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Förord 

 

 
är jag började som doktorand tänkte jag att det var det bästa 

jobb man kunde ha och det roligaste man kunde göra. Efter 

fem år tycker jag fortfarande att det är ett drömjobb, även 

om det funnits dagar när det varit lite svårare att intala sig. 

Jag tycker det är en stor förmån att under så lång tid få möjlighet att ägna 

sig åt ett och samma projekt. Jag hade dock inte räknat med det som 

verkligen har gjort detta till ett drömjobb - alla de personer som jag lärt 

känna de senaste fem åren och som gjort den här avhandlingen både 

lättare och roligare att skriva. Det är svårt att på ett kortfattat sätt beskriva 

vad de betytt, men jag tänkte ändå göra ett försök.  

 

Jag vill börja med att tacka mina handledare. Min huvudhandledare Jonas 

Anshelm för att vara den bästa handledare jag kunde ha. Han har 

frikostigt gett av sin tid och sitt engagemang och aldrig visat att han 

tröttnat på mina texter trots skiftandet kvalitet och otaliga läsningar. Han 

har varit en stor trygghet genom hela doktorandtiden. Min bihandledare 

Vasilis Galis har varit en inspiration och bidragit med insiktsfulla 

kommentarer och varit ett fantastiskt stöd. Jag ser fram emot fler 

diskussioner. Stort tack till er båda! Jag vill också tacka min bihandledare 

Tomas Kåberger och min tidigare bihandledare Kajsa Ellegård för 

värdefulla och konstruktiva kommentarer.  

 

Förutom mina handledare finns det andra personer som jag särskilt vill 

uppmärksamma. Thomas Kaiserfeld var en lysande opponent på mitt 

slutseminarium och kom med viktiga och konstruktiva kommentarer som 

betydde mycket. Stort tack också till personerna i min slut-
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seminariekommité, Anders Hansson, Jane Summerton och Johan Hedrén 

för era kloka synpunkter.  Sven Widmalm var opponent på min 60%- 

seminarium och kom med viktiga kommentarer i en avgörande del av 

arbetet. Även Jenny Palm har på ett engagerat sätt läst mina texter under 

olika perioder under den tiden jag varit doktorand. Tack! 

 

Att få vara en del av forskningsmiljön Tema teknik och social förändring 

har varit en stor förmån. Eva Danielsson och Christina Lärkner, tack för 

att ni alltid finns där när man behöver det som mest. Jag vill särskilt 

uppmärksamma min semenariegrupp Tvopp och alla tidigare och 

nuvarande deltagare. Alla de diskussioner som har förts och alla de 

kommentarer jag fått på mina texter har varit till stor hjälp.   

 

Jag har också haft förmånen att vara en del av den tvärvetenskapliga 

forskarsklan Program Energisystem. Tack för alla givande diskussioner 

och för en passion som varit smittande.  

 

Även om en stor del av doktorandtiden handlar om avhandlingsskrivande 

har jag också haft förmånen att undervisa på Miljövetarprogrammet i 

Norrköping. Det har varit en mycket inspirerande miljö och jag är mycket 

glad för att jag fått dela er vardag. Tack!    

 

Stort tack också till: Per Gyberg, för att du varit ett fantastiskt stöd och 

alltid varit beredd att ge av din tid. Det har betytt mycket. Anders 

Johansson, för alla roliga diskussioner om forskning och kampsport. 

Veronica Brodén, för att du är en stjärna på att vara konstruktiv. Ser fram 

emot många och långa diskussioner med eller utan forskning. Martin 

Hultman, för att från dag ett varit ett ovärderligt stöd. Francis Lee, för att 

vara uppmuntran personifierad. Anna Nordlander, för att du på ett 

utomordentligt sätt korrekturläste min avhandling och för att du i alla fall 
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försökte få bort mig från datorn. Linda Nors, för att du med kort varsel 

läste mitt sista kapitel och för att du är en så bra vän.  

  

Tack till min doktorandkull D05-06 som var mina kollegor men som jag 

nu betraktar som mina vänner. Magdalena Fallde, för att från första dagen 

delat den krokiga vägen genom energipolitik och avhandlingsskrivande. 

Alma Persson, för att centrala punktinsatser, ett ovärderligt stöd och för 

att du är en mästare på guldkanter. Karin Thoresson, för alla skrivarveckor 

och givande diskussioner. Mikael Ottosson, för att vara en utomordentlig 

god rumskamrat och en inspiration. Merith Fröberg, för ditt stöd och dina 

kloka åsikter. Maria Björkman, för att vara så omtänksam och för att du 

aldrig slutar att förvåna. Lisa Hansson, för alla roliga fikstunder med och 

utan jobbprat. Sofia Norling, för att det aldrig går att ha tråkigt i din 

närhet. Lina Larsson, för alla våra jobbpass och för att du har varit och är 

en inspiration.  

 

Tack också för all kärlek och all uppmuntran från familj och vänner. 

Särskilt till mina föräldrar Ingalill och Berndt, och mina svärföräldrar 

Rose-Marie och Lars-Åke för ert stora stöd.  

 

Till Claes. Jag vet att jag varit lite frånvarande den sista tiden men jag lovar 

att det ska bli lite mer fotboll och lite mindre energipolitik i fortsättningen. 

Förslagsvis börjar vi den 20 på Brisbane road.  

 

Mjölby, februari 2011 
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Introduktion 

 

 
öften, allianser, brutna löften, drömmar om framtiden och hot 

om katastrofer. Det finns frågor inom svensk politik som burit 

på mer dramatik än andra. Energipolitiken är en sådan. Den har 

allt man vill ha av en spännande berättelse. Energipolitiken 

bygger till stor del på bilden av det framtida samhället – det 

eftersträvansvärda och det att ta avstånd ifrån. I dessa bilder av framtiden 

är energikällorna de mest centrala. Förnybara energikällor används som 

utgångspunkt för både utopiska och dystopiska framtidsbilder. De blir 

representanter och symboler för en viss typ av samhälle. Förnybara 

energikällor kan vara ett argument för det lilla och småskaliga, mot 

tillbakagång och det antimodernistiska, eller för utveckling, modernisering 

och det framtidsorienterade. I den svenska energipolitiken har dessa bilder 

av framtiden varit viktiga argument för eller emot olika typer av 

energikällor. Med utgångspunkt i den energipolitiska debatten under 

perioden 1980-2010 kan tre bilder av det framtida samhället med 

förnybara energikällor urskiljas.  

  
I det småskaliga, decentraliserade samhället råder närdemokrati. 

Organisationen är platt och inflytandet delat. Människor lever nära 

varandra och andra värden än de ekonomiska har betydelse. Människa och 

natur fungerar tillsammans. Samhället bygger på småskalig och förnybar 

energi som blir ett medel för att uppnå ett gott samhälle – en motsatsbild 

till högenergisamhället med storskaliga energikällor som till exempel 

kärnkraft. Idéerna har sin grund i miljörörelsens diskussioner under 70-

talet som också blev till en viktig del av den allmänna debatten.   

 

L 
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I det andra samhället har människor tvingats överge sin moderna livsstil. 

Deras liv och verksamhet måste anpassas efter tillgången på energi. 

Tillväxten har avstannat, utvecklingen gått tillbaka och välfärdstaten är 

hotad. Enkla och förmoderna lösningar utgör grunden för energisystemet. 

Även det här är ett samhälle byggt på förnybara energikällor, men bilden 

är dystopisk snarare än utopisk – en motsatsbild till den föregående. De 

som argumenterar i linje med denna ser de förnybara energikällorna som 

ett tecken på tillbakagång, ett hot mot utvecklingen och mot den bekväma 

livsstilen. Istället framhålls vikten av att ha bra tillgång till energi som kan 

generera tillväxt och skapa förutsättningar för samhällets utveckling. 

Kärnkraften förs fram som, den i alla fall tillfälliga, lösningen.   

 
Den tredje och sista bilden visar ett samhälle där kunskap och teknisk 

utveckling värderas högt. Tillsammans med visioner om ett bättre 

samhälle leder de till utveckling, skapar tillväxt och bidrar samtidigt till en 

bättre miljö. Bilden knyter an till modernistiska traditioner och de ideal 

som dessa skapat, men här finns också ett fokus på hur detta ska kunna 

göras utan att naturen kommer till skada. Samhället bygger på förnybara 

energikällor och avancerad teknik. I den här bilden av det framtida 

samhället finns en möjlighet att kombinera tillväxttanken med hänsyn till 

miljön. Denna tredje bild kan också ses som en blandning av de två 

föregående.  

 
Tre olika bilder av ett energisystem och ett samhälle byggt på förnybara 

energikällor, det demokratiskt decentraliserade, det antimodernistiska och det 

ekologiskt moderniserade. De är mycket olika i sin utformning trots att de alla 

har förnybara energikällor som grund. De bygger på antaganden om vad 

som är det goda samhället och vad som inte är det, vad som skapar 

framgång och vilken betydelse en viss energikälla har. Energikällor, i det 

här fallet de förnybara, får företräda en viss typ av samhälle. Dessa tre 
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bilder är alla representerade i den svenska riksdagspolitiska debatten de 

senaste 30 åren.  

 
För 30 år sedan fattades beslutet att det svenska energisystemet skulle 

ställas om. Till år 2010 skulle förnybara och inhemska energikällor med 

”minsta möjliga miljöpåverkan” utgöra grunden i energisystemet. Varken 

olja, kol eller kärnkraft skulle vara en del av det svenska energisystemet. 

Istället var det energikällor med stor variation som inte påverkade miljön 

på ett negativt sätt som skulle stå för energiförsörjningen. Vägen dit var 

forskning och energihushållning, och ett samarbete mellan olika aktörer i 

samhället.1 Det var den 17 april 1980 som den svenska riksdagen fattade 

beslutet att ställa om energisystemet. I proposition 1979/80:170 Om vissa 

energifrågor tecknades bilden av det framtida energisystemet och vägen dit.  

 

[Energisystemet bör] ges en inriktning mot ett system 

grundat på uthålliga, helst förnybara och inhemska, 

energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Systemet 

bör bygga på användning av många olika energislag och 

vara så utformat att det kan successivt anpassas till 

utvecklingen av bl.a. ny teknik och förändrade förhållanden 

i vårt land och i vår omvärld. En effektiv energihushållning 

måste också bedrivas.2 

 
Omställningen till förnybara energikällor innebar en stor förändring av 

energisystemet, men också för hela samhället. Energiomställningen 

handlade om mer än att ersätta en energikälla med en annan. Den 

handlade om relationen till naturen, förhållningssättet till moderniteten 

och hur medborgarna ville att samhället skulle utformas. 

 

                                                      
1 Proposition 1979/80:170 Om vissa energifrågor.  
2 Ibid. s. 6.  
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Bakgrunden till beslutet var folkomröstningen om framtidens energi-

system som hölls den 23 mars 1980. Tio år tidigare hade dock en folkom-

röstning om det framtida energisystemet varit avlägsen. Kärnkraften hade 

varit den självklara lösningen på energiförsörjningen sedan slutet av 1950-

talet, och kom så att vara fram till början av 70-talet.3 I riksdagen fanns det 

en stor enighet om dess betydelsefulla och självklara plats i det framtida 

energisystemet. I slutet av 60-talet och i början av 70-talet skedde dock en 

radikalisering av debattklimatet i Sverige och övriga västvärlden, vilket 

också fick efterverkningar på den svenska energidebatten. En bit in på 70-

talet började också tillväxttanken som präglat efterkrigstiden ifrågasättas. 

Sociologen Per Lindqvist menar att det tillväxtparadigm som utmärkte den 

svenska efterkrigstiden i slutet av 60-talet och början av 70-talet blev allt 

mer kontroversiellt, och den ekologiska retoriken fick allt större 

genomslag i debatten.4 Modernitetens ideal där teknik, utveckling, veten-

skap och ekonomisk tillväxt hade en framträdande roll beskrevs inte 

längre som lika självklara. 1972 kan ses som det år då en polarisering av 

energipolitiken ägde rum. Det tillväxtorienterade synsättet började ersättas 

och fick konkurrens av ett mer ekologiskt perspektiv, vilket också kan 

kopplas samman med miljörörelsens inflytande.5 Kärnkraften blev en 

symbol för det teknifierade och tillväxtorienterade samhället och 

relaterades till frågor om terrorism, kärnvapenhot, miljöförstöring, och det 

industrikapitalistiska samhällets naturrelation. I kritiken utvecklades en 

vision om en annan typ av samhälle som kan ses som en motbild. Med 

idéhistorikern Jonas Anshelms ordval kan den beskrivas som uttryck för 

                                                      
3 Per Lindquist: Det klyvbara ämnet. Diskursiva ordningar i svensk kärnkraftspolitik 
1972-1980, 1997, s. 298. 
4 Ibid. s. 117. 
5 Ibid. s. 317 f. 
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en motmodernitet. I debatten flyttades frågorna från den tekniska nivån 

till att handla om något mer allmänmänskligt.6  

 
Visionerna om ett annorlunda samhälle fick starkt fotfäste i den svenska 

energidebatten och var något som alla måste förhålla sig till, även de 

aktörer som inte delade synsättet. Som ett alternativ till tillväxtsamhället 

presenterades lågenergisamhället. Det var ett samhälle som skulle minska 

energianvändningen, men det var framförallt en reaktion mot det som 

beskrevs som högenergi- eller tillväxtsamhället. Två motpoler växte fram; 

det centraliserade, storskaliga, vetenskapliga och tekniskt baserade tillväxt-

samhället, och det mer decentraliserade, småskaliga, lokalt förankrade 

lågenergisamhället.7  

 

Under den senare delen av 70-talet svalnande intresset för 

lågenergisamhället i samhällsdebatten. Energifrågan blev mer inriktad på 

enskilda energikällor och vad som var den tekniskt, miljömässigt, och 

ekonomiskt bästa lösningen. Det var inte så att miljöfrågan försvann, 

endast att miljövänliga tekniska lösningar efterfrågades utan att relateras 

till föreställningar om ett alternativt samhälle.  

 
Ytterligare en förändring skedde som ett resultat olyckan i kärnkraftverket 

Three Mile Island i Harrisburg i USA 1979. Olyckan innebar en vänding i 

opinionen och att Socialdemokraterna, senare också Folkpartiet och 

Moderaterna, ställde sig bakom Centerpartiet och Vänsterpartiet 

kommunisternas krav på en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Den 21 

maj 1979 meddelades att en sådan också skulle hållas. Datumet för folk-

omröstningen sattes senare till den 23 mars 1980.8  

 

                                                      
6 Jonas Anshelm: Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska idéhistoria i 
Sverige 1945-1999, 2000, s. 120 ff. 
7 Ibid. s. 183. 
8 Lindquist, 1997, s. 212 ff.   
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I folkomröstningen fanns tre olika alternativ vilka samtliga innebar en 

avveckling av kärnkraften, men också en utveckling av de förnybara 

energikällorna och en omställning av hela energisystemet. I linje 1 och 2, 

som företräddes av Moderaterna respektive Socialdemokraterna och Folk-

partiet skulle avvecklingen av kärnkraften ske först efter att de reaktorer 

som redan var beslutade hade färdigställts och använts under sin 

”ekonomiska och tekniska livstid”. Linje 3, som var Centerpartiets och 

Vänsterpartiet kommunisternas alternativ, förespråkade en avveckling av 

kärnkraften inom en tioårsperiod. Resultatet av omröstningen blev att linje 

1 fick 18,5 procent av rösterna, linje 2 39,3 procent och slutligen linje 3 

38,6 procent, därmed avgick linje 2 med slutsegern.9 I det vinnande 

förslaget stod att läsa: 

 

Förslag nr 2. 

Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn 

till behovet av elektrisk kraft för upprätthållandet av 

sysselsättning och välfärd. För att bl a minska oljeberoendet 

och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga 

används högst de tolv kärnkraftsreaktorer som idag är i 

drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkrafts-

byggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir 

avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift.  

Energihushållningen bedrivs kraftfullt och stimuleras 

ytterligare. De svagaste grupperna i samhället skyddas. 

Åtgärder vidtas för att styra elkonsumtionen bl.a. för att 

förhindra direktverkande elvärme i ny permanent-

bebyggelse. 

                                                      
9 Leif Lewin: Ideologi och strategi: svensk politik under 130 år, 2002, s. 319 ff. 
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Forskning och utveckling av förnybara energikällor forceras 

under samhällets ledning. 

Miljö- och säkerhetsförbättrade åtgärder vid kärnkrafts-

verken genomförs. En särskild säkerhetsstudie görs för 

varje reaktor. För medborgarnas insyn tillsätts vid varje 

kärnkraftsverk en säkerhetskommitté med lokal förankring.  

Elproduktion genom olje- och kolkondensverk undviks.  

Samhället skall ha ett huvudansvar för produktionen och 

distributionen av elektrisk kraft. Kärnkraftsverk och andra 

framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av 

betydelse skall ägas av stat och kommun. Övervinster i 

vattenkraftsproduktionen indrages genom beskattning.10  

 
I Linje 2 visades på ett tydligt sätt att de förnybara energikällorna skulle 

ersätta kärnkraften. Forskning och utveckling av de förnybara energi-

källorna togs också upp som en viktig del av det alternativ som fick flest 

röster i folkomröstningen. Anmärkningsvärt är att samtliga tre alternativ 

förespråkade en avveckling av kärnkraften, och en övergång till förnybara 

energikällor. Linje 1 var identisk med den skrivning som också inledde 

linje 2, och rymde också målet att avveckla kärnkraften och ersätta den 

med förnybara energikällor.11 Linje 3 var dock det alternativ som hade 

                                                      
10 SOU 1984:61 Istället för kärnkraft, s. 264. 

11 ”Förslag nr. 1 Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till            
behovet av elektrisk kraft för upprätthållandet av sysselsättning och välfärd. För 
att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir 
tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som idag är i drift, färdiga 
eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. 
Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur 
drift.” SOU 1984:61, s. 265. 
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mest fokus på de förnybara energikällorna och som förordade den 

snabbaste avvecklingen av kärnkraften.12  

 

Folkomröstningen resulterade i ett parlamentariskt beslut om att avveckla 

kärnkraften, men folkomröstningen gällde inte enbart kärnkraften, utan 

det framtida energisystemet i stort och de förnybara energikällornas roll. 

Lika mycket som det parlamentariska beslut som följde på 

folkomröstningen innebar att kärnkraften skulle avvecklas, betydde det att 

de förnybara energikällorna skulle utvecklas. Det var, vilket ofta förbises i 

den energipolitiska debatten och forskningen därom, ett utvecklingsbeslut 

för de förnybara energikällorna. Utvecklingsbeslutet och vad som hände 

med det i den riksdagspolitiska debatten under perioden 1980-2010 står i 

fokus i denna avhandling.  

 

Problemformulering och syfte  

Avhandlingen följer riksdagsdebatten om omställningen av energisystemet 

till förnybara energikällor, från utvecklingsbeslutet som fattas 1980 och 

fram till år 2010. Syftet är att visa hur omställningen konstrueras i 

debatten, med fokus på förnybara energikällor. Följande frågeställningar 

har varit utgångspunkt i avhandlingen: 

                                                      
12 ”Förslag nr. 3 NEJ till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av 
nuvarande sex reaktorer i drift inom högst tio år. En hushållningsplan för minskat 
oljeberoende genomförs på grundval av fortsatt och intensifierad energibesparing 
kraftigt ökad satsning på förnybara energikällor. Reaktorerna i drift underkastas 
skärpta säkerhetskrav. Icke laddade reaktorer tas aldrig i drift. Uranbrytning tillåts 
inte i vårt land. Om pågående eller kommande säkerhetsanalyser så kräver, 
innebär detta förslag självfallet att omedelbar ansträngning skall ske. Arbetet mot 
kärnvapenspridning och atomvapen skall intensifieras. Ingen upparbetning tillåts 
och export av reaktorer och reaktorteknologi upphör. Sysselsättningen ökas 
genom alternativ energiproduktion, effektivare energihushållning samt ökad 
förädling av råvaror.” SOU 1984:61, s. 265. 
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Hur förhåller sig de riksdagspolitiska aktörerna, som kan vara både enskilda 

individer och riksdagspartier, till det utvecklingsbeslut som följde efter folkomröstningen, 

och hur förändras deras förhållningssätt över tid? Att följa utvecklingsbeslutet 

innebär att följa aktörernas argumentation om omställningen av 

energisystemet och om förnybara energikällor, men också att analysera 

perioder av deras frånvaro i debatten.  

