälpa sonen att komma bort från Harrisburg och den 

stagnation som råder där. För marginaliserade grupper kan utbildning också tänkas vara ett 

viktigt steg som möjliggör för dem att delta i politiska beslut om miljöfrågor, vilket är centralt 

för miljörättviserörelsen.300 

 

När Lundström intervjuar Mike är han tillsammans med sin son och fiskar vid floden 

Susquehanna. När Mike får napp och drar upp fisken konstaterar han att den har synliga tecken 

på att ha blivit biten av andra fiskar: ”»Se hur de större fiskarna gått hårt åt hans svansfena. Livet 

är verkligen hårt i floden«, säger Mike och kastar tillbaka fisken i Susquehannas bruna 
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vatten.”301 Fisken kan här tänkas symbolisera de utsatta människorna i Harrisburg som inte har 

möjlighet att flytta. Liksom fisken som kastas tillbaka i det bruna vattnet känner människor som 

Mike sig oförmögna att göra något åt sin situation. Förutom den här skildringen har djuren inte 

en så framträdande roll i intervjusubjektens berättelser. Främst är det av Mary Stamos vi får 

information om djuren, eftersom hon dokumenterar mutationer och förändringar i djur och natur, 

som i följande exempel:   

 

Mary berättar om spindlar med fyra ben som inte längre vet hur de ska tvinna sina nät, om bin 

och humlor som inte längre vill smaka av blommornas nektar, om grödor som gör en sjuk. »Jag 

fick höra av en vän att en fiskare våren 2013 fick upp en fisk med bara ett öga ur Susquehanna«, 

säger hon. Våren 1979 var ängen intill huset full av betande kor – men alla dog av plötsliga 

sjukdomar kort efter kärnkraftsolyckan.302 

 

I den toxiska diskursen fungerar de förändrade djuren som ett slags bevis för att strålningen från 

kärnkraftsolyckan har påverkat omgivningen. Mary Stamos påpekar också det här själv: ”»Det är 

kanske möjligt att lura oss människor när det gäller hur naturen verkligen mår häromkring – men 

du kan inte lura växter och djur«, säger Mary.”303 I citatet synliggörs än en gång Stamos kritiska 

inställning till landets ledare som genom åren har försökt dölja omfattningen av 

kärnkraftsolyckan. För Stamos är djuren och växterna ett konkret och genuint bevis på att 

kärnkraftsolyckan faktiskt har inträffat, och att miljön är skadad till följd av den. 

Observationerna av naturen som i exemplet ovan åskådliggör samtidigt att Mary Stamos besitter 

en stor kunskap om växter och djurliv. Även det här kan ses som en konsekvens av den toxiska 

diskursen. Det är troligt att Stamos inte hade uppmärksammat dylika naturfenomen i lika hög 

grad om omständigheterna hade varit annorlunda. Ett liknande exempel på hur den toxiska 

diskursen förändrar människors beteende och vanor återfinns i Barbara Allens artikel ”Narrating 

the Toxic Landscape in ’Cancer Alley’, Louisiana.”304 Märkliga sjukdomar och dödsfall 

förekommer i området, vilket har lett till protester från invånarna. Biologen Florence Robinson 

har organiserat en kampanj mot föroreningen. Hon delar ut kartor till invånarna och ber dem 
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kartlägga märkliga händelser och platser i området. Därefter använder hon enkäterna till att 

dokumentera bland annat sjukdomar, döda djur, och konstiga lukter för att bevisa för 

myndigheterna att omgivningen förändrats till följd av föroreningarna från fabrikerna.305 Enligt 

Allen utgör kartläggningen av miljöproblemen en ”intertext between human and environment 

that speaks about the relationship between the two.”306 Invånarnas beskrivningar av omgivningen 

flyttar fokus från experters utlåtanden om miljöproblemen till ”vanliga människors” uppfattning 

och språkbruk, vilket enligt Allen är ett stort steg mot att kunna delta i en demokratisk  

förändring av området i framtiden.307 En liknande process kan tänkas ske i Harrisburg tack vare 

Mary Stamos dokumentation av mutationer i naturen och djuren, vars resultat hon 

vidarebefordrar till myndigheterna.   

 

I slutet av Lundströms reportage introduceras oglala-lakotafolket som tillhör 

ursprungsbefolkningen och som bor på ett reservat i Pine Ridge i Södra Dakota, 160 mil väster 

om Pennsylvania.308 På reservatet bryts uran som används som bränsle för kärnkraftverken. 

