
Kärnteknik 
Kärntekniken är långt viktigare för det moderna samhället än man i allmänhet
känner till. Inom medicinen har kärntekniken utnyttjats i mer än hundra år. I mer än 
femtio år har kärnteknologin används för produktion av elektricitet. I dag utnyttjas 
teknik baserad på kärnteknologi också inom jordbruk, miljöteknik och vid minröjning 
för att bara nämna några exempel.

Fortsatt forskning och utveckling inom området leder till nya upptäckter och
användningsområden som i sin tur kan bidra till förbättringar inom sjukvård,
energiförsörjning, miljö och många andra områden.

Kontakta oss!
Vill du komma i kontakt med WiN eller någon av medlemmarna i 
nätverket? Besök vår hemsida www.winsverige.se.
Där hittar du mer information om föreningen.

På hemsidan fi nns också en blankett för ansökan om
medlemskap i WiN Sverige. Föreningen är öppen för kvinnor 
och män verksamma i branscher med anknytning till kärnteknik. 
Medlemskapet är gratis. Man behöver inte vara kärnkraftsföre-
språkare för att vara medlem – det räcker att man vill bidra till en 
saklig dialog i ämnen som rör kärnkraft och strålning.



WiN delar med sig 
WiN:s medlemmar delar gärna med sig av sin kunskap. Vi medverkar i utbildningar 
och seminarier. Vi arrangerar också egna seminarier och studiebesök. Att sprida
kunskap om kärnteknik och kärnteknikens betydelse är en viktig uppgift för
föreningen.

WiN erbjuder mentorskap till högskolestudenter som läser kärnkraftteknik. En WiN-
mentor har yrkeserfarenhet och kunskap som en adept kan ha användning för i sin 
utbildning och i sin karriär, men även i den personliga utvecklingen. En WiN-mentor 
fungerar även som ett värdefullt stöd och som bollplank för adepten under
utbildningen.

WiN:s världskongress i Kalmar
Under 2012 hade WiN Sverige förmånen att arrangera WiN:s världskongress.
Konferensen var den 20:e i ordningen, och närmare 200 kvinnor från ett 40-tal
länder deltog. Temat var ”Safety in the Nuclear Lifecycle. From Design to Disposal”.

Konferensen anordnades på anrika Kalmar Slott, som erbjöd en spännande miljö för 
hitresta deltagare från världens olika hörn. Förutom föreläsningar och rapporter från 
de olika länderna, stod också en utfl ykt till Öland på programmet tillsammans med 
ett brett utbud av tekniska besök till anläggningar i Sverige och Finland.  

Arrangemanget möjliggjordes med hjälp av sponsring från många av branschens 
aktörer. Vi tackar för branschens stöd för arrangemanget och vår verksamhet.

WiN för dig som medlem
Vi anordnar möten för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för våra 
medlemmar. Ämnena rör bland annat radioaktivitet och hälsorisker, strålning 
inom hälso- och sjukvård, kärnkraftsäkerhet, kärnkraftens roll i ett uthålligt
energisystem och hur vi ska ta hand om det använda kärnbränslet. Förutom 
att träffas på Sverigebasis så anordnas månatligen medlemsluncher runt om
i landet.  WiN Sverige har också erfarenhetsutbyte med WiN-grupper i andra 
länder och det ges regelbundet möjlighet att under trivsamma och utvecklande 
former träffa ”branschkollegor” runt om i världen.
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WiN – Women in Nuclear
WiN Sverige är en del av ett världsomspännande nätverk med namnet WiN Global, 
som formellt grundades i Zürich 1992. Organisationen har vuxit rejält sedan starten 
och omfattar i dag medlemmar från drygt 100 länder, som tillsammans med olika 
underorganisationer bildar ett nätverk på cirka 25 000 personer! 

WiN Sverige är en förening för kvinnor, verksamma i branscher med anknytning till 
kärnteknik, som vill utvecklas och bredda sitt kunnande inom det kärntekniska
området. Föreningen har cirka 400 medlemmar. 

Syftet med WiN är att medverka till att öka kunskapen i samhället om kärnteknik,
avfall och strålning samt att ge de egna medlemmarna möjlighet till erfarenhetsut-
byte och kompetensutveckling. 

Kärnkraftsbranschen står inför en generationsväxling
och i Sverige förespås ett stort rekryteringsbehov
de kommande åren. Behovet av ett
stödjande nätverk är därför växande.
WiN Sverige har en viktig uppgift och
de ständigt ökande
medlemssiffrorna
är ett gott tecken.