 
Hur definierar aktörerna förnybara energikällor och hur knyts de i debatten till värden 

och bilder av det framtida samhället? Även om det i energidebatten ofta finns 

en uttryckt önskan om saklighet och objektivitet, är den liksom andra 

politiska frågor fylld med värderingar, och vad som är förnybart är 

förhandlingsbart. Olika energikällor blir representanter för en viss typ av 

samhälle och viktiga argument i strävan efter att få igenom en viss politik. 

Det är därför av stor vikt att förstå hur aktörer argumenterar och agerar 

för och emot olika energikällor i relation till omställningen av 

energisystemet.  

 
Hur problematiseras13 de förnybara energikällorna och omställningen av energisystemet 

av aktörerna i riksdagen? I den riksdagspolitiska energidebatten om om-

ställningen av energisystemet är det långt ifrån självklart vad som betraktas 

som problem, lösning och mål. Energikällor har favoriserats, 

omdefinierats, nedvärderats etcetera. Vad som inkluderas, exkluderas, tas 

för givet, tystas ner eller behandlas som problematiskt är föränderligt. 

Aktörernas politik bygger på antaganden om energikällor, om 

omställningen, om energisystemet och om samhället, vilka förändras över 

tid och beroende på sammanhang.   

 

                                                      
13 Med begreppet problematisering avser jag på vilket sätt aktörerna formulerar sin  
politik, vad som inkluderas, vad som exkluderas, vad som görs viktigt och vad  
som ignoreras. Begreppet är en översättning av tekniksociologen Michel Callons 
problematization och kommer att utvecklas i kapitlet Teoretiska utgångspunkter.  
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Studieobjektet i avhandlingen är riksdagsdebatten som följde det 

utvecklingsbeslut som fattades 1980 och som innebar att det svenska 

energisystemet skulle ställas om till förnybara energikällor till 2010. För att 

kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningarna har det också varit 

nödvändigt att studera sådant som ligger utanför den riksdagspolitiska 

debatten men som har en betydande inverkan och är centralt för att förstå 

hur den skapas. Av den anledningen har även propositioner, statliga 

utredningar och i vissa fall även motioner och rapporter inkluderats i 

analysen.  

 

Riksdagsbeslutet som fattades till följd av folkomröstningen har varit det 

viktigaste beslutet i svensk energipolitik. Det var också ett beslut som i 

grunden förändrade den svenska energipolitiken, och från dag ett utgjorde 

den mest centrala delen i den riksdagspolitiska energidebatten. Därmed 

inte sagt att alla varit positiva och i alla lägen ställt sig bakom beslutet, men 

det har varit något som alla varit tvungna att förhålla sig till även när det 

inneburit en aktiv ignorering. Under tidsperioden har omställningen av 

energisystemet varit en målsättning i den svenska energipolitiken. Men 

från och till vad omställningen skulle ske, vad som egentligen varit 

problemet och vad som varit lösningen har inte varit lika självklart. 

Beroende på om det handlade om tillväxt, om miljö, om effektivitet, om 

ekonomi, om försörjningstrygghet eller om risk, skapades skilda 

diskussioner och aktörerna kunde ha olika argument för att få igenom just 

sina idéer och intressen. Att följa utvecklingsbeslutet innebär att följa de 

förnybara energikällorna och omställningen av energisystemet genom den 

riksdagspolitiska debatten, hur de har definierats, värderats och hur de har 

använts i debatten. Varken ”förnybara energikällor” eller ”omställningen 

av energisystemet” är statiska begrepp utan de tolkas på olika sätt, och de 

förändras över tid, mellan aktörer men också beroende på situation. Den 

relativt sett långa tidsperiod jag valt att följa möjliggör att se stora 

förändringar och i vissa avseenden även deras orsaker och effekter.    
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Studien är avgränsad till den riksdagspolitiska debatten. Debatten om 

omställningen av energisystemet och om förnybara energikällor fördes på 

många arenor, av många aktörer, och det finns också många studier som 

skulle kunna göras med utvecklingsbeslutet som utgångspunkt.14 Utan att 

på något sätt värdera dessa tänkbara studier har jag valt att följa debatten i 

riksdagen. Genom den har jag kunnat följa hanteringen av det beslut som 

riksdagen fattade 1980, vilka följder det har fått i den riksdagspolitiska 

debatten och de beslut som fattades. Riksdagen är det högsta beslutande 

organet i Sverige och ansvaret för riksdagsbeslutet ligger hos den. Genom 

att studera den riksdagspolitiska debatten är det möjligt att följa de 

politiska partiernas ståndpunkter och argumentation i debatten om 

omställningen av energisystemet.  

 
Även ur ett internationellt perspektiv är den här delen av den svenska 

energipolitiken relevant. Sverige var ett av de första länderna att besluta 

om en omställning av energisystemet och har också, både nationellt och 

internationellt framställts som en förebild när det gäller miljö- och 

energifrågor.15 Detta har exempelvis tydliggjorts i samband med att allt 

större uppmärksamhet i den internationella politiken ägnats åt de globala 

koldioxidutsläppens inverkan på klimatet, och de därav följande kraven på 

omställning av nationella energisystem. Paralleller kan också dras till EU:s 

klimat- och energipaket som syftar till att ställa om det europeiska 

energisystemet till ökad hållbarhet. Målet är att EU ska reducera 

energikonsumtionen, förbättra konkurrenskraften, minska omvärlds-

beroendet, vara en förebild i klimatfrågan och vara i framkant när det 

                                                      
14 En utförligare beskrivning av innebörden av att studera riksdagsdebatten ges i 
kapitlet Metod.  
15 Lennart J. Lundqvist: Sweden and Ecological Governance: Straddling the Fence, 2004,  
Katrin Uba: “Who Formulates Renewable-Energy Policy? A Swedish Example”, 
Energy Policy, 2010.  
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gäller att utveckla tekniker som reducerar koldioxidutsläppen.16 I 

december 2008 beslutade Europaparlamentet att till år 2010 sänka 

koldioxidutsläppen med 20 procent, öka andelen förnybara energikällor till 

20 procent och öka energieffektiviteten med 20 procent.17 Även om 

frågorna varit uppe på dagordningen tidigare tyder beslutet på ett 

genombrott för energi- och miljöfrågorna inom EU.18 Stora mål och 

visioner om ett nytt energisystem ska möjliggöra en bättre miljö och göra 

Europa till en föregångare i kampen mot klimatförändringarna. Att ett av 

medlemsländerna haft som sin proklamerade avsikt att genomföra en 

liknande omställning i snart tre decennier blir då viktigt att studera 

eftersom svårigheterna och möjligheterna att genomföra politiken låter sig 

belysas i ett historiskt perspektiv.  

 
Förutom att beslutet att utveckla de förnybara energikällorna och ställa 

om energisystemet är ett avgörande beslut i svensk politik finns det också 

många andra frågor som aktualiseras i samband med energipolitiken. Den 

handlar om mer än bara vilka energikällor som är bäst lämpade. 

Livsavgörande framtidsfrågor har knutits till energiproduktionen. 

Energiförsörjningen är också en symbol för det samtida samhällets 

problematiska naturrelation. Det långa tidsperspektivet som ofta hanteras 

inom energipolitiken väcker frågor om framtida generationers rätt till ett 

hållbart samhälle. Energipolitiken kan både vara ett sätt att diskutera den 

optimala tekniska lösningen och de bästa ekonomiska förutsättningarna, 

lika mycket som det kan vara ett sätt att diskutera drömmen om det goda 

                                                      
16 Europarådet/Council of the European: “Press Release 2785th Council meeting 
Environment”, Bryssel, 20 februari, 2007.   
17 Europeiska kommissionen/European Commission: ”Climate Change: 
Comission Welcomes Final Adoptation of Europe´s Climate Package”, Bryssel, 
17 december, 2008.  
18 Läs ytterligare om EU:s energi- och klimatpolitik i till exempel Måns Nilsson,     
Lars J. Nilsson & Karin Ericsson: ”The Rise and Fall of GO Trading in  
European Renewable Energy Policy: The Role and Advocacy and Policy 
Framing”, The Ouarterly  Journal of Economics, 2009.  
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samhället och hur det ska utformas. I den energipolitiska debatten väcks 

också frågor om kunskapsproduktion, hur energikällor och olika tekniska 

lösningar ställs mot varandra och blir argument i debatten om rationalitet 

och sanning. Aktörer strävar efter att göra sin förståelse av vad som är det 

bästa energisystemet och vilka som är de bäst lämpade energikällorna till 

den etablerade. Debatten om vilka energikällor som ska väljas blir också 

debatten om framtiden och om det goda samhället.  

 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen inleds med detta kapitel som är avhandlingens Introduktion. 

Här introducerar jag ämnet för studien, inriktningen och problem-

formuleringen. I nästföljande kapitel Tidigare forskning situerar jag min 

studie i relation till andra studier som har haft betydelse för min 

avhandling, för att därefter i Teoretiska utgångspunkter beskriva de perspektiv 

och de teoretiska verktyg som har haft stor betydelse i arbetet med 

avhandlingen. Den inledande delen av avhandlingen avslutas med kapitlet 

Metod. Här beskriver jag forskningsprocessen, metodologiska över-

väganden och hur jag gått tillväga i valet, insamlandet och analysen av 

materialet. 

 

Den empiriska delen av avhandlingen består av fyra empiriska kapitel. 

Upplägget följer det kronologiska. Viktiga brytpunkter i den 

riksdagspolitiska debatten har varit avgörande för indelningen av varje 

kapitel. Det första empiriska kapitlet I skuggan av kärnkraften sträcker sig 

över perioden 1980 fram till 1991. Det var en period som, i likhet med vad 

rubriken antyder, präglades av exkluderingen av förnybara energikällor. En 

central del av tidsperioden och av kapitlet är också de värden som knöts 

till enskilda energikällor eller grupper av energikällor och utgjorde ett 

tydligt mönster i debatten. I kapitlet som följer, De förnybara energikällornas 

genombrott, berättar jag om tidsperioden 1991-1997. Till skillnad från 
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tidigare stod inte längre de förnybara energikällorna mot kärnkraften. Det 

var en period som i större utsträckning kännetecknades av konsensus i 

riksdagsdebatten om omställningen och om de förnybara energikällorna. 

Under perioden stod det också klart att vad som definierades som 

förnybara energikällor långt ifrån var klart och entydigt. Därefter 

behandlar jag tidsperioden 1997-2006 i kapitlet Nu börjar omställningen. Sett 

till de förnybara energikällorna och debatten om de samma var det en 

omvälvande tidsperiod då det skedde stora förändringar i debatten om de 

förnybara energikällorna och deras position i debatten gick från periferi till 

centrum. Det sista empiriska kapitlet Vem ska ställa om vad? täcker 

tidsperioden 2006-2010 – en period som präglades av nya samarbeten, nya 

motsättningar, nya frågor och en ständigt skiftande definition av förnybara 

energikällorna och av omställningen av energisystemet.  

 

Till sist följer en Slutdiskussion där jag visar på de större förändringar och 

förskjutningar som skett i riksdagsdebatten om omställningen av 

energisystemet och de förnybara energikällorna under perioden 1980-

2010.   
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Tidigare forskning 
 

 
idigare forskning som behandlar både den riksdagspolitiska 

debatten och den politiska debatten i stort om de förnybara 

energikällornas roll i omställningen av energisystemet, är 

begränsad. Däremot finns det annan forskning som på olika 

sätt knyter an och har betydelse för min avhandling. Den del av den 

energipolitiska debatten som är mest beforskad är den som behandlar 

kärnkraften. Framförallt finns det mycket skrivet om kärnkrafts-

avvecklingen och den svenska energipolitiken, däremot ingenting 

övergripande om debatten om de förnybara energikällorna och om 

omställningen av energisystemet. Den forskning som ändå behandlar de 

förnybara energikällorna är inriktad på vissa energislag och då inte på den 

riksdagspolitiska nivån.  

 

De studier som anknyter till mitt forskningsområde gör det på olika sätt: 

de som behandlar idéer och föreställningar om förnybara energikällor, de 

som tar upp svensk energipolitik på den nationella nivån men med fokus 

på andra energikällor än de förnybara, de som i angreppssätt, teoretiskt 

och metodologiskt, ligger nära men som behandlar ett annat område än 

den svenska energipolitiken, de studier som angränsar till mitt område, det 

vill säga sådana som till exempel behandlar den miljöpolitiska debatten i 

Sverige. Det finns också internationella studier som angränsar till mitt 

område genom att studera den nationella debatten om förnybara 

energikällor i andra länder. Även de studier som på olika sätt berör 

riksdagen är i vissa fall relevanta.  

 

T 
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Idéer och föreställningar om förnybara energikällor 

Det finns flera studier som är relevanta genom att de fokuserar på värden 

och föreställningar knutna till förnybara energikällor och till energikällor i 

stort. De delar alla perspektivet att det inte går att betrakta energikällor 

som neutrala. I sin avhandling Ambioguous Artefacts (2000) skriver social-

antropologen Anette Henning om solfångare och vilka föreställningar som 

finns om dem.19 Henning menar att i Sverige är solen en symbol för den 

varma, ljusa och glada delen av året. Solfångare förmedlar, enligt Henning, 

också en bild av självständighet och ett mer decentraliserat samhälle. Sol 

ses som en billig energikälla och beskrivs som ”en gåva från naturen”. 

Samtidigt kan dessa föreställningar också förmedla en negativ bild, och 

solenergin beskrivs också som en enkel teknik som ofta kopplas samman 

med amatörer. Den beskrivs inte heller som kraftfull och högteknologisk i 

samma utsträckning som till exempel kärnkraften, och är därför inte heller 

lika prestigefull.20 Humanekologen Tom Böhlers Vindkraft, landskap och 

mening (2004) handlar om hur natursyn påverkar möjligheterna att använda 

vindkraften som energikälla.21 Studien är baserad på intervjuer och 

textanalys. Både Henning och Böhler har två, för min studie centrala 

energikällor – solenergin och vindkraften. De har valt andra arenor än den 

politiska och deras studier bygger framförallt på intervjuer, men de visar 

på de värderingar som tillskrivs dessa energikällor, vilket har relevans för 

min avhandling. I avhandlingen Full gas mot en (o)hållbar framtid (2010) 

skriver miljöforskaren Martin Hultman om förväntningar som knutits till 

vätgas och bränsleceller utifrån ett historiskt perspektiv.22 Hultman visar 

hur bränsleceller har beskrivits som delar i skilda typer av framtida 

                                                      
19 Anette Henning: Ambioguous Artefacts. Solar Collectors in Swedish Context. On Process 
of Cultural Modification, 2000.  
20 Henning, 2000, s. 74 ff.  
21 Tom Böhler: Vindkraft, landskap och mening: en studie om vindkraft och människans 
rumsliga preferenser, 2004.  
22 Martin Hultman: Full gas mot en (o)hållbar framtid: förväntningar på bränsleceller och 
vätgas 1978-2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik, 2010.  
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energisystem. Två avhandlingar som i första hand inte berör 

energiområdet men som ändå relaterar till föreställningar om förnybara 

energikällor är idéhistorikerna Martin Wiklunds, I det modernas landskap 

(2006)23 och Carl Holmbergs, Längtan till landet (1998).24 De behandlar 

båda frågor om den svenska politiska debatten om modernisering och om 

civilisationskritik. Genom dessa blir också frågor om energi relevanta 

precis som energifrågor relaterar till modernisering och civilisationskritik. 

Tillsammans visar dessa studier på hur förnybara energikällor knutits till 

föreställningar, idéer och bilder av samhället. 

 

Nationell energipolitik 

Flera studier har gjorts om den nationella energipolitiken. Dessa har på 

olika sätt relevans för min avhandling, genom att de berör 

riksdagsdebatten, tidsperioden eller förnybara energikällor. I avhandlingen 

Från el till värme (2008) utgår statsvetaren Karin Perman från 1997 års 

energipolitiska beslut som hon sedan följer på tre olika nivåer – hushållet, 

kommunen och den nationella nivån.25 Perman studerar perioden 1997-

2006. Hennes avhandling behandlar, i likhet med min, energi-

omställningen, men hennes fokus är framförallt riktat mot övergången 

från el till värme. Hon har också en fokusering på hur problem formas 

och omformas för att passa en förutbestämd lösning. Permans studie är 

relevant både med tanke på diskussionen om omställningen av 

energisystemet och utifrån diskussionen om hur problem formuleras. 

Även energiforskaren Måns Nilsson har i artikeln, ”Learning Frames and 

Environmental Policy” (2005), om svensk energipolitik med inriktning 

                                                      
23 Martin Wiklund: I det modernas lanskap: historisk orientering och kritiska berättelser om 
det moderna Sverige mellan 1960 och 1990, 2006.  
24 Carl Holmberg: Längtan till landet: civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets 
regionalpolitiska debatt, 1998. 
25 Karin Perman: Från el till värme: en diskursanalytisk policystudie av energiomställning på 
statlig, kommunal och hushållsnivå, 2008.   
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mot integrering av miljöfrågor skrivit om hur energipolitiken har ramats in 

under olika perioder, men också hur olika aktörer och intressen ställts mot 

varandra.26 Hans studie har inte enbart betydelse genom den 

energipolitiska inriktningen utan också genom fokuseringen på aktörer 

och deras intressen. Statsvetarna Evert Vedung och Magnus Brandel har 

skrivit boken Vattenkraften, staten och de politiska partierna (2001). Det är en 

bok som ger en närmast heltäckande bild av den riksdagspolitiska 

politiken på vattenkraftsområdet, men den berör även delar av 

energipolitiken i stort. Boken sträcker sig från slutet av 1800-talet fram till 

mitten 1990-talet. Beröringspunkterna med min avhandling gäller 

framförallt den senare delen som behandlar den tidsperiod som även jag 

studerat och till viss del också samma material som jag har använt mig av. 

Samma typ av grundliga analys gör idéhistorikern Jonas Anshelm i boken 

Mellan frälsning och domedag (2000) som behandlar den politiska debatten om 

kärnkraften i framförallt dagspress, facktidskrifter och debattböcker. I 

likhet med Vedung och Brandel är det även här den senare delen som 

relaterar till min avhandling. Anshelm har också med kärnkraften som 

utgångspunkt följt folkomröstningsresultatet och det riksdagsbeslut som 

följde. Även om han följt den delen som handlade om att avveckla 

kärnkraften, finns det beröringspunkter värda att notera, inte minst under 

1980-talet när kärnkraften till stor del dominerade den energipolitiska 

debatten, vilket ledde till en marginalisering av de förnybara 

energikällorna. Sociologen Per Lindquist behandlar även han kärnkraften i 

avhandlingen Det klyvbara ämnet (1997). Lindquist har studerat perioden 

1972-1980, en period som jag inte berör annat än som en bakgrund till 

den debatt som sedan följde. Däremot har Lindquist gjort en mycket 

detaljerad genomgång av samma typ av material som jag använder mig av. 

Lindquist uppmärksammar också den ”definitionskamp” som är en 

central del av de energi- och miljöpolitiska frågorna. I Dilemma of Swedish 

                                                      
26 Måns Nilsson: “Learning Frames and Environmental Policy: The Case of 
Swedish Energy Policy”, Government and Policy, 2005. 
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Energy Policy (1993) gör miljöforskaren Ragnar Löfstedt en översiktlig 

analys av svensk energipolitik mellan åren 1970-1990, vilket inte minst har 

betydelse för att förstå den bredare historiskrivningen.27 Även om dessa 

studier endast i mindre utsträckning behandlar de förnybara energikällorna 

har de haft betydelse för att förstå den nationella energipolitiken, dess 

historia och sammanhang.  