Lundström kommenterar att ursprungsbefolkningen inte bor i reservatet av fri vilja, utan blev 

tilldelade området  ”som en följd av amerikansk inrikesimperialism.”309 Ursprungsbefolkningens 

utsatthet är något som även Joni Adamson uppmärksammar i boken American Indian Literature: 

Environmental Justice, and Ecocriticism. I verket skildrar Adamson tiden då hon undervisade 

litteratur för studerande tillhörande Tohono O’odhamfolket, i Arizona, USA. På grund av 

koloniseringen har även Tohono O’odhamfolket förflyttats från sitt ursprungliga levnadsområde, 

och bor nu grannar med bland annat koppargruvor som ägs av staten. De har således själva ingen 

nytta av de intäkter som koppargruvorna för med sig.310 Enligt Adamson har 

ursprungsbefolkningen insett att den västerländska kulturens begär efter kontroll och makt är 

roten till fattigdom och orättvisa:  

 

Because their lands have been split by political boundaries, appropriated for resource 

exploitation, and cordoned off for national wilderness areas and military bombing ranges, modern 
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Tohono O’odham understand that the roots of poverty, injustice, and environmental degradation 

lie at the heart of Western culture’s favourite story about itself. As William Kitteridge has put it 

so aptly in Owning It All, the ”primary mythology of the American West is... a mythology of 

conquest.... [O]ur story of law-bringing is a story of takeover and dominance, ruling and 

controlling, especially by strength.”311 

 

I Lundströms reportage framför ursprungsbefolkningen liknande åsikter. Barbara Charging Crow 

lever tillsammans med sin man i delstaten Wisconsin i USA, men på somrarna håller de till i den 

lilla staden Wanblee i Pine Ridge. Under 1960- och 70-talet härjades Wanblee av flera politiska 

mord efter grundandet av aktivistgruppen American Indian Movement (AIM), som förespråkade 

ursprungsbefolkningens intressen. AIM fick snabbt fiender av bland annat paramilitära grupper 

vilket ledde till våldsamma konfrontationer. Nuförtiden är graden av arbetslöshet i staden 

alarmerande hög.312 De undermåliga förhållandena i staden anser Barbara Charging Crow beror 

på statens maktövertag: ”»Vi kommer aldrig tillåtas någon större frihet än så här«, säger hon 

beskt. »De ockuperade marker som USA stal från lakotafolket under 1800- och 1900-talet och 

som vi enligt avtal blivit lovade tillbaka utnyttjas nu av gruvindustrin.«”313 Ur citatet framgår att 

Barbara Charging Crow känner sig uppgiven och att hon inte anser sig ha någon möjlighet att 

påverka den situation som oglala-lakotafolket befinner sig i. Ursprungsbefolkningen kan sägas 

höra till de folkgrupper i samhället som har det allra svårast att göra sina röster hörda när det 

kommer till miljörättvisa. Schlosberg påpekar att Amerikas ursprungsbefolkning är 

”disproportionately and inequitably impacted by every point in the nuclear cycle, from uranium 

mining, to nuclear testing, to waste disposal.”314 Enligt Schlosberg är detta ett exempel på att 

miljörättvisefrågor inte bara är en individuell utan en kollektiv erfarenhet som påverkar hela 

samhällsgrupper.315 En viktig men svår utmaning för miljörättviserörelsen är att få makthavarna 

att erkänna att kulturella skillnader och identitet är viktiga faktorer som påverkar fördelningen av 

miljörisker. Med andra ord att diskriminering och rasism förekommer på en strukturell nivå.316 
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Schlosberg nämner till exempel ett fall där en forskaraktivist i USA noterade diskriminering mot 

ursprungsbefolkningen i anslutning till kemikalieutsläpp i vattendragen:  

 

EPA standards limit the level of dioxin releases from paper mills to rivers and streams. These 

releases are known to contaminate fish, and so the EPA based its release levels on the average 

consumption of such fish. Yet Native American consumption is well known to be higher than the 

average American, making the dioxin release a much greater health risk to Native Americans.317 

 

Liknande diskriminering förekommer förstås även gällande kemikaliefabriker och andra giftiga 

anläggningar som placeras i områden där befolkningen i första hand utgörs av svarta och bruna. 

Eller som för oglala-lakotafolket i Pine Ridge – urangruvor. Barbara Charging Crow skildrar en 

dyster samhällsutveckling på reservatet till följd av kolonialismen: 

 

»Det är den koloniala vågen vi har över oss nu«, säger hon. »Och jag vet ärligt talat inte hur länge 

vi orkar stå emot. Här i Pine Ridge finns inga framtidsutsikter, även om små initiativ tas till social 

integration och bredare kunskaper om vår kollektiva identitet som lakotas räcker det inte på långa 

vägar när våra heliga marker ändå förpestas av gruvbolag, turism och giftiga utsläpp.«318 

 

Schlosberg påpekar att industrier och regeringen i USA har bemött kritiken om strukturell rasism 

med att påstå att det inte handlar om medveten diskriminering. De hävdar till exempel att 

marginaliserade samhällsgrupper i högre grad flyttar till kontaminerade områden på grund av att 

det är billigare att bo där, eller för att en del invandrare helt enkelt är mera benägna att jobba 

inom jordbruk och fiske.319 Men Schlosberg poängterar att även om industrier inte medvetet 

bygger sina anläggningar i socialt utsatta områden, visar det faktum att så många giftiga fabriker 

ändå finns placerade i sådana områden att det förekommer rasism och klassförakt på en 

strukturell nivå.320 Det här är viktigt att ta i beaktande därför att i det här fallet har oglala-

lakotafolket inte själva valt sitt bostadsområde, utan de blev tilldelade det efter koloniseringen. 

