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”Den förnybara energin har redan vunnit matchen?”
Citatet är hämtat från riksdagsdebatten den 17 juni 2010 och orden 
är miljöminister Andreas Carlgrens. Aldrig tidigare hade de förnybara 
energikällorna beskrivits i likande termer. Sett utifrån de 30 år av konflikter och 
motsättningar som präglat den riksdagspolitiska debatten om omställningen 
av energisystemet är uttalandet anmärkningsvärt. 

Hur var det möjligt? Hur kunde förnybara energikällor beskrivas som vinnare 
när de tidigare beskrivits som otillräckliga? Vad är egentligen förnybara 
energikällor? Och vad var det som hade hänt?

Detta är historien om den svenska riksdagsdebatten om de förnybara 
energikällorna och om omställningen av energisystemet. Ann-Sofie Kall 
har analyserat politiska dokument – från folkomröstningen om framtidens 
energisystem 1980 till 2010, det år energisystemet skulle vara omställt. 

Ann-Sofie Kall är verksam vid Tema teknik och social förändring, Linköpings 
universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.
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