 

Nationell miljö- och klimatpolitik 

Inom det miljö- och klimatpolitiska området finns det forskning som är 

relevant för förståelsen av mitt studieobjekt. Statsvetaren Åsa Knaggård 

har skrivit avhandlingen Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen (2009) som 

handlar om svensk klimatpolitik från 1975-2007.28 Hennes avhandling 

behandlar ett område som har haft stor inverkan på den energipolitiska 

debatten och inte minst debatten om omställningen av energisystemet. 

Hennes studie sträcker sig dessutom över en period som i stor 

utsträckning överensstämmer med min. Miljöforskaren Magnus 

Linderström skriver i Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar (2002) 

om den nationella debatten om den miljöpolitiska debatten hos LO, SAF 

och Industriförbundet och vilka förändringar som skett över tid.29 I 

Socialdemokraterna och miljöfrågan (1995) har idéhistorikern Jonas Anshelm 

skrivit om det socialdemokratiska partiets hantering av miljöfrågan.30 Här 

riktar Anshelm fokus mot ett av de mest centrala partierna även i min 

studie. Beröringspunkterna är flera, både när det gäller Socialdemokraterna 

och miljöfrågans nära förbindelse med energifrågan. I Det återvunna 

                                                      
27 Ragnar Löfstedt: Dilemma of Swedish Energy Policy: Implications for International Policy 
Makers, 1993. 
28 Åsa Knaggård: Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen: en studie av svensk 
klimatpolitik, 2009. 
29 Magnus Linderström: Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar: en analys av 
LO, SAF, Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000, 2002.  
30 Jonas Anshelm: Socialdemokraterna och miljöfrågan: en studie av framstegstankens 
paradoxer, 1995. 
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folkhemmet (2002) skriver medieforskaren Camilla Hermansson om hur 

nyhetsjournalistiken hanterat miljö, konsumtion och livsstil under 

perioden 1987-1998.31 Genom att analysera vilka föreställningar 

miljöfrågan bygger på, vilka mönster och betydelser som skapas relaterar 

Hermansson också till visioner och hot mot samhället och mot naturen. 

Statsvetaren Karl-Göran Algotsson har skrivit om riksdagspartiernas 

miljöpolitiska ideologier i Ord och handling i svensk miljöpolitik (1996).32 Han 

har med utgångspunkt i sex sakfrågor, varav en från energipolitiken, 

studerat riksdagspartiernas ställningstaganden. Även om miljöpolitiken 

inte är i fokus min avhandling är det ett område som påverkar och har 

betydelse för det som sker i energipolitiken. Dessa studier bidrar på olika 

sätt till en ökad förståelse av den kontext energipolitiken finns i.  

Internationell forskning 

Även om de svenska förhållandena och förutsättningarna skiljer sig i 

förhållande till andra länders energipolitik finns det relevant internationell 

forskning. Energiforskaren Tuula Teräväinen har i konferensbidraget 

”Facing the Problem of Climate Change” (2007) med utgångspunkt i den 

finska parlamentariska energidebatten visat på motsättningen mellan 

internationella regleringar och nationella intressen.33 De förnybara 

energikällorna utgör en viktig del i den debatten och det finns många 

spännande beröringspunkter med min studie, bland annat hanteringen av 

relationen mellan tillväxt och miljöhänsyn. I teknikhistorikern Frank N. 

Lairds bok Solar Energy, Technology Policy, and Institutional Values (2001) om 

                                                      
31 Camilla Hermansson: Det återvunna folkhemmet: om tevejournalistik och miljöpolitik i 
Sverige 1987-1998, 2002.   
32 Carl-Göran Algotsson: Ord och handling i svensk miljöpolitik, 1996.  
33 Tuula Teräväinen: “Facing the Problem of Climate Change – Technology 
Shaping New Energy Policy Discourse”, konferensbidrag till Transforming the 
Energy System, 2006. Se även Tuula Teräväinen: “The Challenge of Sustainability in 
the Politics of Climate Change: a Finnish Perspective on the Clean Development 
Mechanism”, Politics, 2009.    
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debatten i den nordamerikanska energipolitiken är det lätt att se likheter.34 

Även om han studerar perioden fram till 1980 är det tydligt att det finns 

intressanta paralleller med den svenska debatten och förhållningssättet till 

de förnybara energikällorna. Lairds text är också intressant därför att den 

även teorietiskt har likheter med min studie. Laird tar sin utgångspunkt i 

Langdon Winners förståelse av teknik, och han diskuterar också vikten av 

problemformulering som en del av den politiska debatten.35 

Tekniksociologerna Florian Kern och Adrian Smith har i artikeln 

”Restructuring Energy Systems for Sustainability?” (2008) skrivit om 

omställningar av energisystemet i den holländska energipolitiken sett 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv.36 Från den internationella forskningen 

om energipolitik och förnybara energikällor är även energiforskaren 

Joseph Szarkas Wind Power in Europe (2007) relevant genom att visa på 

vindkraftens roll i den europeiska debatten.37 Energiforskarna John Byrne 

och Noah Toly har i antologibidraget ”Energy as a Social Project” (2006) 

visat på hur energi inte kan ses som något neutralt utan en del av ett 

socialt projekt.38  Statsvetaren Ruth Stevenson har i artikeln ”Discourse, 

Power, and Energy Conflicts (2009) med utgångspunkt i Michel Foucaults 

perspektiv analyserat den politiska processen att öka andelen förnybara 

energikällor i Wales.39 Hon visar hur visar hur energipolitiken bygger på 

                                                      
34 Frank N. Laird: Solar Energy, Technology Policy and Institutional Values, 2001.  
35 Se även Frank N. Laird: “Constructing the Future: Advocating Energy 
Technologies in the Cold War”, Technology and Culture, 2003.  
36 Florian Kern & Adam Smith: “Restructuring Energy Systems for Sustainability? 
Energy Transitions in the Policy in The Netherlands” Sussex Energy Group, 2008.  
37 Joseph Szarka: Wind Power in Europe: Politics, Business and Society, 2007. Se även 
Joseph Szarka: “Wind Power, Discourse Coalitions and Climate Change: Breaking 
the Statement?” European Environment, 2004.   
38 John Byrne & Noah Toly: Energy as a Social Project: Recovering a Discourse” i 
Transforming Power: Energy, Environment, and Society in Conflict, (red.) John Byrne, 
Noah Toly & Leigh Glover, 2006.  
39 Ruth Stevenson: ”Discourse, Power, and Energy Conflicts: Understanding 
Welsh Renewable Energy Planning Policy”, Environment and Planning C: Government 
and Policy, 2009. 
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olika rationaliteter och hur koalitioner och samarbeten skapas i 

energipolitiken. Energiforskarna Volkmar Lauber & Lutz Mez skriver i 

artikeln, ”Three Decades of Renewable Electricity Policies in Germany” 

(2004), om den tyska politiken om förnybara energikällor under trettio år 

med start 1974. Det är i stor utsträckning samma tidsperiod och det finns 

intressanta paralleller med Tyskland som varit mycket framgångsrika när 

det gäller satsningar på vindkraft.40 Intressanta paralleller kan också dras 

till grannlandet Norge vilket blir tydligt i energiforskaren Atle Christer 

Christiansens artikel “New Renewable Energy Developments and the 

Climate Change Issue” (2002) om relationen mellan förnybara energikällor 

och frågan om klimatförändringar.41 Dessa studier berör på olika sätt 

frågor och perspektiv som är relevanta för den riksdagspolitiska debatten 

om omställningen av energisystemet. 

 

Forskning om riksdagen  

Förutom forskning som knyter an till det empiriska området och 

behandlar energi-, miljö- och klimatområdet har också forskning som 

behandlar riksdagen och riksdagsledamöterna haft betydelse för min 

avhandling.  

 

Folkets representanter (2010) är en bra ingång för en ökad förståelse av 

riksdagen och riksdagsledamöterna.42 Statsvetarna Martin Brothén och 

Sören Holmberg har samlat statsvetenskapliga forskare som på olika sätt 

analyserat den representativa demokratins utveckling, riksdagen och 

riksdagsledamöternas roll utifrån åtta riksdagsundersökningar under 

                                                      
40 Volkmar Lauber & Lutz Mez ”Three Decades of Renewable Electricity Policies 
in Germany”, Energy and Environment, 2004.   
41 Atle Christer Christiansen: ”New Renewable Energy Developments and the 
Climate Change Issue: A Case Study of Norwegian Politics”, Energy Policy, 2002. 
42  Folkets representanter: en bok om riksdagsledamöter och politisk representation i Sverige 
(red.) Martin Brothén & Sören Holmberg, 2010.  
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tidsperioden 1969-2006. De aktualiserar frågan om vad riksdags-

ledamöterna egentligen representerar. Även statsvetarna Peter Esaiasson 

och Sören Holmbergs bok Representation from Above (1996) knyter an till 

politisk representation.43 Deras utgångspunkt är den svenska riksdagen 

som ett fall av hur ett parlament med folkvalda fungerar i en representativ 

demokrati. De skriver om vilka riksdagsledamöterna representerar, var de 

står ideologiskt, vad de gör eller vad de borde göra och relaterar det till 

frågan om den ideala riksdagen eller det ideala parlamentet. Ingen av dessa 

studier berör själva riksdagsdebatterna, däremot riktar de fokus mot de 

aktörer som är dominerande i mitt empiriska material och i min 

avhandling. 

 

Fortfarande med fokus på riksdagens aktörer men med en annan ingång 

skriver statsvetaren Anders Sannerstedt i boken Förhandlingar i riksdagen 

(1992) om hur två eller flera partier i riksdagen med både gemensamma 

och motstridiga intressen förhandlar med målet att skapa en överens-

kommelse.44 Han analyserar processer som ligger utanför mitt empiriska 

område men som i allra högsta grad har betydelse för det som sker i riks-

dagens kammare.45 Förhandlingar är också temat för Ingvar Mattsons 

avhandling Förhandlingsparlamentarism (1996).46 Han har studerat svenska 

och danska partiers förhandlingar under budgetarbetet under perioden 

1971-1995 (1996). I likhet med Sannerstedt tar Mattson upp betydelsen av 

samförstånd och konflikt i dessa förhandlingar, vilket också har en 

avgörande betydelse för utformningen av riksdagspolitiken både i och 

utanför kammaren. Aktörer i riksdagen kan vara både politiska partier och 

                                                      
43 Peter Esaiasson & Sören Holmberg: Representation from Above: Memebers of 
Parliament and Representative Democracy in Sweden, 1996.   
44 Anders Sannerstedt: Förhandlingar i riksdagen, 1992. 
45 Se även Anders Sannerstedt: ”Negotiations in the Riksdag” i The Bargaining 
Democracy, (red.) Magnus Jerneck & Lars-Göran Stenelo,1996.  
46 Ingvar Mattson: Förhandlingsparlamentarism:en jämförande studie av riksdagen och 
folketinget, 1996.  
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enskilda riksdagsledamöter. I avhandlingen Bakom riksdagens fasad (1998) 

skriver statsvetaren Magnus Hagevi om enskilda riksdagsledamöters 

möjligheter att påverka partilinjen.47 Hagevi har studerat utskottsarbetet 

och fokus ligger på relationen mellan det individuella och kollektiva. Även 

statvetaren Lars Danielsson skriver om partilojalitet i avhandlingen I linje 

med partiet? (2006).48 Inte heller statsvetaren Katarina Barrling Hermansson 

som skrivit Partikulturer (2004) fokuserar på debatterna.49 Barrling 

Hermanssons studie om riksdagspartiernas självbilder och identiteter är 

dock intressant sett till partiernas argumentation i riksdagen. Hon visar 

vilka värden som riksdagsledamöter värderar högt och knyter till det egna 

partiets kollektiva identitet.   

 

Lingvisten Cornelia Ilie har skrivit om mekanismer och retoriska strategier 

i den parlamentariska diskursen i antologibidraget ”Identity Co-

construction in Parliamentary Discourse practices” (2010).50 Hennes 

studie belyser den parlamentariska praktiken, med fokus på kons-

truktionen av identiteter genom parlamentarisk konfrontation. Ilie 

poängterar värdet av att studera både institutionella strukturer och 

relationer likväl som strategisk argumentation. Hon påpekar att det är vik-

tigt att inte bara betrakta parlamentet som en spegling av politik, social 

och kulturella förhållanden utan också ett bidrag till konstruktionen av de 

samma. Cornelia Ilie har även i artikeln ”Strategic Uses of Parliamentary 

Forms of Address (2009) jämfört det brittiska parlamentet med en 

                                                      
47 Magnus Hagevi: Bakom riksdagens fasad, 1998.  
48 Lars Danielsson: I linje med partiet? Maktspel och lojalitet i den svenska riksdagen, 
2006.  
49 Katarina Barrling Hermansson: Partikulturer: kollektiva självbilder och normer i 
Sveriges riksdag, 2004.  
50 Cornelia Ilie: “Identity Co-construction in Parliamentary Discourse Practice” i 
European Parliaments under Scrutiny: Discourse Strategies and Interaction Practices, (red.) 
Cornelia Ilie, 2010.    
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svenska riksdagen.51 Målet med studien är att undersöka hur diskursiva 

verktyg används för att stärka den partipolitiska bilden och positionen i 

den parlamentariska interaktionen. Hennes material är liksom mina 

transkriptioner från debatterna i riksdagen och för hennes del också det 

brittiska parlamentet. Ilie fokuserar på hur parlamentariker använder de 

givna förutsättningar och begränsningar som den parlamentariska 

debatten ger i form av hierarkier, klass, kön, politisk lojalitet etcetera. 

Lingvisten Teun van Dijk skriver i antologibidraget ”Text and Context of 

Parliamentary Debates” (2004) att en parlamentarisk debatt måste ses i sin 

kontext och därför just ses som parlamentarisk debatt. Parlamentariska 

debatter definieras av att vara just parlamentariska debatter. Att det är just 

parlamentsledamöter och att det är parlamentet som politisk institution 

har betydelse menar van Dijk.52 

 

Min avhandling i relation till forskningsfältet  

Min avhandling skiljer sig från tidigare forskning om genom att den ger en 

över övergripande bild av debatten om energiomställningen med de 

förnybara energikällorna i centrum. Riksdagsbeslutet som fattades till följd 

av folkomröstningen 1980 har haft stor betydelse för den svenska 

energipolitiska debatten de senaste 30 åren. Den del av beslutet som berör 

utvecklingen av förnybara energikällor har till skillnad från beslutet att 

avveckla kärnkraften varit relativt outforskad. Flera studier har gjorts på 

den nationella nivån om avvecklingen av kärnkraften, och det finns också 

studier som är gjorda om enskilda förnybara energikällor, speciellt på lokal 

nivå. Om beslutet att ställa om energisystemet till förnybara energikällor 

finns dock lite skrivet. Jag ger en övergripande bild av den 

riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet till 

                                                      
51 Cornelia Ilie: “Strategic Uses of Parliamentary Forms of Address: The Case of 
the U.K. Parliament and the Swedish Riksdag”, Journal of Pragmatics, 2009.   
52 Teun van Dijk: “Text and Context of Parliamentary Debates” i Cross-cultural 
Perspectives on Parliamentary Discourse, (red.) Paul Bayley, 2004.  
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förnybara energikällor. Jag visar på hur energikällor som de förnybara har 

definierats på olika sätt och vilka förskjutningar som skett i debatten och 

hur de kan förklaras. Även om andra forskare till viss del har behandlat 

debatten om omställningen av energisystemet ligger mitt fokus på det som 

ska ersätta, inte det som ska bort från energisystemet. På så vis bidrar jag 

till en förändrad och breddad förståelse av energidebatten i Sverige. 

Genom min avhandling bidrar jag också till en förståelse av hur den 

riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet sett ut. Jag 

visar hur debatten om omställningen inte bara varit en debatt om enskilda 

energikällor utan också om framtidens samhälle.  
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Teoretiska utgångspunkter 

 

 
esultatet av en studie är beroende av alla de val som görs under 

forskningsprocessens gång: Vad som ska studeras, hur det ska 

studeras, varför det ska studeras etcetera. Det handlar om val 

av studieobjekt, syfte, frågeställningar, fält, material och metod. 

Men det handlar också om förförståelse, och på vilket sätt materialet ska 

analyseras. Ett fenomen, ett resultat eller en analys kan alltid betraktas eller 

berättas på ett annat sätt. Med tekniksociologen John Laws ord: ”I hope 

that it works and is useful, but it comes from somewhere, rather than 

everywhere or nowhere”.53 De teoretiska utgångspunkterna hjälper till att 

förklara, förstå och beskriva materialet med målet att säga något mer än 

vad som är möjligt utan dem. Valet sker i relation till de andra val som 

görs. Mina teoretiska utgångspunkter tar i sin tur sin utgångspunkt i mitt 

syfte och mina frågeställningar, men de har också påverkat utformningen 

av de samma. I den här delen ska jag beskriva de teoretiska perspektiv och 

verktyg som varit till hjälp i skrivandet av avhandlingen.  

 

Värden och värderingar knutna till energikällor  

Den energipolitiska debatten handlar, i likhet med annan politik, om 

aktörer, deras argument, intressen, vilka beslut de fattar etcetera. 

Aktörerna utgörs av de politiska partierna och enskilda riksdagsledamöter. 

Hur de debatterar och argumenterar är grunden för min analys. En viktig 

utgångspunkt har varit att debatten om de förnybara energikällorna 

handlar om mer än neutrala beskrivningar som visar vilken potential de 

                                                      
53 John Law: ”Actor Network Theory and Material Semiotics” i The New Blackwell 
Companion to Social Theory, (red.) Bryan S. Turner, 2009, s. 142.  
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har eller inte har i det nuvarande eller framtida energisystemet. Enskilda 

energikällor eller grupper av energikällor representerar på olika sätt 

förhållanden och relationer mellan människor och den omgivande 

kontexten, genom ett identifierande med eller ett avståndstagande från. 

Det finns komplexa mönster och värden som är bundna till energikällor 

och olika aktörer förstår, tolkar, beskriver samma energikällor på skilda 

sätt. Dessa tillskrivningar av värderingar och egenskaper gjorde enskilda 

energikällor eller grupper av energikällor till symboler som handlade om 

mer än utformandet av energisystemet.  

 

Teknikhistorikern Frank N. Laird skriver, med exempel från den 

nordamerikanska energipolitiken, att deltagare i debatten associerade de 

tekniker de förespråkade med en vision om hur samhället skulle se ut och 

hur de skulle leva sina liv.54 På så vis är energipolitiken inte bara en 

diskussion om enskilda energikällor eller om tekniska lösningar utan också 

en diskussion om utformandet av framtidens samhälle. För att studera 

energipolitiska kontroverser, menar Laird, att det är avgörande att förstå 

vilken mening som ges olika energitekniker av olika aktörer i den politiska 

debatten.55 Energiforskarna John Byrne och Noah Toly skriver om energi 

som ett socialt projekt.56 De visar med en uppdelning mellan 

konventionell och alternativ energi att ideal och värderingar knyts till 

bilder av framtida energisystem. De menar att den starka tron på den 

konventionella energin bäst kan beskrivas med den optimistiska tilltron till 

kärnkraften och strävan efter stor mängd energi till låg kostnad. En 

ständigt ökande energianvändning och ekonomisk tillväxt beskrevs som 

receptet för det moderna samhället. Kritiken från dem som ställde sig 

                                                      
54 Laird, 2001, s. 5. Se även Adrian Smith: “The Environment Movement and its 
Enthusiasm and Resistance to Technology”, konferensbidrag till The International 
Conference of on Technology: Between Enthusiasm and Resistance, 2005.  
55 Laird, 2001, s. 5.  
56 Byrne & Toly, 2006.   
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skeptiska till fossila energiformer och kärnkraften yttrade sig i tron på de 

alternativa energiformerna. De trodde på ett miljöanpassat energisystem 

som också skulle förkroppsliga sociala ideal och leda till ett mer 

demokratiskt och jämlikt användande av energi.57  

 

När man pratar om hur teknik kopplas till värden och ideal finns det en 

viktig skillnad. Värden och ideal kan tillskrivas och förbindas med en 

teknik, en artefakt eller ett tekniskt system, men de kan också vara 

inbyggda eller förkroppsligade. I den numera klassiska texten ”Do 

Artifacts Have Politics?” skriver statsvetaren Langdon Winner att varje 

enskild energikälla är mer än bara ett verktyg för att få energi och istället 

ett konstituerande av en viss typ av samhälle.58 Han argumenterar för att 

värden och ideal inte bara tillskrivs utan också är en del av dem. I  

Autonomous Technology skriver Winner: ”Different ideas of social and 

political lift entail different technologies for their realization”.59 Winner 

diskuterar hur teknik kan förstås utifrån både ett politiskt och ett 

ideologiskt perspektiv, och därmed medvetet och omedvetet användas 

som ett maktredskap.60 Inte minst förnybara energikällor har förutom en 

lösning på energitillförseln ansetts vara ett sätt att uppnå vissa sociala och 

politiska ideal som sträcker sig långt utanför TWh och tekniska 

komponenter.  