Detta gäller även för andra ursprungsbefolkningsstammar i USA. Därför är resonemanget om att 

de själva skulle ha valt att bosätta sig i kontaminerade områden (och därmed få skylla sig själva) 
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inte möjlig att tillämpa i de här fallen. För Barbara Charging Crow är statens ovilja att erkänna 

ursprungsbefolkningen och deras kamp mot orättvisor ändå inte någon nyhet: 

 

»Det känns inte så lagom cyniskt«, säger Barbara Charging Crow. »Men platser som Pine Ridge 

och andra reservat i USA:s inre har alltid varit platser som vanliga amerikaner ska glömma. Det 

är som om vi inte finns, eller ska få finnas. Förut stod vi i vägen för utvidgningen västerut, 

därefter för guldruschen. Nu är vi i vägen för naturresurser, och om vi inte självmant lämnar våra 

marker kommer det långsamma stryptaget om Moder jord att fullfölja det folkmord som började 

med Christopher Columbus upptäckt av Amerika.«321 

 

Barbara Charging Crow beskriver här att ursprungsbefolkningen ses som ett hinder och en börda 

för staten som drivs av ekonomiska intressen. Hon anser att detta fick sin början redan när 

Christopher Columbus ”upptäckte” Amerika, och om inte något görs kommer 

ursprungsbefolkningen att fullkomligt utrotas i framtiden. 

 

5 Avslutning 
 

I den här avhandlingen har jag analyserat tre litterära reportage, Svetlana Aleksijevitjs Bön för 

Tjernobyl (1997), Pirkko Lindbergs Fukushima för evigt (2015) och Klas Lundströms Kärnkraft 

– Energihöst i Pennsylvania (2014). Jag har fokuserat på hur den toxiska diskursen framträder 

hos berättarrösterna. Till berättarrösterna räknar jag såväl författarna som intervjusubjekten. Jag 

har undersökt vilka littterära strategier författarna tillämpar i framställningen av reportaget, och 

vilken effekt det får i reportaget. 

 

I Bön för Tjernobyl är författaren osynliggjord i vittnenas berättelser, vilket beror på att 

Aleksijevitj har valt att sammanställa vittnenas röster i monologform, vilket skapar en polyfonisk 

struktur där flera olika människors perspektiv tillåts komma till uttryck. Detta litterära grepp, där 

författaren gör sig själv osynlig i reportaget, kan sägas vara det mest unika och framträdande 

draget i Bön för Tjernobyl. Genom att författaren undviker att blanda sig i historierna, 
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uppmärksammas i stället vittnenas röster på ett tydligare sätt än om reportern skulle vara med 

och kommentera allting. Aleksijevitj erbjuder snarare vittnena en plattform där de kan göra sina 

röster hörda. Författaren uttrycker sig dock kritiskt om atomkraften i förordet, där en oro inför 

framtidens kärnkraftsutveckling kan urskiljas i texten. Vittnenas röster fungerar som en 

förstärkande effekt av den här kritiken mot kärnkraften, eftersom de synliggör baksidorna med 

den, om något går snett.  

En liknande oro inför framtiden exponeras även i Pirkko Lindbergs reportage Fukushima för 

evigt. Till skillnad från i Bön för Tjernobyl är berättaren här synlig genom hela reportaget, 

eftersom verket även är en reseskildring av Lindbergs besök i Japan. Det här tillvägagångssättet 

gör det möjligt för reportern att framföra sina egna åsikter i ämnet i högre grad. Lindberg ville 

med sitt verk ge ett ansikte åt atomhaveriet, och hon har ett genomgående ekologiskt tänkesätt 

vilket framkommer i reportaget. Lindberg verkar vilja få till stånd en förändring hos 

människorna för att åstadkomma en hållbar utveckling inom energiproduktionen, och hon är inte 

rädd att öppet lufta sina egna åsikter i reportaget. 

 

I Klas Lundströms reportage Kärnkraft – Energihöst i Pennsylvania, synliggör sig berättaren i 

högre grad än berättaren i Aleksijevitjs reportage, men inte lika tydligt som hos Lindberg. 