 

Jag utgår från ett perspektiv som poängterar att alla tekniska system är 

politiska och att de kan tillskrivas värden och egenskaper. Förhållnings-

sättet till energikällorna och vilka betydelser som knyts till dem har stor 

betydelse för den riksdagspolitiska debatten och för hur politiken 

                                                      
57 Byrne & Toly, 2006. 
58 Langdon Winner: “Do Artefacts Have Politics?”, Daedelus, 1980, s. 325. 
59 Langdon Winner: Autonomous Technology: Technics-out-of-control as a Theme in 
Political Thought, 1977, s. 325.  
60 Winner, 1980, s. 121.  
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utformas, inte minst aktörernas möjlighet att skapa legitimitet för sin 

politik. Även om jag delar Winners synsätt om att värden och ideal både 

kan tillskrivas och finnas inbyggda i tekniken är det för mig inte heller 

relevant huruvida det stämmer eller inte att vissa energitekniker skulle leda 

till just det samhälle som aktörerna förespråkade. Det viktiga är att det var 

det som de utgick ifrån, och det är därför det också är viktigt att förhålla 

sig till eftersom det var på dessa grundvalar de argumenterade för sin 

politik.61  

 

Kampen om definitionerna  

De politiska aktörernas handlingsutrymme påverkas av de rådande 

etablerade föreställningarna. Aktörer måste förhålla sig till ramar av idéer 

och antaganden för att inte riskera att komma i en situation där förslagen 

inte tas på allvar eller helt enkelt förbises. Samhälliga värden både 

möjliggör och begränsar vilken typ av politik som går att föra på ett 

speciellt politikområde för att den politiken ska betraktas som legitim. Det 

dominerande förhållningssättet påverkar vad som exempelvis uppfattas 

som en lämplig energikälla. Statsvetaren Ulf Mörkenstam utvecklar: 

 

Det sätt på vilket verkligheten beskrivs ett specifikt 

politikområde, stödjer och rättfärdigar vissa politiska 

handlingsalternativ och aktörer, medan andra avfärdas, eller 

utdefinieras från den politiska dagordningen. Det innebär 

att den föreställningsvärld som etableras är central för att 

upprätthålla ett samhälles maktrelationer.62 

 

                                                      
61 Jfr. Laird, 2001, s. 6.  
62 Ulf Mörkenstam: Om ”Lapparnes privilegier”. Föreställningar om samiskhet i svensk 
samepolitik 1983-1997, 1999,  s. 42. 
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För denna avhandlings vidkommande är riksdagsdebatten på så vis 

beroende av vilka värden som tillskrivs olika energikällor och vilka idéer 

som konstrueras, och som både begränsar och möjliggör för aktörerna. 

Resultatet är att olika gestaltningar skapar olika verkligheter, och att det 

alltid finns ett val beträffande vilken verklighet som förverkligas.63 Enligt 

Mörkenstam innebär det att politiken konstitueras utifrån föreställningar, 

men även att dessa föreställningar konstitueras genom den politik som 

förs. I energipolitiken skapas kategorier och görs distinktioner mellan vad 

som är relevant och vad som inte är det – vad som ska tillhöra den 

energipolitiska debatten och vad som inte ska göra det. Den som har 

rätten att definiera verkligheten och som har tolkningsföreträde, vilket 

möjliggör eller omöjliggör en viss typ av politisk handling. Hur till 

exempel de förnybara energikällorna beskrivs och vilka föreställningar och 

värden som knyts till dem påverkar politiken. 

 

Energipolitiken är en ständig dragkamp om hur saker och ting ska 

klassificeras, vilka kategoriseringar som bör göras och vilka ideal som ska 

utgöra målen för politiken. Aktörer integrerar och förhandlar, skapar 

mening och definierar. För att en aktör ska få genomslag för sina idéer 

måste andra politiker se värdet av just de idéerna och det sättet att 

uppfatta omvärlden; hur den är och hur den borde vara. För att beskriva 

denna process har jag valt att tre begrepp problematisering, obligatorisk 

passagepunkt och gränsobjekt.  

 

Problematisering och obligatorisk passagepunkt är hämtade från Aktör- 

och nätverksteorin (ANT).64 Det finns gott om texter skrivna om ANT, 

                                                      
63 Annemarie Mol: ”Ontological politics. A Word and Some Questions” i Actor 
Network Theory and After, (red.) John Law & John Hassard, 1999.    
64 Framförallt utvecklad av Michel Callon: “Some Elements of Translation: 
Domestication of Scallops and Fishermen of St Brieuc Bay” i Power Action and 
Belief: a New Sociology of Knowledge, (red.) John Law, 1986, Bruno Latour: Science in 
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dess historiska utveckling, dess förändring, de olika riktningarna, den 

epistemologiska grundsynen, om förtjänsterna men också problemen.  

Detta är inte en av dessa texter. Jag har istället tagit fasta på vad en 

ledande företrädare, John Law, skrivit. Han menar att man egentligen 

missar målet genom att beskriva ANT på ett abstrakt sätt som ofta görs 

när ett perspektiv eller en metod ska beskrivas.  Anledningen, menar han, 

är att ANT egentligen inte alls är abstrakt utan tvärtom grundat i 

empiriska fall. Han beskriver istället ANT som en verktygslåda för att 

berätta en historia.65   

 

Jag vill berätta historien om de förnybara energikällornas roll i den svenska 

riksdagsdebatten om energisystemets omställning. I energipolitiken 

förutsätts det oftast finnas en sanning och endast en rätt lösning. För att 

kunna utgå från det använder aktörer strategier för att stärka vissa 

verkligheter och utesluta andra.66 De strävar efter att konstruera 

verkligheten, i det här fallet energisystemet och/eller enskilda energikällor, 

med det som överensstämmer med deras intressen och deras sätt att 

betrakta världen. Under olika perioder är det olika sätt att konstruera 

energikällor och energisystemet som dominerar i riksdagsdebatten. Det 

gör det också svårt för de aktörer som har avvikande uppfattningar att 

komma till tals och att uttrycka sig på ett sätt som överensstämmer med 

deras sätt att betrakta omvärlden. Detta blir till exempel tydligt när 

Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna under 1980-talet alltmer 

anpassade sig till den rådande debatten, trots att de egentligen hade ett 

annat förhållningssätt, men saknade redskapen och legitimiteten för att få 

gehör för sin tolkning. Aktörernas sätt att förstå energisystemet, 

                                                                                                                     
Action, 1987, John Law: “Technology and Heterogeneous Engineering: The Case 
of Portuguese Expansion” i The Social Construction of Technological Systems: New 
Direction in the Sociology and History of Technology, (red.) Wiebe E. Bijker, Thomas P. 
Hughes & Trevor J. Pinch Cambridge, 1987. 
65 Law, 2009, s. 141 f.  
66 John Law & john Urry: “Enacting the social”, Economy and Society, 2004, s. 397.  
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omställningen och de förnybara energikällorna är också det som definierar 

verkligheten.67 Tekniksociologerna Silvia Gherardi och Davide Nicolini 

menar att ANT handlar om att studera och förklara hur en beständig 

ordning uppnås och utövas, hur fakta skapas, hur saker blir som de blir 

och hur förändringar sker.68  

 

Politiken bygger på idéer, men det räcker inte med att ha en idé eller föra 

fram ett förslag eller ett visst sätt att förhålla sig till ett politiskt område för 

att det sedan ska förverkligas. Vissa idéer får genomslag, andra inte. 

Energikällor tillskrivs vissa bestämda värden och egenskaper, inte 

nödvändigtvis för att det måste vara så, men för att det är tillräckligt 

många som delar synsättet för att det ska stabiliseras. Latour framhåller 

vikten av att se detta som en kollektiv process där många aktörer är 

delaktiga.   

 

The construction of facts, like a game of rugby, is thus a 

collective process. Each element in the chain of individuals 

needed to pass the black box along may act in multifarious 

ways: the people in question may drop it altogether, or 

accept it as it is, or shift modalities that accompany it, or 

modify the statement, or appropriate it and put in a 

completely different context.69  

 
Andra aktörer behövs för att ett påstående ska bli fakta, men som Latour 

skriver innebär detta samtidigt att idéer förändras: de blir något annat eller 

de används på ett annat sätt än det var tänkt från början. Aktörer väljer att 

                                                      
67 Jfr. Law & Urry, 2004, s. 396.  
68 Silvia Gherardi & Davide Nicolini: “Actor-Networks: Ecology and 
Entrepreneurs” i Actor Network Theory and Organizing, (red.) Barabara Czarniawska 
& Tor Hernes, 2005, s. 3.  
69 Latour, 1987, s. 104.  
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föra vidare det som är i deras intresse.70 Det måste finnas andra aktörer 

som stödjer dessa idéer eller sättet att förhålla sig till omvärlden. Under 

70-talet fanns det två sätt att förhålla sig till energisystemet i den 

energipolitiska debatten – det decentraliserade, småskaliga lågenergi- 

samhället, och det centraliserade, storskaliga tillväxtsamhället. Det här var 

inte bara åsikter i den energipolitiska debatten utan det var två helt olika 

sätt att förhålla sig till samhället och till framtida mål. Dessa bilder av 

energisystemet och av samhället var varandras motsatser och båda hade 

fått en plats i debatten under 70-talet. I den energipolitiska riksdags-

debatten under 80-talet fanns dessa synsätt kvar, men de som 

förespråkade lågenergisamhället och det sättet att förstå och vilja bygga 

samhället blev marginaliserade, och det var tillväxtsamhället som 

dominerade debatten, vilket de andra aktörerna måste förhålla sig till.  

 

Problematisera omställningen av energisystemet 

Från tekniksociologen Michel Callon har jag använt begreppet 

problematisering. I en problematisering finns det sådant som inkluderas och 

sådant som exkluderas.71 Med filosofen och idéhistorikern Michel 

Foucault kan man istället tala om utestängningsmekanismer.72 Vissa delar 

anses relevanta medan andra snarare döljs. I problematiseringen finns 

också det förgivettagna som står i relation till det okända eller det som är 

problematiskt. Det handlar om vilka föreställningar problematiseringen 

bygger på.73 Callon använder tre delar för att beskriva problematiseringen: 

1. Det som inte analyseras eller tas upp 2. Det som är säkert och oproblematiskt 3. 

                                                      
70 Latour, 1987, s. 108 f. 
71 Michel Callon: “Struggles and Negotiations to Define What is Problematic and 
What is Not” i The Social Process of Scientific Investigation, (red.) Jan Bärmark, 
Göran Wallén & Karin D. Knorr, 1981, s. 206.  
72 Michel Foucault: Diskursens ordning, 1993, Michel Foucault: Vetandets arkeologi, 
1972, s. 59 ff.   
73 Callon, 1981, s. 206.  
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Det som är osäkert och problematiskt.74 Syftet med Callons problematisering är 

att ta reda på hur ett problem framställs. Vilka problem representeras? 

Vilka verkligheter återskapas? Hur gör aktörerna sin politiska agenda till 

den legitima lösningen? Med ett begrepp från Callon handlar det om 

strävan efter att göra sin problematisering oumbärlig och till en obligatorisk 

passagepunkt.75 När fler aktörer går åt samma håll stabiliseras förståelsen, 

och det blir förståelsen som dominerar och som de andra aktörerna måste 

förhålla sig till – den obligatorisk passagepunkt.76  

 

Det är viktigt att inte utgå från att det finns ett förutbestämt problem med 

olika tänkbara lösningar, utan istället vända på perspektivet och se att det 

även kan finnas en förutbestämd lösning, och att framställningen av 

problemet anpassas efter den lösning som eftersträvas. På så vis används 

problematiseringen som ett sätt att legitimera den önskvärda lösningen. 

Ett problem konstrueras på olika sätt beroende på vilken situation aktören 

befinner sig i, och formuleringen av ett politiskt problem är inte något 

som får tas för givet.77 Den politiska konflikten är dold i formuleringen av 

problemet, och därmed avgörandet av vilka delar av den sociala 

verkligheten som inkluderas och vilka som exkluderas.78 Problemet 

konstrueras som ett resultat av lösningen. Det kan vara att det finns en 

viss energikälla som aktören vill se som lösning och därefter konstruerar 

ett problem som överensstämmer med den lösningen.79 När klimatfrågan 

                                                      
74 Callon, 1981, s. 209. 
75 Callon, 1981, Se även Gherardi & Nicolini, 2005, s. 5. 
76 Callon, 1986, s. 7 f., Latour, 1987, s. 132.  
77 Jfr. Laird, 2001, Maarten Hajer: The Politics of Environmental Discourse: Ecological 
Modernization and the Policy Process, 1995, s. 22. 
78 Hajer, s. 43.  
79 Om hur problem formuleras av aktörer finns mycket skrivet och som angränsar 
till det begrepp jag valt att använda. I Women, Policy and Politics: the Construction of 
Policy Problems, 1999, skriver Carol Lee Bacchi om hur problem och lösningar 
skapas diskursivt utifrån aktörers intressen. I antologibidraget ”Reframing Policy 
Discourse” i The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning, (red.) Frank 
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kom in i den energipolitiska debatten möjliggjorde den till exempel att 

kärnkraften kunde förespråkas som en lösning på ett miljöproblem, något 

som i mycket stor utsträckning förändrade förutsättningarna för de 

aktörer som var positivt inställda till kärnkraften. De kunde nu utgå från 

problemet med klimatförändringarna och miljöproblemen, och föra fram 

kärnkraften som en lösning, en omöjlighet några år tidigare. Politiken 

formuleras på det sätt som passar för de intressen och idéer som aktörerna 

vill föra fram, och förändras därför beroende på tid och sammanhang. 

Idéhistorikern och filosofen Michel Foucault fokuserar, i likhet med 

Callon, analysen på problematiseringarna snarare än lösningarna. Han 

säger följande om att se till effekterna av en problematisering: 

 

I am not looking for an alternative; you can´t find a 

solution of a problem in the solution of another problem 

by other people. You see, what I want to do is not the 

history of solutions, and that‟s the reason why I don‟t 

accept the word alternative. I would like to do the genealogy 

of problems, of problematiques.80  

 
Uppgiften är, enligt Foucault, inte att hitta en dold sanning eller visa på 

bättre alternativ bortom ideologin. Som jag förstår Foucault avser han det 

viktigt att med ett kritiskt förhållningssätt alltid ifrågasätta den rådande 

ordningen. Sett till den energipolitiska riksdagsdebatten innebär det att 

visa på vilka problematiseringar som dominerar, sträva efter att förstå 

varför vissa sätt att problematisera har företräde och vilka som gynnas 

                                                                                                                     
Ficher & John Forester, 1993, visar Martin Rein och Donald Schön med hjälp av 
begreppet framing visat på samma process. Se även Linda Soneryd & Ylva Uggla: 
”Politics as a Struggle Over Definition – Two Case Studies”, Environmental Science 
and Policy, 2003, Hajer, 1995, Deborah A. Stone: “Casual Stories and Formation of 
Policy Agendas”, Political Science Quarterly, 1989.  
80 Michel Foucault ”On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in 
Progress” i The Foucault Reader, (red.) Paul Rabinow, 1984.  
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eller missgynnas. För att knyta tillbaka till den andra frågeställningen för 

avhandlingen handlar det om hur de förnybara energikällorna och 

omställningen av energisystemet problematiseras av aktörerna i riksdagen. 

 

Överbrygga motsättningar 

Ett tredje begrepp jag har använt mig av är gränsobjekt från 

tekniksociolgerna Susan Leigh Star och James R. Griesemers text 

”Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects” (1989)81 Star 

och Griesemer visar hur aktörer på ett museum i olika situationer med 

skilda intressen och värderingar samverkar för att uppnå ett mål. Detta 

leder till förhandlingar och omtolkningar för att förena skilda intressen, 

idéer, och målbilder. Det kan vara med hjälp av att hitta en minsta 

gemensam nämnare, att göra objekt så abstrakta att de kan rymma flera 

olika tolkningar eller att skapa objekt som fungerar likt ett bibliotek där 

varje aktör kan använda det som passar dem.82  

 

Mitt empiriska material visar att det vid flertalet tillfällen funnits behov av 

att under kortare eller längre perioder samarbeta trots att partierna stått 

långt ifrån varandra i. Som exempel kan Alliansens energipolitik under 

mandatperioden 2006-2010 nämnas där det fanns stort behov av att hitta 

lösningar för att samarbeta i energifrågan trots att det fanns stora 

skillnader mellan partier. Med hjälp av begreppet gränsobjekt analyserar 

jag hur aktörerna går till väga för att kunna samverka. Ett gränsobjekt kan 

tolkas på olika sätt av olika aktörer, men samtidigt möjliggöra att 

samarbetet kan fortgå, utvecklas eller påbörjas. Gränsobjektet är elastiskt, 

                                                      
81 Susan Lee Star & James R. Griesemer: “Institutional Ecology, 'Translations' 
and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of 
Vertebrate Zoology, 1907-39”, Social Studies of Science, 1989.  
82 Ibid.  
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vilket innebär att det kan vändas och vridas på olika sätt av olika aktörer 

utan att påverkas.  

 

Boundary objects are objects which are both plastic enough 

to adapt to local needs and constraints of the several parties 

employing them, yet robust enough to maintain a common 

identity across sites. They are weakly structured in common 

use, and become strongly structured in individual-site use. 

They may be abstract or concrete. They have different 

meanings in different social worlds but their structure is 

common enough to more than one world to make them 

recognizable means of translation. The creation and 

management of boundary objects is key in developing and 

maintaining coherence across intersecting social worlds.83 

 
Star och Griesemer använder begreppet för att visa hur aktörer kan 

samverka trots att de inte har samma intresse eller delar samma mål.84  

 

Star och Griesemers tankar kring de mekanismer som skapar ett 

gränsobjekt har stor betydelse i min analys. I den del av analysen som 

diskuterar förnybara energikällor använder jag explicit gränsobjekt för att 

visa hur begreppet förnybara energikällor anpassas i debatten för att 

uppnå olika syften. Exempel från det empiriska materialet har visat att vad 

som varit förnybara energikällor har förändrats beroende på sammanhang, 

tidpunkt eller aktör.85   

                                                      
83 Star & Griesemer, 1989, s. 393.  
84 Inom det diskursanalytiska fältet används flytande signifikant på ungefär samma 
sätt. En flytande signifikant beskrivs som ett begrepp som ”/…/ i särskilt hög 
grad är öppna för tillskrivning av olika betydelser /…/” Marianne Winther 
Jørgensen & Loise Phillips: Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 35. Se även 
Ernesto Laclau & Chantal Mouffe: Hegemony and Socialist Strategy, 1985, s. 105.    
85 Den gängse användningen av begreppet gränsobjekt har varit att visa hur 
aktörer samverkar trots skilda utgångspunkter och perspektiv. Här har jag dock 
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Användning av begreppen 

Jag ska avsluta det här metodkapitlet med att återkoppla till de teoretiska 

perspektiv och verktyg jag använt mig av. De har tillsammans med mina 

forskningsfrågor hjälpt mig i tolkningen och analysen av mitt material. De 

teoretiska verktygen och perspektiven har varit en hjälp i formulerandet av 

syfte och frågeställningar. På så vis har de också blivit en viktig del i att 

analysera materialet. Att följa hanteringen av utvecklingsbeslutet innebär 

att sätta fokus på den del av beslutet som många gånger kommit i 

skymundan, både i debatten och i den tidigare forskningen. De förnybara 

energikällorna, som utvecklingsbeslutet handlade om, har i hög grad varit 

både marginaliserade och frånvarande i debatten. Detta har, sett utifrån ett 

metodologiskt och analytiskt perspektiv, inneburit att inte bara analysera 

det uttalade och det närvarande utan också frånvaron av till exempel vissa 

energikällor, perspektiv eller uttalanden. För att tala med Callon och 

Foucault är det ett sätt att förstå det tystade, det frånvarande, det 

exkluderade genom att ifrågasätta det förgivettagna. Begreppet 

Problematisering, från Callon, har varit ett sätt att analysera vad som 

inkluderas, exkluderas, tas för självklart och vad som tas upp som 

problematiskt, för att sedan se hur det tas emot av andra aktörer, vad som 

vinner gehör och vad som inte gör det – vad som blir en obligatorisk 

passagepunkt. Det är ett sätt att förstå hur debatten konstrueras och inte 

minst hur de förnybara energikällorna konstrueras i debatten. Detta 

bygger också föreställningen om att energikällor inte är neutrala utan knyts 

till värden som också påverkar vad som är möjligt och inte i debatten, 

något som har haft en avgörande betydelse för analysen. Relaterat till detta 

har det också visat sig finnas en stor flexibilitet i betydelsen av till exempel 

förnybara energikällor. För att tydliggöra den elasticiteten har jag använt 

begreppet gränsobjekt från Star och Griesemer. Deras perspektiv har också 

                                                                                                                     
valt att även använda gränsobjekt för att belysa hur en och samma aktör använder 
begreppet ”förnybara energikällor” för att skapa en helhet i en grunden mot-
sägelsefull poltik.  
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varit ett verktyg för att analysera hur aktörer kan samarbeta trots stora 

politiska skillnader.      
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Metod 

 

 
etta avsnitt syftar till att beskriva forskningsprocessen och 

alla val och beslut som den innebär. Forskningsprocessen 

bedrivs ibland som en linjär process där varje steg följer på 

det andra. Så är dock inte fallet. Det är en tillrättalagd bild 

där processen framställs som klarare och mer konkret än den egentligen 

är. Eller som statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus skriver: 

”Verklighetens undersökning avviker från idealet”.86 Forskningsprocessen 

bör istället ses som en helhet där alla delar är beroende av varandra och 

utvecklas ömsesidigt. Metodologiska överväganden och beslut måste 

därför vara ständigt närvarande i forskningsprocessen.87 När det handlar 

om metod anser jag att det är viktigt att vara medveten om att det finns 

flera möjliga lösningar. Det är därför av stor vikt att metoden i likhet med 

de andra delarna av forskningsprocessen inte är separat utan istället del av 

ett ständigt reflexivt övervägande.  

 

Jag utgår från en förståelse av forskningen som innebär att forskaren inte 

bara är en utomstående iakttagare, utan är med och konstruerar sitt 

studieobjekt. Som forskare är jag en del av ett fenomen som jag samtidigt 

gör anspråk på att kritiskt granska och analysera. Precis som de politiska 

aktörerna i energidebatten skapar verkligheten gör också forskningen 

                                                      
86 Göran Bergström & Kristina Boréus: Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys, 2000, s. 39.  
87 Jfr. Amanda Coffey & Paul Atkinson: Making Sense of Qualitative data: 
Complementary Research Strategies, 1996, s. 11.  

D 
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det.88 Tekniksociologerna John Law och John Urry ställer därför retoriskt 

frågan:   

 
Which [realities] do we want to make more real, and which 

less real? How do we want to interfere (because interfere 

we will, one way or another)?89  

 

Det vill säga, vad vill jag göra med min analys om den riksdagspolitiska 

debatten om förnybara energikällor och vad vill jag vara med om att 

påverka? Frågan är svår, och som Law och Urry skriver kan den också 

vara obehaglig. Det är alltid lätt att ifrågasätta och förhålla sig kritisk till 

studieobjekten. Det är mycket svårare att behålla samma kritiska 

förhållningssätt till det egna arbetet. Av den anledningen är det än mer 

viktigt att vara medveten om de val som görs under forskningsprocessens 

gång och vilka metodologiska och teoretiska verktyg som används i 

analysen.  

 

För att återgå till Law och Urrys fråga återskapar jag en av flera möjliga 

debatter om de förnybara energikällorna och om omställningen av 

energisystemet. Redan i valet av mina forskningsfrågor och mitt syfte har 

jag börjat utkristallisera vad det är jag faktiskt vill göra och vad det är jag 

vill visa på i min studie. Min utgångspunkt i ett utvecklingsbeslut snarare 

än ett avvecklingsbeslut är ett sätt att visa på en annan bild än den 

etablerade. Genom att följa utvecklingsbeslutet utgår jag från de förnybara 

energikällorna, vilket innebär att också förstå perioder av deras frånvaro 

och marginalisering. I min studie vill jag studera hur det förgivettagna och 

neutrala skapas och vilka mönster som kan urskiljas i detta skapande. Min 

                                                      
88 Law & Urry: “Enacting the Social”, Economy and Society, 2004, John Law: After 
Method: Mess in Social Science Research, 2004. 
89 Law & Urry, 2004, s. 404.  
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analys dekonstruerar debatten och visar på en tolkning som ökar 

möjligheten för fler tänkbara tolkningar. 

 

Avgränsningar  

Metodologiska överväganden är till stor del en fråga om avgränsning – vad 

som inte får plats, vilket material som inte ska användas, vilken tidsperiod 

som inte ska studeras etcetera. Men framförallt handlar avgränsningar om 

precision och att fokusera på det som är viktigt. Vilka avgränsningar har 

jag då valt och varför? 

 

Med utgångspunkt i riksdagsbeslutet som fattades till följd av 

folkomröstningen 1980, vilket ledde till ett beslut att ersätta kärnkraften 

med förnybara energikällor, handlar den första avgränsningen om 

studieobjektet. Det är också valet av studieobjekt som lett till de övriga 

avgränsningarna som är viktiga för utförandet och utformandet av 

studien. Beslutet som fattades av riksdagen som en följd av 

folkomröstningen resulterade både i ett avvecklingsbeslut för kärnkraften 

och i ett utvecklingsbeslut för de förnybara energikällorna. Jag har valt att 

göra en avgränsning till att följa just hanteringen av utvecklingsbeslutet, 

och därmed hanteringen av de förnybara energikällorna i debatten. Detta 

innebär en viktig avgränsning både i urvalet av material, urskiljningen av 

de relevanta delarna och vidare i analysen av materialet. Jag har valt att 

inleda den studerade perioden till direkt efter folkomröstningen 1980 och 

avsluta den vid riksdagsvalet i september 2010, det år som de förnybara 

energikällorna skulle ha ersatt kärnkraften. 

 

Den politiska debatten och hanteringen av de förnybara energikällorna 

kan givetvis studeras på flera olika nivåer där alla på olika sätt är viktiga. 

Jag har dock valt att studera riksdagsdebatten. Studien är avgränsad till den 

debatt som förs i riksdagens kammare. Det innebär att jag i den här 
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studien inte är intresserad av det arbete som föregått debatten i riksdagen 

eller det riksdagspolitiska arbetet.90 Anders Sannerstedt, som till skillnad 

från mig studerat förhandlingarna i riksdagen utanför riksdags-debatter 

och voteringar, poängterar värdet av olika typer av studier, men också 

vikten av att vara medveten om vad det innebär att en aspekt och en 

synvinkel valts.91 För mig innebär det att jag inte gör anspråk på att ge en 

fulltecknad bild av debatt som förts om de förnybara energikällorna och 

om omställningen av energisystemet utan hur de den konstrueras i den 

riksdagspolitiska debatten. Samtidigt är det viktigt att inte betrakta 

riksdagen som avskärmad och skild från andra politiska nivåer eller andra 

debatter. I analysen av riksdagsdebatten har jag tillåtit mig själv att gå 

utanför denna i de fall aktörer gör explicita hänvisningar eller där jag 

bedömer att det krävs för att förstå det sammanhang i vilket debatten förs.  

 

Ytterligare en viktig avgränsning i min avhandling är den till den 

energipolitiska debatten. Energifrågor kan inordnas i olika typer av 

politikområden som till exempel miljö-, transport-, klimat-, forsknings- 

eller näringslivspolitik. Jag har dock valt att följa den debatt som förts 

inom det energipolitiska området. Detta är delvis ett resultat av att dessa 

politikområden är särskilda från varandra. Även om det finns intressanta 

paralleller mellan dem har jag valt att avgränsa min studie till den debatt 

som förs inom det energipolitiska området.  

 

Riksdagen  

Enligt konstitutionen representerar riksdagen det svenska folket och det är 

i riksdagen de viktigaste politiska besluten fattas. Detta kan, som Henry 

Bäck och Torbjörn Larsson understryker, ifrågasättas både gällande hur 

                                                      
90 Jfr. Rolf Lidskog: Staden, våldet och tryggheten: om social ordning i ett mångkulturellt 
samhälle, 2007.  
91 Sannerstedt, 1992, 1996.  



51 
 

väl de representerar medborgarna och huruvida det är de viktigaste 

besluten fattas.92 Riksdagen fattade beslutet om att de förnybara 

energikällorna skulle ersätta kärnkraften, och att detta skulle ske till år 

2010. Det är också riksdagen som har det yttersta ansvaret för att besluten 

genomförs. Med ansvarfrågan som grund skapas också en debatt där 

aktörerna måste förhålla sig till detta beslut. Jag ser det därför som 

betydelsefullt att studera den riksdagspolitiska debatten. Riksdagen utgörs 

av 349 folkvalda ledamöter vars uppdrag är att representera väljarna. I 

riksdagsdebatten är det representanter från varje parti som uttalar sig i den 

aktuella frågan, men det är dock viktigt att vara medveten om 

riksdagsledamöternas roller som till exempel företrädare för sin 

hemregion, som riksdagsledamöter eller som privatpersoner etcetera.93 

Tidigare forskning visar dock att det är lojaliteten till det egna partiet som 

dominerar.94 Riksdagsledamöterna som träder fram i mitt material 

representerar också i hög grad partiets argumentation i stort, även om det 

finns individuella skillnader. Vid enstaka tillfällen har de frångått 

partilinjen. Detta har jag då uppmärksammat i texten. 

 

Den riksdagspolitiska arenan, där den energidebatt jag följer ägt rum, har 

också betydelse för och påverkar hur aktörerna argumenterar samt för 

debattens förändring över tid. Varje politisk arena skapar förutsättningar 

för debatten. En debatt som förs någon annanstans än i riksdagen skulle 

därför ta sig andra uttryck även om aktörernas intressen är de samma. 

Sammanhanget påverkar aktörernas förhållningssätt till varandra och det 

skapar både möjligheter och begränsningar. Aktörer agerar och förändrar 

sitt agerande utifrån samarbetspartners, vilket sammanhang de befinner sig 

                                                      
92 Henry Bäck & Torbjörn Larsson: Den svenska politiken: struktur, processer och 
resultat, 2008, s. 79.  
93 Jfr. Ilie, 2009, s. 889 f.  
94 Henry Bäck & Torbjörn Larsson, Den svenska politiken: struktur, processer och 
resultat, 2008, s. 83. och Esaiasson & Holmberg, 1996. 
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och om de är i regeringsställning eller i opposition.95 Det finns regler och 

traditioner men också värderingar inbyggda i riksdagen som institution 

som inte går att bortse från.  

 

Partierna strävar inte bara efter att få igenom sina intressen utan också 

efter att få regeringsmakten och att vinna röster. Det är lätt att tänka att 

deras enda uppgift är att få med sina åsikter i de beslut som fattas. Men 

det handlar också om att få äran för beslut som genomförs, att förhålla sig 

till väljarna, att samarbeta med rätt partier men också att ta avstånd från 

andra. De vänder sig retoriskt till de övriga riksdagsledamöterna men de är 

så klart också medvetna om den journalistkår, andra politiska aktörer eller 

väljare som har möjlighet att ta del av debatten.96 Lingvisten Cornelia Ilie 

poängterar att den parlamentariska interaktionen inte bara syftar till att 

lösa problem utan också skapa återskapa och ifrågasätta identiteter. 

Begreppet identitet använder hon för att visa på den pågående process där 

parlamentariker definierar sina roller och positioner. 97 Det är inte heller 

enbart åsikterna i energifrågan som spelar roll. Detta blir framförallt 

tydligt i och med den tydligare blockpolitik som i dagsläget förs, vilket 

också fört med sig att energipolitiken blivit blockspecifik trots att partierna 

fortfarande står mycket långt ifrån varandra. Aktörer agerar efter vad som 

gynnar deras intressen men det finns också sådant som begränsar deras 

möjlighet att handla. I den riksdagspolitiska debatten finns en strävan efter 

att beskriva sin politik som rationell och vilande på sanningen, vilket också 

i stor utsträckning styr aktörernas sätt att argumentera. Idéhistorikern och 

filosofen Michel Foucault:  

 

                                                      
95 van Dijk, 2004, s. 360. 
96 Ibid. s. 360.  
97 Ilie, 2010.    
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Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om 

vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som 

helst får tala om vad som helst.98  

 
Men det är viktigt att inte heller glömma bort den vardagliga riksdagen. 

Den plats där aktörer varje dag argumenterar för sina intressen och för 

fram det som gynnar dem. Riksdagen är lika mycket det högst beslutande 

organet i Sverige som en arbetsplats där enskilda aktörer förhandlar och 

agerar för att nå sina mål. Tekniksociologen Bruno Latour: 

 

/…/ we simply want to pack loads of stuff into the empty 

arena where naked people were supposed to assemble 

simply to talk.99   

 
Enligt Latour är det skrattretande att ens föreställa sig ett parlament utan 

de komplexa instrument, den materiella infrastrukturen eller de nedärvda 

vanor som finns.100 Riksdagen är inte en tom arena avskild från andra 

delar av samhället. Den är del i ett större sammanhang. Med hjälp av de 

begrepp jag använder strävar jag efter att förstå, inte bara vad som 

uttrycks i debatten utan också hur debatten som politisk arena påverkar 

det som inkluderas och det som exkluderas. Lingvisten Teun van Dijk 

argumenterar för att den parlamentariska debatten måste ses i sin kontext. 

Han skriver: 

 

In other words, rather than for instance by their topics, 

style or turn-talking, parliamentary debates are primarily 

(and rather trivially) defined by the fact that the people 

                                                      
98 Foucault 1993, s. 7. Jfr. även Foucault, 1972, s. 60 ff.  
99 Latour ”From Realpolitik to Dingpolitik” i Making Things Public: Atmospheres of 
Democracy, red Bruno Latour & Peter Weibel, 2005, s. 17.  
100 Latour, 2005, s. 18.  
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engaging in these debates are Members of Parliament 

(MPs), that the debates take place in the political institution 

of Parliament, and that the MPs are „doing politics‟ or 

„doing legislation‟ among other contextual features.101 

 

I den riksdagspolitiska debatten handlar det inte bara om att få igenom 

sina egna intressen, det är också viktigt att visa på både samhörighet och 

avstånd till de andra partierna. Strategiskt arbete är en naturlig del av 

riksdagspolitiken och det kan också hjälpa till att förklara sådant i debatten 

som ibland kan verka ologiskt. I riksdagsdebatten är det långt ifrån 

självklart att man vill uppnå konsensus. Ibland kan det vara minst lika 

viktigt att markera hur långt ifrån varandra man står i en fråga.102 Cornelia 

Ilie menar att parlamentariker inte är involverade i en regelrätt eller enkel 

resonerade diskussion. De är medvetna om att det inte handlar om att få 

de andra att byta till deras sida eller inbegripa, införliva deras argument 

och politiska ståndpunkter. Istället handlar det om att plocka politiska 

poänger på motståndarna och stärka sitt politiska stöd. 

Riksdagsledamöternas tänkta publik är större än de andra politikerna i 

riksdagens kammare.103  

 

Relationen mellan aktörerna styrs till stor del av relationen mellan deras 

problematiseringar.104 Av den anledningen är det viktigt för aktörerna att 

problematisera energifrågan på ett sätt som inte bara överensstämmer med 

deras intressen och sätt att se på energifrågan utan också med relationen 

till de andra aktörerna.  

 

                                                      
101 van Dijk, 2004.  
102 Jfr. Ilie, 2009, s. 887, Ilie, 2010 s. 59, Sannerstedt, 1992, 1996.   
103 Ilie, 2010, s. 70 
104 Callon, 1981, s. 210.  
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Material 

De dokument som haft störst betydelse för min studie har varit de 

riksdagspolitiska protokollen. Dessa är fokus i min studie och det är också 

med utgångspunkt i dem som jag valt vilket material som varit relevant. 

De riksdagspolitiska protokollen är direkttranskriberingar och ett resultat 

av de debatter som hålls i riksdagskammaren där olika politiska frågor 

diskuteras och där besluten tas.105 Att de är direkttranskriberingar innebär 

att debatter i riksdagens kammare ordagrant återges, vilket skapar ett unikt 

material som ger en bild, inte bara av vilka politiska beslut som fattades 

utan också på vilket sätt aktörerna argumenterade, vad som fick mest 

respektive minst utrymme och också hur de bemötte varandras kritik. 

Självklart är politikerna väl förberedda och noga med formuleringarna, 

men samtidigt finns det en direktkommunikation som inte finns i de 

övriga politiska dokument jag använt mig av.106 Oförutsedda saker kan 

inträffa, och det finns framförallt en kommunikation mellan företrädarna 

för de politiska partierna. Det är dock viktigt att vara medveten om att det 

i transkriberingar till skriftspråk försvinner nyanser, ironiska tonfall, 

subtila skämt, blinkningar etcetera.  

 

Även om riksdagens protokoll är det material jag använt som 

utgångspunkt och som har störst betydelse för genomförandet av min 

studie, finns det fler dokument som hjälper mig att berätta historien om 

riksdagsdebatten om omställningen till förnybara energikällor. I debatterna 

i riksdagens kammare spelar propositionerna en stor roll, och jag har 

därför valt att ha med dem i mitt empiriska material. De är regeringens 

förslag som riksdagen sedan tar ställning till. Propositionerna har stötts 

och blötts för att få till de rätta formuleringarna. Ofta är det flera partier 

som ska enas om skrivningar, vilket för med sig att de många gånger 

bygger på kompromisser. Propositionerna föregås ofta av statliga 

                                                      
105 De är dock omskrivna till skriftspråk.  
106 Jfr. Teräväinen, 2006. 
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utredningar, och även om de ibland utförs av riksdagsledamöter, utgör de 

inte en del av riksdagens eller regeringens arbete. Med anledning av att 

debatten i riksdagen många gånger utgår från utredningar har jag valt att 

använda utredningarna som en del av mitt material. Valet av utredningar 

har varit ett resultat av att aktörerna i riksdagsdebatten har gett dem stor 

betydelse i debatten om omställningen av energisystemet. De statliga 

utredningarna har det gemensamt med propositionerna att de är texter 

som har bearbetats för att få till de exakta formuleringarna, men är ändå 

något friare än propositionerna. Andra dokument som motioner, 

betänkanden, remissvar etcetera har vid vissa tillfällen använts till följd av 

att de haft en avgörande betydelse i riksdagsdebatten om hanteringen av 

de förnybara energikällorna.107  

 

De förnybara energikällorna och energiomställningen är dock inga 

avgränsade politiska områden. Endast i undantagsfall hålls specifika 

debatter i kammaren eller skrivs propositioner eller utredningar med den 

inriktningen. Detta har gjort att det istället varit i samband med att 

energifrågan i stort debatterats som också de förnybara energikällorna och 

deras roll i omställningen tagits upp. Vid flera tillfällen och i vissa fall 

under långa perioder har de förnybara energikällorna marginaliserats och 

ignorerats i den riksdagspolitiska debatten. Detta har gjort att det inte bara 

varit en fråga om att hitta de delar av materialet som aktualiserar de 

förnybara energikällorna utan också om att stanna upp vid det material där 

den marginaliseras och inte tas upp. Detta är och har varit en 

bedömningsfråga, vilken inte alltid har varit lätt men ändå haft stor 

betydelse för att förstå debatten om de förnybara energikällorna och deras 

roll i omställningen av energisystemet. För att exemplifiera fanns det i 

relativt långa perioder under 1980-talet riksdagsdebatter där de förnybara 

energikällorna marginaliserades och till stor del också ignorerades. Detta 

                                                      
107 Jfr. Lindquist, 1997, s. 16.  
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skedde också vid de tillfällen när de borde haft en stor plats till exempel 

när omställningen av energisystemet skulle debatteras eller efter 

utredningen Istället för kärnkraft. Vid dessa tillfällen har jag strävat efter att 

förstå varför de inte togs upp i större utsträckning, och vilka energikällor 

som istället gavs utrymme. För mig har det därför varit extra viktigt att 

inte bara lägga vikt vid det som sägs i debatten utan också det som inte 

sägs. Som jag också tagit upp i kapitlet om de teoretiska utgångspunkterna 

är det viktigt att fundera över vad det sagda kan säga om det icke sagda. 