Liksom Lindbergs reportage är Kärnkraft – Energihöst i Pennsylvania ett resereportage, i vilken 

berättaren åker runt i USA och intervjuar lokalbefolkningen. Till skillnad från Lindbergs 

reportage som är skrivet i jag-form är Lundströms reportage skildrat ur ett 

tredjepersonsperspektiv. Det här gör att reportaget framstår som mer objektivt och distanserat, 

trots att Lundströms egna kritiska åsikter om kärnkraften ändå framkommer på olika ställen. 

Lundström gör det dock på ett diskretare sätt än Lindberg som tydligt deklarerar sina åsikter. 

Lundström skildrar inte heller själva resandet från en plats till en annan på samma sätt som 

Lindberg gör. Lundström har valt att flika in mycket fakta och information om kärnkraften i sitt 

reportage, vilket fungerar väl eftersom det är skrivet ur ett utomstående perspektiv. Lundström 

fungerar som en nedtonad observatör, där han i huvudsak återger händelserna som en 

videokamera som filmar ett skeende, men ibland skymtas han i kulisserna. Samtidigt blottar han 

också sin egen inställning till kärnkraften genom till exempel det urval av fakta han väljer att 

återge i reportaget. Intressant i Lundströms reportage är också att han ytterst medvetet har valt att 
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intervjua människor som är för och emot kärnkraften, för att på så vis ge båda sidorna en röst. 

Det här förekommer inte på samma sätt i de två andra reportagen. 

 

I min analys fann jag att vittnesmålen i Bön för Tjernobyl var personliga och betonade i 

synnerhet strålningens effekter. Vittnena hade en nära anknytning till kärnkraftsolyckan i 

Tjernobyl, och många skildrade närståendes död. Vittnesmålen var detaljerade och framstod som 

gotiska, vilket framhävde de hemska händelser som vittnena hade varit med om. Den mest 

framträdande gemensamma nämnaren i vittnesmålen var betoningen av det mänskliga lidandet. 

Det här var ett reportage om kärnkraftsolyckans konsekvenser för människorna på en synnerligen 

djup och personlig nivå. Detta kan möjligen också förklara att djuren hade en så framträdande 

roll i vittnesmålen, eftersom människor ofta kan ha en stark anknytning till djur, speciellt till sina 

husdjur. Av alla tre reportage är det i Bön för Tjernobyl som djuren tydligast framträder i 

berättelserna.  

 

Rösterna i Fukushima för evigt betonade för sin del den toxiska diskursens inverkan på det 

dagliga livet och arbetet. Tonvikten ligger på kontaminationen av miljön och de svårigheter som 

uppstod när en stor del av livsmedlen blev kontaminerade. Skildringar av personliga tragedier 

förekom inte på samma sätt som i Bön för Tjernobyl, snarare var det mer praktiska och 

ekonomiska faktorer av den toxiska diskursen som framhävdes. Det var även i den här kontexten 

som djuren i huvudsak representerades. Lindbergs reportage framstår möjligen som lite mer 

kyligt i rapporteringen kärnkraftsolyckan än Aleksijevitjs reportage, eftersom det till stor del 

saknar de personliga och berörande skildringarna av strålningens effekter på människan. 

I Lundströms reportage betonade intervjusubjekten i hög grad de sociala orättvisor som en 

kärnkraftsolycka förstärker och för med sig. Intervjusubjekten skildrade bland annat hur 

myndigheterna inte trodde på dem när de berättade om vilka skador som kärnkraftsolyckan hade 

gett upphov till för miljön och människorna. De berättade också om hur segregerade de blivit 

efter kärnkraftsolyckan, och ur berättelserna lyste en stor förtvivlan fram över att människorna 

inte hade makt att förändra sin situation. De var fångar i sin toxiska miljö, oförmögna att ta sig 

därifrån på egen hand. Intervjusubjektens berättelser var inte lika personliga som i Aleksijevitjs 

reportage, men många av dem beskrev ändå hur kärnkraftsolyckan hade förstört deras liv. 



69 
 

 

 

Samtliga tre reportage synliggjorde de förödande effekter som en kärnkraftsolycka har på 

omvärlden. Det intressanta är att alla tre författare med hjälp av berättarrösterna framställer så 

olika aspekter av den toxiska diskursen. Det är tydligt att det i alla tre reportagen finns en stark 

vilja från författarnas sida att informera om kärnkraftens baksidor. Människor som läser 

reportagen har en möjlighet att få nya insikter och kunskaper om kärnkraften, vilket i längden 

kan leda till stora förändringar i samhället. De tre verken kan därför anses ha en viktig funktion i 

samhället eftersom de informerar människor om vilka följder en kärnkraftsolycka får för miljön. 
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