Sociologen och etikforskaren Rolf Lidskog har i avhandlingen Staden, våldet 

och tryggheten poängterat värdet av att förstå debatten genom att förstå vad 

som är möjligt att uttrycka och vad som inte är det.   

 

För att göra det krävs att analysen inte endast fokuserar på 

vad som sägs, utan också vad det som sägs förutsätter, hur 

det sägs samt vad som inte sägs.108  

 
Vad är det som tas upp i energidebatten? Vad anses vara relevant? Det kan 

handla om vilka energikällor som är ett alternativ, eller vad omställningen 

av energisystemet egentligen innebär. Vad anses onödigt att ta upp? Vilka 

typer av energisystem anses rimliga? Vilka värderingar bygger detta på 

etcetera? 

 

Urvalet av det offentliga riksdagstrycket har skett på två olika vis. 

Anledningen till detta är att förutsättningarna sett lite olika ut beroende på 

vilken tidsperiod materialet hämtas från. I den del av avhandlingen som 

behandlar perioden 1980-1992 har jag gått via universitetsbiblioteket i 

Linköping. Alla propositioner och transkriberade riksdagsdebatter etcetera 

finns där arkiverade. För varje riksdagsår finns ett ämnesindex med 

hänvisning till det aktuella dokumentet. Detta har jag använt för att söka, 

                                                      
108 Lidskog, 2007, s. 39.  



58 
 

dels på samlingsbegrepp som till exempel energipolitik och förnybara 

energikällor, dels på enskilda energislag som till exempel sol, vind, vatten och 

bio. Jag har efter en överskådlig genomgång därefter valt de dokument jag 

bedömt som relevanta utifrån mitt syfte att visa hur omställningen av 

energisystemet konstrueras i debatten, med fokus på förnybara energi-

källor. Av den anledningen är det endast vissa dokument och endast vissa 

delar av dessa dokument som använts.109  

 

För åren 1993-2010 har riksdagsmaterialet funnits tillgängligt i elektronisk 

form via riksdagens internetbaserade arkiv och jag har därför använt den 

möjligheten. Förutsättningarna för sökningen och urvalet har i det här 

fallet sett annorlunda ut. Istället för att söka på ämnesord är det här 

möjligt att söka på ord som förekommer i dokumenten. Med energi som 

sökord ges träff på alla dokument som innehåller ordet energi. Arbetet i 

urvalsprocessen har därefter handlat om att urskilja de dokument som 

varit relevanta för mitt forskningsområde. Jämfört med den tidigare 

perioden har detta resulterat i ett betydligt större urval dokument med 

energianknytning. Den första avgränsningen har handlat om att endast 

välja det material som handlat om energipolitiken som politikområde, inte 

när energifrågan har diskuterats inom till exempel miljö-, transport- eller 

forskningspolitiken. Även här har det varit fråga om att skapa en 

överskådlig bild av materialet för att därefter kunna välja det som är mest 

relevant. Materialet är stort och sträcker sig över en lång period, och med 

en kritisk blick kan jag också se att det är svårt att täcka in hela den debatt 

som inkluderas i mitt avhandlingsområde. Jag anser dock att risken att jag 

utelämnat något som på ett väsentligt sätt skulle påverka min studie och 

mitt resultat är försumbar. 

 

                                                      
109 Jfr. Lidskog, 2007, s. 40.   
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Vad kan jag säga utifrån mitt empiriska material? Vilka avgränsningar som 

görs påverkar resultatet av studien. Beroende på var man letar efter svaret 

på frågan kommer man att få olika resultat. Att studera den politiska 

debatten om de förnybara energikällorna och omställningen av 

energisystemet skulle inte leda till samma resultat om jag istället studerade 

den mediala debatten eller hur partierna agerade på en annan arena. Det 

skulle finnas stora likheter, men det skulle också finnas skillnader. De 

politiska dokumenten är ett hjälpmedel för att komma åt dåtidens politiska 

debatter och beslut, hur man uttryckte sig, vad som var viktigt, hur 

maktförhållanden såg ut etcetera. Med materialet i min avhandling är det 

exempelvis inte möjligt att förstå diskussionerna som låg bakom 

debatterna i riksdagen. Till skillnad från en intervju ger de inte svar på 

frågan varför en viss aktör agerar som hon/han gör. Det besvarar inte 

heller frågan om vad som hände mellan besluten. Det går inte att få reda 

på vad som hände i korridorerna eller vad diskussionen handlade om 

under slutna möten. Men de här dokumenten visar argumenten i 

riksdagen, hur partierna tog ställning, vilka idéer de förde fram och den 

visar på logiken eller bristen på logik i debatterna. Det är också hur 

debatten i riksdagen har förts och förändrats under dessa 30 år som jag är 

intresserad av i min studie. Det är viktigt att se dokumenten i deras 

sammanhang, vilket innebär att de har olika förutsättningar och också 

måste förstås utifrån dessa. Genom analys av propositioner eller motioner 

är det möjligt att få syn på vissa saker, medan analys av riksdagsprotokoll 

gör det möjligt att komma åt andra.  

 

Kodning, kategorisering och analys 

För att få en överblick och för att kunna analysera materialet har jag börjat 

med att lokalisera de delar som varit relevanta och som har behandlat 

omställningen av energisystemet och de förnybara energikällorna. För mig 

har det även funnits material som till en början verkat irrelevant men som 
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ändå visat sig viktigt för analysen. Anledningen till detta har framförallt 

varit behovet av att förstå frånvaron av de förnybara energikällorna i 

debatten eller frånvaron av diskussionen om omställningen av 

energisystemet. Vid en genomläsning har jag markerat de delar som är 

relevanta och skapat mig en uppfattning om materialet. Jag har därefter 

gått vidare med att koda materialet, vilket jag ser som ett sätt att 

strukturera, men också att påbörja analysen. Mitt sätt att koda har 

förändrats under arbetets gång i samband med att materialet har 

förändrats, men också för att min förståelse av och kunskap om materialet 

har förändrats samtidigt som problemformuleringen specificerats och de 

teoretiska utgångspunkterna utvecklats. Kodningen av materialet har varit 

ett sätt att hitta kategorier eller teman i materialet. Kategorierna har 

baserats både på sådant som återkommer i texten och sådant som avviker. 

Det har varit ett sätt att hitta mönster och skapa struktur i materialet 

utifrån mina frågeställningar.110 Som ett exempel på kodningen av 

materialet har en kategori som har varit relevant och som återkommit i 

hela materialet varit omställningsproblem. Den har i sin tur kunnat delas in i 

underkategorier som till exempel låg tilltro till förnybara energikällor och 

ekonomiska svårigheter. Kodningen och kategoriseringen av materialet har 

inte varit entydig och de kategorier som varit huvudkategorier vid vissa 

tillfällen har vid andra varit underkategorier. Kodning och kategorisering 

kan ses som ett sätt att förenkla materialet och göra det gripbart, ett sätt 

att skapa struktur i materialet. Detta är extra viktigt när materialet är stort, 

och det dessutom handlar om att fokusera på vissa delar av det. Det 

handlar om att uppmärksamma betydelsefulla fenomen, samla exempel, 

och att hitta mönster, strukturer, likheter, skillnader etcetera Kodningen 

har fungerat olika beroende på material. Vissa delar av materialet har i hög 

utsträckning behandlat studieobjektet för avhandlingen – de förnybara 

energikällorna – medan detta i andra delar istället har varit i stort sett 

                                                      
110 Jf.r. Coffey & Atkinson, 1996. 
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frånvarande. Det har varit viktigt att fundera över vad frånvaron berott på. 

Samtidigt finns det en dubbelhet och en tvetydighet i kodningen som 

innebär både en förenkling och en komplicering av materialet.111 Det 

handlar om att först särskilja och ta ut de delar som är relevanta och göra 

materialet gripbart utifrån de egna frågeställningarna för att därefter sätta 

in dessa i ett nytt sammanhang.112 Som jag tidigare konstaterade finns det 

inget enkelt sätt att beskriva forskningsprocessen. Lika svårt är det också 

att beskriva analysen som en avgränsad del av forskningsprocessen. 

Analysen är inget som görs som ett sista steg.113 Den sker genomgående 

genom forskningsprocessen och är ett resultat av både systematiskt 

undersökande arbete, och av ständig tolkning. Det är det samlade arbetet i 

forskningsprocessen som har betydelse, tidigare forskning, förförståelse, 

inläsning av materialet, teori, etcetera. Analysen sker i hanteringen av 

materialet men också i samband med både läsandet och skrivandet.114 Det 

som på bäst sätt beskriver min analysprocess är pendlandet mellan 

delaspekter och en större helhet. Helheten är det samlade materialet, men 

också det som ligger utanför men som bidrar till min förståelse, till 

exempel den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. 

Genom denna i hela forskningsarbetet pågående process fördjupas 

analysen och bidrar till skapandet av ett mönster som i sin tur utvecklas 

och återverkar på förståelsen av enskildheterna i en rörelse som saknar en 

naturlig eller bestämbar slutpunkt. 

 

                                                      
111 Coffey & Atkinson, 1996, s. 29  
112 Ibid. s. 31.  
113 Ibid. s. 6.  
114 Ibid. s. 112.  
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1980-1991 

I skuggan av kärnkraften 
 

 
en här historien inleds med ett beslut om att ställa om 

energisystemet till förnybara energikällor och att avveckla 

kärnkraften. Trots utvecklingsbeslutet om förnybara 

energikällor, och trots den enighet som fanns i riksdagen, 

var de frånvarande i energidebatten under större delen av 1980-talet. De 

marginaliserades, ignorerades och nedvärderades. I fokus placerades 

istället kärnkraften och allt som den förde med sig. Den fördes av många 

fram som en lösning, vilket gjorde att motsättningarna mellan kärnkraften 

och de förnybara energikällorna förstärktes i den riksdagspolitiska 

debatten. Argumentationen för de förnybara energikällornas tillkorta-

kommanden var ett sätt att argumentera för kärnkraften, precis som en 

tilltro till förnybara energikällor också möjliggjorde en argumentation för 

kärnkraftsavveckling. Det var en spänning som hade funnits där redan 

under 70-talet då de förnybara energikällorna och kärnkraften 

representerade två olika typer av samhällen. Två sätt att problematisera 

energifrågan ställdes mot varandra, med de förnybara energikällorna på 

ena sidan och kärnkraften på den andra. Först mot slutet av perioden 

började dessa överlappa varandra. Nya frågor skapade nya förutsättningar 

för de förnybara energikällorna och omställningen av energisystemet.  

  

D 
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”Sedan larmet tystnat och dimmorna skingrats”    

Inför folkomröstningen hade den energipolitiska debatten blivit mer 

intensiv för varje dag som gick.115 Folkomröstningsresultatet visade att 

energisystemet skulle ställas om till förnybara energikällor och att 

kärnkraften skulle avvecklas. För att underlätta omställningen av 

energisystemet skulle också en ökad energieffektivisering ske. Efter 

folkomröstningen ersattes den tidigare så intensiva allmänna politiska 

debatten med tystnad.116 Frågan var hur folkomröstningsresultatet skulle 

tas emot av aktörerna i riksdagen? Vilka effekter skulle det få för den 

riksdagspolitiska debatten i stort, men framförallt för hanteringen av de 

förnybara energikällorna och deras roll i omställningen av energisystemet?  

 

Den riksdagspolitiska debatten handlade om hur folkomröstningen och 

folkomröstningsresultatet skulle tolkas. En majoritet av företrädarna för 

riksdagspartierna var överens om att folkomröstningsresultatet var klart 

och entydigt med ett värde för den framtida energipolitiken. Många av 

riksdagens ledamöter tog avstånd från konflikterna under 70-talet och den 

debatt som hade förts i anslutning till folkomröstningen. De flesta 

uttryckte att det var dags att lämna den debatten bakom sig och istället 

blicka mot en ny energiframtid. Detta framhölls också i de energipolitiska 

riksdagsdebatter som följde folkomröstningen både den 10 juni 1980117 

och ett knappt år senare den 26 maj 1981.118 Arbetsmarknadsminister 

Ingemar Eliasson (Fp) sammanfattade: 

 

Nu är 1970-talet slut och striden förhoppningsvis över. 

Kring de riktlinjer som riksdagen lägger fast idag råder en 

                                                      
115 Anshelm, 2000, s. 261.  
116 Anshelm, 2000. Löfstedt, 1993, s. 75.  
117 Riksdagens protokoll 1979/80:168 Energipolitiken, 10 juni, 1980. 
118 Riksdagens protokoll 1980/81:151 Riktlinjer för energipolitiken, m.m., 26 maj, 
1981.  
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bred enighet. Sedan larmet tystnat och dimmorna skingrats 

står nationen samlad kring huvudinnehållet i framtidens 

energipolitik. Låt oss ta vara på denna nya samförstånds-

anda - så avlägsen för bara något år sedan. Den är en styrka, 

ja en förutsättning nu när politiken skall förverkligas.119 

 
Även om Eliassons ord kan tyckas aningen högtravande representerar de 

ändå den tillfälliga och ytliga stabilisering av tolkningen av 

folkomröstningsresultatet som dominerade i riksdagen tiden efter 

folkomröstningen. Den var tillfällig därför att den snart skulle visa sig 

ändras och den var ytlig därför att det egentligen inte var fråga om en 

enighet annat än om vikten att vara enig och att folkomröstningsresultatet 

skulle följas, inte på vilket sätt det skulle ske. Den motsättning som hade 

funnits beskrevs av en majoritet som något negativt och istället lyftes den 

politiska enigheten fram som en styrka. Enligt energiminister Carl Axel 

Petri, politiskt obunden120, fanns det en allmän uppfattning om att 

folkomröstningen hade ett värde och att de skilda meningar som fanns 

inte rörde grundvalarna i energipolitiken.121 Riksdagsledamöternas 

problematisering byggde på ett framhållande av samförståndet och 

enigheten inom energipolitiken, som långt ifrån hade varit ett område som 

kunde karaktäriseras med hjälp av liknande begrepp.122  

 

Under 1970-talet hade energifrågan gett upphov till många uppslitande, 

tuffa och livliga diskussioner. Inte mindre än tre regeringar hade avgått till 

följd av den.123 70-talet var också den tid då miljörörelsen hade fått stort 

                                                      
119 Riksdagens protokoll 1980/81:151 Anf. 19 Thorbjörn Fälldin (C).  
120 Carl Axel Petri var justitieminister 1979-81 och energiminister 1981-82. 
Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/  
121 Riksdagens protokoll 1979/80:168 Carl Axel Petri (politiskt obunden), s. 21. 
122 För en utförlig beskrivning av riksdagsdebatten se Lindquist, 1997, s. 282 ff. 
och för den mediala politiska debatten se Anshelm, 2000, s. 305 ff.  
123 Lindquist, 1997, Anshelm, 2000, Sven-Erik Larsson: Regera i koalition, 1986. 
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inflytande över den energipolitiska debatten, och den tillväxttanke som 

dominerat den svenska politiken under efterkrigstiden hade börjat 

ifrågasättas. I kritiken utvecklades en problematisering och en vision om 

en annan typ av samhälle som ifrågasatte kravet på ständig tillväxt.124 

Idéhistorikern Jonas Anshelm menar att kritiken nådde långt in i den 

svenska offentligheten och företräddes inte bara av radikala miljögrupper 

utan också av politiker, intellektuella och en stor del av allmänheten. När 

tillväxten började ifrågasättas, ifrågasattes också vetenskapen och den 

tekniska utvecklingen, och mycket av det som moderniseringsprocessen 

stod för.125 Energipolitiken, som tidigare karaktäriserats av samförstånd, 

delades nu av två problematiseringar som var varandras motsatser.  

 

Kritikerna motsatte sig den ökade energianvändningen och exploateringen 

av naturresurserna. Problematiseringen byggde på idéer om ett samhälle 

som frångick modernitetens ideal. Energifrågan vidgades till att också 

inkludera demokrati och politiskt inflytande.126 Lågenergisamhället 

presenterades som ett alternativ till tillväxtsamhället, och blev ett alternativ 

till det som av kritikerna ofta beskrevs som högenergisamhället. I 

problematiseringen om lågenergisamhället fanns också idéer om 

småskalighet, närdemokrati och ekologisk jämvikt. Den andra 

problematiseringen byggde istället i stor utsträckning på modernitetens 

ideal. Vetenskaplig och teknisk utveckling hade en framträdande roll, och 

tillväxten beskrevs både som en motor och en målsättning. Till skillnad 

från lågenergisamhället inkluderades idéer om storskalighet och 

centralisering. Lågenergisamhället och tillväxtsamhället blev till stor del 

synonyma med olika energikällor. Energikällor som sol, vind och vatten 

                                                      
124 Anshelm, 2000, s. 120. Se även Holmberg, 1998. och Byrne & Toly, 2006.   
125 Anshelm, 2000, Wiklund, 2006, Holmberg, 1998.  
126 Anshelm, 2000, s. 124. Wiklund, 2006.  
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förutsattes vara det bästa sättet att skapa lågenergisamhället, medan 

kärnkraften beskrevs vara en av de viktigaste delarna i tillväxtsamhället.127  

 

Energifrågan hade blivit ett sätt att ta ställning till vilken typ av samhälle 

man ville ha och det hade också gjort det svårt, för att inte säga omöjligt, 

att diskutera enskilda energikällor utan att också ta ställning för en viss typ 

av samhälle. Energikällor tillskrevs normer och värderingar som gjorde 

dem till delar av en större samhällsbild.128 Energi blir till ett socialt 

projekt.129 Varje enskild energikälla är med statsvetaren Langdon Winners 

ord mer än bara ett verktyg för att få energi, utan istället ett 

konstituerande av en viss typ av samhälle.130 Detta är också tydligt i 

problematiseringen från 70-talets politik där olika energikällor 

representerar olika samhällsbilder. I boken Sol eller uran. Att välja 

energiframtid från 1978 beskrivs två olika framtidsbilder där författarna har 

valt att diskutera energilösningar utifrån ett perspektiv som rör hela 

samhället.131 I boken målade de upp två olika typer av framtida 

energisystem och framtida samhällen – kraft-producenternas val 

Uransverige och det enligt författarna fullt lika rimliga alternativet – 

Solsverige. Båda samhällena skulle vara möjliga 2015. Deras beskrivning 

var snarare en idé om energisystemets struktur och uppbyggnad, snarare 

än de enskilda teknikerna. I Sol-Sverige var det sol, tillsammans med 

vatten och vind samt lagrad solenergi i form av energiskog som skulle stå 

för energiförsörjningen. I Uran-Sverige var det istället kärnkraften som 

hade den framträdande rollen.132 Två olika typer av samhällen beskrivs, 

det decentraliserade och mer demokratiska Sol-samhället och det mer 

                                                      
127 Jfr. Wiklund, 2006.  
128 Winner, 1980, Smith, 2005.  
129 Jfr. Byrne & Toly, 2006.   
130 Winner, 1980, s. 325 
131 Måns Lönnroth, Thomas B. Johansson, & Peter Steen: Sol eller Uran. Att välja 
energiframtid, 1978.  
132 Ibid. s. 100. 
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elitistiska och centraliserade Uran-samhället. Det är inte bara en 

beskrivning av två olika energilösningar utan ger också två  bilder av olika 

samhällen.  

 

Även om partierna efter folkomröstningen var eniga om att lämna 70-

talets konflikter bakom sig skulle det visa sig att det fortfarande 

reproducerades samma mönster i energipolitiken. Många av riksdags-

ledamöterna uttryckte en vilja att diskutera sakfrågorna och inte låta sig 

färgas av ideologin. Folkomröstningen beskrevs därför vara den 

gemensamma plattform som dittills hade saknats inom energipolitiken och 

som skulle, i alla fall till viss del, sudda ut den motsättning som varit. 

Riksdagsdebatten visade på en stabilisering av förståelsen av folk-

omröstningsresultatet, men trots denna enighet om betydelsen av 

samstämmighet var det få av partierna som i praktiken var eniga om hur 

resultatet skulle tolkas och hur det skulle införlivas i den framtida 

energipolitiken. De två problematiseringar som dominerat energipolitiken 

under 70-talet skulle komma att dominera energipolitiken och hanteringen 

av omställningen av energisystemet och de förnybara energikällorna för 

lång tid framåt. Partierna inkluderade de delar av folkomröstnings-

resultatet som passade deras intressen och ignorerade andra. I linje med 

vad tekniksociologen Michel Callon skriver valde partierna att inkludera 

de delar av folkomröstningsresultatet som passade deras intressen och 

ignorerade andra i sin problematisering.133     

  

Endast vinnare 

Benägenheten att lyfta fram på vilket sätt som folkomröstningen hade gått 

just det egna partiets väg var stor. Samtliga partier gjorde olika 

problematiseringar av folkomröstningen och av omställningen av energi-

                                                      
133 Jfr. Callon, 1981, s. 206 ff.  
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systemet. De fokuserade på det som passade just deras intressen.  Trots 

detta vidhöll partierna vikten av enighet.  

 

Att Socialdemokraterna och Folkpartiet framhöll att folkomröstningen gått 

deras väg är inte svårt att förstå. Tillsammans hade de företrätt linje 2 som 

fått flest röster. Båda partierna påpekade att resultatet låg i linje med deras 

tidigare energipolitik.134 Folkpartiets Carl Tham lyfte fram de förnybara 

energikällornas roll i det framtida energisystemet men framhöll också det 

fortsatta utnyttjandet av kärnkraften som en seger. Han menade att 

folkomröstningsresultatet kunde leda till att de låsningar som hade funnits i 

den svenska energipolitiken under lång tid avlägsnades. Dessa hade, enligt 

honom, hindrat en positiv utveckling och skapat motsättningar mellan 

förnybara energikällor, energihushållning och kärnkraft.135 Enligt 

socialdemokraten Ingvar Carlsson hade folkomröstningen gjort det möjligt 

att bedriva en förnuftig energipolitik, vilket innebar ett avståndstagande till 

70-talets debatt.136 För Socialdemokraterna var det förutom att följa 

folkomröstningsresultatet också viktigt att ifrågasätta den borgerliga 

regeringens förmåga till samarbete.137   

 

Den borgerliga regeringen hade också problem med energipolitiken, och 

regeringspartiernas sätt att problematisera energifrågan låg långt ifrån 

varandra. I den första riksdagsdebatten om energipolitik som ägde rum 

efter folkomröstningen framkom det att de tre regeringspartierna 

Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet var överens om att folk-

omröstningsresultatet varit entydigt, men deras tolkningar visade att de 

fortfarande stod lika långt ifrån varandra som tidigare. Enligt Social-

demokraterna var detta naturligtvis en svag punkt hos regeringen som de 

                                                      
134 Riksdagens protokoll 1979/80:168 Carl Tham (Fp), s. 42. 
135 Ibid. s. 46. 
136 Riksdagens protokoll 1979/80:168 Ingvar Carlsson (S), s. 22. 
137 Ibid. s. 23. 
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inte kunde avstå från att kritisera. Största skillnaden fanns mellan 

Centerpartiet och Moderaterna, som gjorde två helt skilda 

problematiseringar av folkomröstningsresultatet och av omställningen av 

energisystemet. Den centerpartistiske statsministern Thorbjörn Fälldin 

menade att det mest positiva med folkomröstningen hade varit att de 

partier som tidigare varit positiva till kärnkraften tvingades ”ömsa skinn” 

och nu förordade en avveckling. Fälldin påpekade att den gamla typen av 

energipolitik inte längre var möjlig utan att samhället måste öka 

användningen av de alternativa, inhemska energikällorna.138 Statsministerns 

partikollega Birgitta Hambraeus, som redan tidigt under 70-talet hade gjort 

sig känd i riksdagen som kärnkraftsmotståndare,139 var också positiv till 

resultatet men uttryckte även en oro för hur resultatet skulle komma att 

hanteras:   

 

Framtiden kommer att visa om de olika beslutsfattarna i 

landet rättar sig efter detta riksdagsbeslut eller om man 

fortsätter det gradvisa uppbyggandet av ett energisystem 

som bara passar kärnkraften och förhalningstaktiken 

gentemot de inhemska, förnybara energikällorna, så att 

kärnkraftsavvecklingen i praktiken görs allt svårare.140  

 
För att undvika att kärnkraften byggdes ut på de förnybara energikällornas 

bekostnad var det enligt Hambraeus Centerpartiets uppgift att förhindra att 

spelreglerna ändrades i samhället, det vill säga att folkomröstningsbeslutet 

inte frångicks.141 Centerpartiets förordande av de förnybara energikällorna 

och motståndet mot kärnkraften delades även av Vänsterpartiet 

kommunisterna. Som företrädare för alternativ 3 i folkomröstningen fram-

                                                      
138 Riksdagens protokoll 1979/80:168 Thorbjörn Fälldin (C), s. 47. 
139 Lindquist, 1997.  
140 Riksdagens protokoll 1979/80:168 Birgitta Hambraeus (C), s. 35. 
141 Ibid. s. 36. 
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höll Vänsterpartiet kommunisterna i likhet med Centerpartiet också den 

stora segern för kärnkraftsmotståndet och den möjlighet det skulle ge för 

att utveckla de förnybara energikällorna.142 Moderaternas problematisering 

av energifrågan skilde sig, som jag tidigare nämnt, avsevärt från Center-

partiets. Moderaten Margaretha af Ugglas framförde, i likhet med många 

andra, åsikten att folkomröstningen hade gett ett viktigt besked, men som 

många andra tolkade hon resultatet till sitt eget partis fördel. Det svenska 

folket hade, enligt henne, accepterat en fortsatt användning av 

kärnkraften.143 af Ugglas syftade på att det i det vinnande alternativet från 

folkomröstningen fanns en tillfällig utbyggnad av kärnkraften inskriven. 

Motsättningen och osäkerheten tillhörde, enligt henne, det förgångna och 

ingen tid fick gå till spillo ”i kampen mot oljeberoendet”.144 Angående de 

förnybara energikällorna menade af Ugglas att det var angeläget att 

kartlägga förutsättningarna, men hon var också tydlig med att de inte skulle 

kunna få betydelse förrän långt in i framtiden. Hon påpekade också att de 

förnybara energikällorna omgärdades av stor osäkerhet, både ekonomiskt 

och miljömässigt.145  

 

Med tanke på Moderaternas och Centerpartiets skilda sätt att 

problematisera energifrågan direkt efter folkomröstningen är det svårt att se 

att det skulle kunna skapas en energipolitik utan motsättningar. Det var en 

tillfällig och ytlig stabilisering av förståelsen av folkomröstningsresultatet. 

De hade skilda sätt att argumentera för sin sak och hade i folkomröstningen 

också företrätt de alternativ som stod längst ifrån varandra. Argumentation 

som till stor del överensstämde med problematiseringarna av 

lågenergisamhället och tillväxtsamhället. Att partierna nu satt i 

                                                      
142 Riksdagens protokoll 1979/80:168 Oswald Söderqvist (Vpk), s. 26, Birgitta 
Hambraeus (C), s. 35, Thorbjörn Fälldin (C), s. 47. 
143 Riksdagens protokoll 1979/80:168 Margaretha af Ugglas (M), s. 32. 
144 Ibid. s. 35. 
145 Ibid. s. 32 f.  
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regeringsställning tillsammans bäddade för svårigheter när det gällde 

samarbetet.  

 

Hur var det då möjligt för samtliga partier att problematisera 

folkomröstningsresultatet på ett sådant sätt att de kunde framhålla sin egen 

position som den vinnande samtidigt som de kunde vara överens om 

enigheten? Svaret på frågan ligger framförallt i den tvetydighet och 

flexibilitet som fanns i folkomröstningsresultatet. Detta gjorde det möjligt 

att göra olika problematiseringar utan att i grunden påverka dess 

betydelse.146 Klart var att de förnybara energikällorna skulle ersätta 

kärnkraften. Först skulle dock de redan planerade kärnkraftsreaktorerna 

byggas. Det fanns därför ett tolkningsutrymme som möjliggjorde flera olika 

problematiseringar, och folkomröstningsresultatet kunde därför användas 

både i argumentationen för att ersätta kärnkraft med förnybara energikällor 

och gällande en fortsatt satsning på kärnkraft. För Centerpartiet och 

Vänsterpartiet kommunisterna kunde det tolkningsutrymmet och den 

tvetydigheten användas för att visa på hur de förnybara energikällorna 

skulle ersätta kärnkraften, för Moderaterna att kärnkraften skulle byggas ut 

innan de utvecklades.  

 

Partiernas problematiseringar utgick från folkomröstningsresultatet, men de 

valde skilda delar att inkludera och exkludera. Mot bakgrund av den oro 

som energipolitiken hade gett upphov till under 70-talet poängterade 

aktörerna vikten av konsensus och att gå in i en ny energiframtid som inte 

överskuggades av konflikter. De stora skillnaderna fanns dock kvar och 

gjorde det svårt att komma överens, inte minst för den borgerliga 

regeringen som företrätt tre olika linjer i folkomröstningen. Folk-

omröstningsresultatet användes av partierna som ett sätt att visa på värdet 

                                                      
146 Jfr. Star & Griesemer, 1989, Rachel Slocum: “Polar bears and energy-efficient 
lightbulbs: Strategies to Bring Climate Changes Home”, Environment and Planning 
D: Society and Space, 2004.  
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av enighet och en gemensam grund att stå på, samtidigt som den 

tydliggjorde skillnaden i förhållningssättet till energisystemet och 

omställningen. Aktörerna tillskrev folkomröstningsresultatet sina egna 

tolkningar och betydelser och förde vidare det som låg i deras intresse.147 

Det innebar att folkomröstningsresultatet var förhandlingsbart. De olika 

partierna gjorde en problematisering som överensstämde med deras 

intressen, mål, identitet och relation till andra aktörer.148 Aktörerna använde 

de element av verkligheten som gynnade deras problematisering, det vill 

säga de delar av folkomröstningsresultatet som de kunde använda som en 

del av problematiseringen.149 De förstärkte sin verklighet.150  

 

Aktörerna var överens om att folkomröstningsresultatet var entydigt, vilket 

kan tyckas som en paradox med tanke på de stora skillnader det fanns 

mellan dem. Men det fanns en gemensam vilja att stabilisera förståelsen av 

folkomröstningsresultatet, som dock endast kunde bli ytlig eftersom 

partierna gjorde så skilda problematiseringar. Den kunde ske därför att 

enighet var en viktig del av energipolitiken, och för att det var så viktigt för 

alla att framhålla den.    

 

Utvecklings- och avvecklingsbeslutet 

Trots stora skillnader i tolkningar om resultatet av folkomröstningen fanns 

det, som tidigare nämnts, en enighet om vikten av att följa resultatet. 

Eftersom folkomröstningar i Sverige endast är rådgivande krävdes dock 

även ett beslut i riksdagen, vilket skedde genom proposition 1979/80:170 

Om vissa energifrågor. Syftet var att den, med bland annat utgångspunkt i 

folkomröstningsresultatet, skulle ge allmänna riktlinjer för den framtida 

                                                      
147 Jfr. Latour, 1987, s. 104 ff.   
148 Jfr. Callon, s. 1986, s. 15.  
149 Callon, 1981, s. 206. 
150 Jfr. Mol, 1999. 
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energipolitiken. I propositionen skulle allt det som den intensiva debatten 

inför folkomröstningen och dess resultat handlat om, konkretiseras i ett 

riksdagsbeslut. Även om det fanns en tillfällig stabilisering av vad 

folkomröstningsresultatet innebar, skilde sig aktörernas problematiseringar 

i hög grad från varandra. Frågan var hur detta skulle påverka hanteringen 

av folkomröstningsresultatet i propositionen. Detta var en utmaning, inte 

minst för de tre borgerliga partierna i regeringen. Resultatet från 

folkomröstningen hade visat att energisystemet skulle ställas om till 

förnybara energikällor och att kärnkraften skulle avvecklas, och även om 

partiernas problematiseringar skilde sig var det ändå dessa ramar som de 

hade att förhålla sig till.  

 

Omställningen av energisystemet beskrevs i propositionen framförallt som 

en svår process som väntade, inte bara Sverige utan också den övriga 

världen. Enligt propositionen hade den billiga och rikliga tillgången på 

energi varit det som byggt upp de industrialiserade ländernas välfärd. Att 

minska oljeberoendet och ersätta det med andra energikällor skulle kräva 

mycket stora insatser. Sverige framställdes som extra utsatt på grund av 

avsaknaden av olja, kol och naturgas. 

  

Vi måste mot denna bakgrund [Sveriges mycket ”utsatta 

försörjningsläge” på grund av få egna tillgångar på olja, kol 

och naturgas] vara medvetna om att kriser i energitillförseln 

och omställningsproblem av betydande omfattning kan bli 

aktuella. En förändring av den svenska försörjnings-

situationen måste genomföras steg för steg genom förstärkt 

energihushållning och ökat utnyttjande av mer uthålliga 

energislag. Energisystemet bör mot denna bakgrund ges en 

inriktning mot ett system grundat på uthålliga, helst 

förnybara och inhemska, energikällor med minsta möjliga 

miljöpåverkan. Systemet bör byggas på användning av 

många olika energislag och vara så utformat att det kan 
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successivt anpassas till utveckling av bl. a. ny teknik och 

förändrade förhållanden i vårt land och i vår omvärld. En 

effektiv energihushållning måste också bedrivas.151  

 
Att under dessa omständigheter avveckla kärnkraften nödvändiggjorde, 

enligt propositionen, att det framtida energisystemet baserades på uthålliga 

och helst förnybara energikällor. Även om det i propositionen framhölls 

att kärnkraften skulle avvecklas och de förnybara energikällorna ersätta 

den, urholkades resultatet till viss del av att de stora problemen med 

omställningen framhölls. En blandning av energislag som successivt 

kunde anpassas till ny teknik och förändringar i Sverige och omvärlden 

förordades.152 I och med propositionen framstår det som än mer tydligt 

att folkomröstningsresultatet inte var entydigt och att det förhandlades av 

aktörerna. 

 

Förhållningssättet till omställningen av energisystemet och till de 

förnybara energikällorna var defensivt i propositionen. Utgångspunkten 

var de problem som omställningen beskrevs innebära, även om den 

betraktades som den övergripande målsättningen. Av visioner och det 

bredare perspektiv som framförallt linje 3 tillsammans med miljörörelsen 

företrätt, och som också hade fått stort genomslag i debatten under 70-

talet syntes, lite. Istället poängterades den rikliga och billiga energins värde 

för framväxten av den svenska välfärden. Propositionen var en 

kompromiss och något som alla partier i regeringen skulle kunna stå för. 

De borgerliga partierna hade förbundit sig att följa 

folkomröstningsresultatet samtidigt som deras perspektiv i hög grad skilde 

sig från varandra. Detta är också något som vissa delar av 

propositionstexten ger en påminnelse om. I den del av texten där 

                                                      
151 Proposition 1979/80:170 Om vissa energifrågor, s. 6. 
152 Ibid. 
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folkomröstningsresultatet beskrivs finns en viss försiktighet som kan 

härledas till de skilda uppfattningarna i regeringen.  

 

En majoritet av de röstande har därmed uttalat sig för att 

kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med 

hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla 

sysselsättning och välfärd samt för att högst de tolv 

kärnkraftsreaktorer, som idag är i drift, färdiga eller under 

arbete används under sin tekniska livslängd, vilken bedöms 

vara ca 25 år, för att bl.a. minska oljeberoendet. Majoriteten 

har vidare uttalat att ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad 

skall förekomma samt att säkerhetssynpunkter blir 

avgörande för i vilken ordningsföljd reaktorerna skall tas ur 

drift.153  

 
Istället för att skriva vad som faktiskt skulle göras i enlighet med 

folkomröstningen användes formuleringar som ”En majoritet av”, 

”Majoriteten har vidare uttalat” och att ”Resultatet av omröstningen bör 

ligga till grund för inriktningen”.154 Detta var strategiskt eftersom det 

kunde inrymma flera tolkningar än vad som varit möjligt om de tydligare 

satt ner foten. Vedung och Brandel påpekar betydelsen av vad företeelser 

kallas och hur de etiketteras i politiken för att aktörerna ska få gehör för 

sina intressen. De ger exemplet med att visa hur begrepp som aktiv politik 

och socialistisk politik leder tankarna i olika riktning, likväl som motsatsen 

borgerlig politik och passiv politik gör det.155 I den riksdagspolitiska 

energidebatten har det mycket stor betydelse hur energikällor, 

omställningen, målsättningar, problem och lösningar definieras, 

klassificeras och etiketteras.  

                                                      
153 Proposition 1979/80:170, s. 4. 
154 Ibid.  
155 Vedung & Brandel, 2001, s. 359.  
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En av de frågor som regeringen hade svårast att enas om var kärnkraftens 

livslängd. Det var också en fråga som skulle få stor betydelse för de 

förnybara energikällorna och omställningen av energisystemet. Inför 

folkomröstningen hade linje 1 och 2 diskutera 25-30 respektive 25 års 

livslängd.156 Men inte i något av de tre folkomröstningsalternativen togs 

den 25-åriga livslängden upp, vilket också var ett av Moderaternas mest 

använda argument för att det inte heller skulle finnas något fastställt år när 

avvecklingen av kärnkraften skulle vara slutförd. Trots Moderaternas 

skeptiska hållning till en tidsbestämning hänvisades vid några tillfällen just 

till den 25-åriga livslängden i propositionen.157 I en motion från 

Socialdemokraterna specificerades: ”Senast år 2010 skall den senaste 

reaktorn i vårt land stängas.”158 I näringsutskottet sprack den borgerliga 

enigheten när Folkpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna enades 

om en skrivning till ett riksdagsuttalande om att den sista reaktorn skulle 

stängas senast år 2010.159 Årtalet 2010 återkom många gånger i den 

energipolitiska debatten. En stor del av argumentationen som omgärdade 

debatten om omställningen av energisystemet kom att byggas upp kring 

huruvida 2010 var alldeles för snart, om det var möjligt med en 

omställning fram till dess eller om det helt enkelt var för svårt eller rent av 

fel att styra utformandet av framtidens energisystem. Därmed fanns det 

både en startpunkt och en slutpunkt för omställningen av energisystemet. 

I båda fallen var dock enigheten långt borta och hur debatten skulle 

utvecklas var en öppen fråga. 

 

Trots de olika tolkningarna som gjordes av folkomröstningsresultatet 

ställde sig samtliga partier, förutom Vänsterpartiet kommunisterna, bakom 

propositionen. I den efterföljande riksdagsdebatten tydliggjorde vänster-

                                                      
156 Anshelm, 2000. 
157 Proposition 1979/80:170, s. 4, 19, 37.  
158 Motion 1979/80:2056. 
159 Vedung & Brandel, 2001, s. 241 f.  
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partisten Oswald Söderqvist de främsta orsakerna till partiets ställnings-

tagande. Han menade att utbyggnaden av kärnkraften till tolv reaktorer 

var ett resursslöseri som ledde till elöverskott och en blockering av 

förnybara energikällor som vindkraft, kommunal kraftvärme och 

mottryckskraft inom industrin. Istället för att bygga de planerade 

reaktorerna 11 och 12 skulle de alternativa energikällorna kunna 

utvecklas.160 Hans partikollega Tore Claeson ifrågasatte också med rätta 

den enighet som de övriga partierna lade så stor vikt vid.161  

 

Fastställandet av propositionen innebar att det inte bara fanns ett 

folkomröstningsresultat att förhålla sig till, utan också ett riksdagsbeslut 

som slog fast att kärnkraften skulle avvecklas till år 2010 och ersättas med 

förnybara energikällor. Men under åren fram till 2010 fortsatte debatten 

angående från vad och till vad omställningen egentligen skulle ske.  

 

Omställning från och till vad? 

Enigheten om folkomröstningsresultatet upprätthölls genom det 

tolkningsutrymme som fanns. Detta gällde inte bara folkomröstnings-

resultatet utan också hela omställningen av energisystemet. Partiernas 

förhållningssätt förändrades beroende på situation, vilka som var sam-

arbetspartners och vilka som var de politiska motståndarna. Det var långt 

ifrån självklart från och till vad omställningen skulle ske.  

 

Att de förnybara energikällorna skulle utgöra stommen i energisystemet 

beskrevs av alla partier som en målsättning, men av vissa som ouppnåelig 

och utan förankring i verkligheten. Den riksdagspolitiska debatten hade 

visat att kärnkraftsavvecklingen, precis som utvecklingen av de förnybara 

                                                      
160 Riksdagens protokoll 1979/80:168. Oswald Söderqvist (Vpk), s. 28. Jfr 
Vedung & Brandel, 2001, s. 441. 
161 Riksdagens protokoll 1979/80:168. Tore Claeson (Vpk), s. 67.  
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energikällorna, var en målsättning som var komplicerad. Även om 

folkomröstningen hade handlat om en omställning från kärnkraft till 

inhemska och förnybara energikällor var det efter folkomröstningen 

oljeberoendet som fick mest uppmärksamhet. Oljekriserna under 70-talet 

fanns fortfarande i färskt minne och osäkerheten beskrevs som stor. En 

minskning av oljeberoendet var också den fråga i energipolitiken som var 

minst omstridd och där det faktiskt fanns stor enighet. Med tanke på 

splittringen i tolkningen av folkomröstningsresultatet, fanns det i 

diskussionen om oljeberoendet en helt annan möjlighet till gemensam 

hållning, vilket framförallt den borgerliga regeringen hade stort behov av. 

Enligt vetenskapssociologerna Susan Lee Star och James R. Griesemer 

finns det flera olika sätt för aktörer som företräder skilda perspektiv att 

samarbeta med varandra. Ett av dem är att hitta en gemensam nämnare att 

samla sin intressen, i det här fallet oljeberoendet, runt.162 

 

Föga förvånande var det Moderaterna som betonade oljeberoendet mest. 

Deras argumentation gick framförallt ut på att det fanns en motsättning 

mellan kärnkraftsavveckling och minskat oljeberoende. Riksdagsledamot 

Lennart Blom (M) konstaterade:  

 

När nu riksdagen och den svenska allmänheten genom den 

föreliggande propositionen [proposition 1980/81:90] fått en 

samlad redovisning av vilka utomordentligt omfattande 

problem som är förenade med en kärnkraftsavveckling, 

samtidigt som oljeberoendet kraftigt måste minskas, borde 

det vara möjligt att mot den bakgrunden diskutera den 

framtida energipolitiken något mera avspänt och med större 

                                                      
162 Star & Griesemer, 1989, s. 404.  
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realism än vad som dess värre utmärkte en god del av 

folkomröstningskampanjen.163 

 

Anledningen till att kärnkraftsavvecklingen inte var realistisk var, enligt 

Moderaterna, att det inte fanns någon möjlighet att de förnybara 

energikällorna skulle kunna ersätta kärnkraften, speciellt inte under en 

period då det också var av stor vikt att också minska Sveriges 

oljeberoende. Kravet på en mer realistisk energipolitik var något som 

Moderaterna återvände till många gånger under de kommande åren. Det 

var enligt Moderaterna inte realistiskt att ersätta kärnkraften med 

förnybara energikällor. Problematiseringen innehöll de delar som var 

viktiga i deras energipolitik. För Moderaterna var kärnkraften liktydig med 

billig och säker energi till basindustrin. Den var storskalig, den var 

tekniskt avancerad, tätt förknippad med det moderna samhället och med 

tillväxten. Argumentet för ett minskat oljeberoende var också något som 

kunde användas för att stärka problematiseringen där problemet var 

oljeberoendet och lösningen var kärnkraft.   

 

Det som Moderaternas Margaretha af Ugglas påpekade, och Folkpartiet 

och Socialdemokraterna till viss del instämde i, var att folkomröstnings-

resultatet gav möjlighet att minska oljeberoendet just på grund av en 

fortsatt användning av kärnkraften, inte minst på grund av osäkerheten 

kring de förnybara energikällorna. Även om alla partier var överens om 

att det var önskvärt att de förnybara energikällorna skulle spela en 

avgörande roll i det framtida energisystemet var det endast Centerpartiet 

och Vänsterpartiet kommunisterna som beskrev att de redan inom en 

närmare framtid skulle kunna göra det. Centerpartiet poängterade i likhet 

med Vänsterpartiet kommunisterna hur viktigt det var att både få bort 

oljan och kärnkraften i omställningen av energisystemet och istället satsa 

                                                      
163 Riksdagens protokoll 1980/81:151 Anf. 9. Lennart Blom (M). 
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på de förnybara energikällorna.164 Deras problematisering av om-

ställningen inkluderade och exkluderade andra delar. Den förutsatte en 

tro på att de förnybara energikällorna var tillräckliga för att ersätta kärn-

kraften och samtidigt minska oljeberoendet.  I riksdagsdebatten den 26 

maj 1981 poängterade centerpartistiske statsministern Thorbjörn Fälldin 

den nya energipolitikens inriktning mot ett mer decentraliserat 

energisystem med de förnybara energikällorna i centrum. Fälldin 

påpekade att det sätt energipolitiken hade förändrats efter folk-

omröstningen visade hur viktigt det var, framförallt för regerings-

partierna, att framhålla på vilket sätt folkomröstningen hade gått det egna 

partiets väg. Fälldin:  

 

Från att ha varit ett storskaligt, känsligt och sårbart 

energisystem med stort utlandsberoende inriktas nu 

politiken successivt på ett decentraliserat energisystem, 

byggt på den allsidighet som ett system baserat på 

energihushållning och inhemska, förnyelsebara energikällor 

innebär.165 

 
För Centerpartiet var det inte bara viktigt av att ge de förnybara 

energikällorna ett större utrymme i energisystemet utan också 

utformningen av det nya energisystemet och vilken typ av samhälle man 

ville uppnå.166 Problematiseringen om det decentraliserade låg-

energisamhället som hade fått så stort genomslag under 70-talet 

genomsyrade fortfarande Centerpartiets energipolitik. Däremot var den 

tämligen frånvarande i de gemensamma skrivningarna från regeringen. 

                                                      
164 Riksdagens protokoll 1979/80:168, Se till exempel Birgitta Hambraeus (C), s. 
36. Riksdagens protokoll 1980/81:151, Se till exempel Anf. 2. Thorbjörn Fälldin 
(C).  
165 Riksdagens protokoll 1980/81:151, Anf. 2. Thorbjörn Fälldin (C).   
166 Jfr. Vedung & Brandel, 2001.  
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Regeringspartierna Moderaterna och Folkpartiet använde tillsammans med 

Socialdemokraterna folkomröstningsresultatet som ett argument för 

fortsatt användning av kärnkraften. Centerpartiet och Vänsterpartiet 

kommunisterna menade istället att det skulle innebära att det skulle bli 

svårare att ställa om energisystemet till förnybara energikällor och binda 

upp samhället till kärnkraften.167   

 

Även om Centerpartiet och Vänsterpartiet i den energipolitiska 

riksdagsdebatten argumenterade för förnybara energikällor och behovet av 

att avveckla kärnkraften var det sett till samtliga partier snarare 

oljeberoendet som var det dominerande problem som skulle lösas, och det 

var snarare kärnkraften som var lösningen på problemet, inte förnybara 

energikällor. För partier som var positiva till kärnkraft medförde det 

samtidigt en möjlighet att retoriskt ställa avvecklingen av kärnkraften mot 

ett minskat oljeberoende. Oljeberoendet beskrevs som ett tydligt hot mot 

det svenska energisystemet, tryggheten på den internationella olje-

marknaden och möjligheten att ha kontroll över energitillförseln. De 

minskade miljöeffekterna i samband med ett minskat oljeberoende 

beskrevs till viss del, men det var framförallt de ekonomiska argumenten 

och vikten av trygghet i energisystemet som var det väsentliga. Av den 

anledningen var det angeläget att, inte bara på lång sikt utan även på kort 

sikt, ersätta oljan med annat bränsle och andra alternativ. Detta gjorde att 

de förnybara energikällorna fick en mycket undanskymd roll. 

Tvetydigheten i det beslut som fattades som ett resultat av folk-

omröstningen förstärktes av att kärnkraften först skulle byggas ut från 6 

till 12 reaktorer för att därefter avvecklas, vilket skapade en förvirring om 

de förnybara energikällornas roll. Under perioden 1980-1985 ökade 

                                                      
167 Riksdagens protokoll 1979/80:168, Birgitta Hambraeus (C), s. 36, Riksdagens 
protokoll 1980/81:151 Anf. 2 Thorbjörn Fälldin (C), Jfr. även Löfstedt, 1993, 
s.76.  
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elanvändningen från 94,6 till 130,8 TWh,168 trots riksdagsbeslutet 1980 på 

att el inte skulle användas för uppvärmning.169 Energiforskaren Ragnar 

Löfstedt menar att elen användes för att bryta oljeberoendet som 

betraktades som ett större och mer svårlöst problem och därför 

prioriterat. Sett till den kommunala uppvärmningen utgjordes den 1980 av 

90 procent olja i jämförelse med 40 procent 1985. Oljan hade ersatts av 

biobränsle, kol och billig el.170  

 

Problematiseringarna visar vilka skilda förhållningssätt det fanns om vad 

en omställning av energisystemet egentligen innebar, och vad som var 

problemet och vad som var lösningen. Definitionen av ett politiskt 

problem är långt ifrån självklar. Aktörer anpassar problemen efter 

särskilda lösningar, och strävan efter att uppnå stabilisering.171 Statsvetaren 

Maarten Hajer menar att det är formuleringen av problemet som också 

visar den politiska konflikten.172 Relationen mellan aktörer styrs därför av 

relationen mellan deras problematiseringar. Problemet används som ett 

sätt att legitimera den önskvärda lösningen. Den leder till att problemet 

konstrueras som ett resultat av lösningen snarare än tvärtom. Det kan vara 

att det finns en viss energikälla som aktören vill se som lösningen och 

därefter konstruerar ett problem som överensstämmer med den lösningen. 

Beroende på utgångspunkt var det också olika delar som var viktiga och 

placerades i fokus i debatten. De förnybara energikällorna, liksom 

kärnkraften eller kolet var inte bara energikällor som skulle lösa 

energiförsörjningen. De tillskrevs också egenskaper och värderingar som 

sa något om hur hela samhället skulle organiseras. Förnybara energikällor 

                                                      
168 Energiläget i siffror – Energy in Sweden: Facts and Figures 2010, Energimyndigheten, 
2010, s. 22.  
169 Löfstedt, 1993.  
170 Ibid. s. 77 
171 Maarten Hajer: The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and 
the Policy Process, 1995, s. 22. 
172 Ibid. s. 43.  
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var det samma som småskalig och decentraliserad energiförsörjning, 

medan kärnkraften representerade det storskaliga och centraliserade. 

Problematiseringarna av tillväxtsamhället och lågenergisamhället satte 

fortfarande ramarna för den energipolitiska debatten och så länge 

tillväxtsamhället dominerade debatten marginaliserades de förnybara 

energikällorna.  

 

Liten tilltro till de förnybara energikällorna  

Redan den första tiden efter folkomröstningen visade på låg tilltro till de 

förnybara energikällorna och deras roll i det framtida energisystemet. Men 

vad menade egentligen de politiska partierna med förnybara energikällor, 

och varför trodde man inte på dem?   

  

I januari 1981 presenterades en proposition av den borgerliga regeringen 

som kom att gå till historien som 1900-talets mest omfattande173 – 

proposition 1980/81:90 Om riktlinjer för energipolitiken. Svårigheterna att 

komma överens i energifrågan var för regeringen ett problem och 

propositionen var på många sätt en kompromiss mellan regerings-

partierna. Det handlade om att visa på både utbyggnaden av kärnkraften 

och på en satsning av de förnybara energikällorna. För även om 

folkomröstningen och det riksdagsbeslut som följde hade visat att 

kärnkraften skulle ersättas med förnybara energikällor skulle den först 

byggas ut från 6 till 12 reaktorer. I propositionen förordade regeringen en 

ökning av elproduktionen från 94 till 134 TWh/år framförallt som en 

följd av kärnkraftens utbyggnad.174 Trots beslutet om att de förnybara 

energikällorna skulle utvecklas för att så småningom ersätta kärnkraften, 

och trots att den centerpartistiske statsministern Thorbjörn Fälldin 

företrädde ett av de partier som i störst utsträckning förespråkade 

                                                      
173 Vedung & Brandel, 2001, s. 246. 
174 Proposition 1980/81:90. 
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förnybara energikällor tillskrevs de förnybara energikällorna inga större 

möjligheter i propositionen.  

 

I den efterföljande riksdagsdebatten gav statsminister Thorbjörn Fälldin 

(C) ändå uttryck för en positiv inställning till propositionen och det arbete 

som hade bedrivits med utvecklingen av de förnybara energikällorna 

sedan folkomröstningen.175 Moderaterna och Folkpartiet gav till viss del 

stöd åt Fälldins åsikter om de förnybara energikällorna. Förmodligen till 

stor del på grund av att de, med tanke på det debattklimat som hade rått, 

inte ville eller inte kunde vara allt för positiva till kärnkraften. Att Fälldin 

förespråkade en inriktning av politiken på ett mer decentraliserat 

energisystem var ändå att tänja lite väl mycket på skrivningarna i 

propositionen. Oljeberoendet var utan tvekan det som beskrevs som det 

största problemet.176 Tillgången på olja framställdes i propositionen från 

1981 som tätt sammankopplad med välfärdstaten, och det krävdes därför 

stora insatser för att bryta oljeberoendet utan att påverka den ekonomiska 

och sociala utvecklingen. Det var också motiverat utifrån den globala 

omställningen av energisystemet och solidariteten med de oljeimport-

erande u-länderna. De förnybara energikällorna var eftersträvansvärda, 

men att de skulle kunna spela någon större roll inom den närmaste 

framtiden bedömdes inte som troligt.177  

 

Vilka var då de förnybara energikällor som åsyftades under den här 

perioden? Kortfattat skulle de kunna beskrivas i form av sol, vind och 

kanske vatten. Solkraften beskrevs i propositionen i ett längre perspektiv 

kunna vara en ersättare till oljan genom solvärme. Även vindkraften togs 

upp som ett eventuellt alternativ i ett längre perspektiv, men man framhöll 

också att det fanns många frågor som återstod att lösa beträffande 

                                                      
175 Riksdagens protokoll 1980/81:151 Anf. 2 Thorbjörn Fälldin (C).  
176 Jfr. Löfstedt, 1993, s. 76 f.  
177 Proposition 1980/81:90, s. 16 ff. 
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vindkraften som energikälla. I propositionen stod att läsa att den mark 

som skulle krävas för vindkraftaggregaten visserligen var liten men att det 

skulle leda till stor påverkan i landskapet, och av den anledningen var det 

också viktigt att befolkningen ställde sig positiva och accepterade denna 

påverkan. Det var också de argumenten som till stor del fördes fram när 

det gällde sol.178  

 

Vattenkraften hade däremot en helt annan ställning. För det första var 

det inte självklart att beskriva den som en förnybar energikälla, och 

graden av förnybarhet ändrades också beroende på i vilket sammanhang 

den togs upp. Vattenkraften är å ena sidan outtömlig, å andra sidan 

medför den stora och oåterkalliga ingrepp i miljön. 1972 hade det fattats 

ett riksdagsbeslut inom ramen för den fysiska riksplaneringen som 

omöjliggjorde en utbyggnad av de ännu orörda stora älvarna.179  

   
De förnybara energikällorna kan med hjälp av Star och Griesemers 

terminologi beskrivas som ett gränsobjekt. Objektet är så elastiskt att det 

är möjligt för olika aktörer att använda det på olika sätt utan att det för 

den skull tappar i betydelse.180 Detta visar att ”förnybara energikällor” inte 

var ett statiskt begrepp. Vad det fylldes med kunde förändras beroende på 

situation, sammanhang och aktör. I det här fallet var det tacksamt för 

regeringen att beskriva vattenkraften som förnybar med tanke på den låga 

tilltro den hade till andra energikällor som mer självklart kunde beskrivas 

som förnybara. En stor del av elkraften i Sverige kom dessutom redan 

från vattenkraft och att inkludera den i definitionen av förnybara 

energikällor gjorde naturligtvis att statistiken såg bättre ut. I propositionen 

stod att läsa:  

                                                      
178 Proposition 1980/81:90, s. 259. 
179 Vedung & Brandel, 2001, s. 150 ff. Jonas Anshelm: Vattenkraft och naturskydd, 
1992, s. 53  
180 Star & Griesemer, 1989.   
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Vattenkraften bygger på en väl beprövad teknik och är den 

förnybara energikälla av större betydelse som är bäst 

utvecklad. Vattenkraften är från hälsosynpunkt överlägsen 

alla andra energislag som f.n. används i vårt land.181 

 

På grund av dess överlägsenhet var det också viktigt att utnyttja den så 

mycket som möjligt. Frågan om vattenkraften var dock inte helt enkel 

och den politiska bakgrunden som förhindrade en utbyggnad av de ännu 

orörda älvarna gjorde att den borgerliga regeringens handlingsutrymme 

var begränsat.  

 

Även om det endast var vattenkraften som i propositionen beskrevs som 

en möjlig kandidat i energisystemet framställdes de förnybara energi-

källorna i riksdagsdebatten av Centerpartiet och Vänsterpartiet 

kommunisterna som bärare av stora möjligheter. I sin argumentation för 

de förnybara energikällorna fanns det dock tillfällen där de bidrog till att 

förstärka bilden av de förnybara energikällorna som mindre utvecklade 

och komplexa. Även om det enligt Centerpartiet och Vänsterpartiet inte 

handlade om en tillbakagång utan om en övergång till en annan typ av 

samhälle reproducerade de delvis samma argument som användes mot 

dem. Ett exempel är när Vänsterpartisten Oswald Söderqvist tar upp 

frågan om att främja kärnenergin i tredje världen. 

 

Det är inte kärnenergi man behöver där. Man behöver inte, 

och man kan inte klara av, dessa komplexa och högt 

tekniskt utvecklade system på ett vettigt sätt i dessa 

samhällen. Om det är något vi borde ha lärt oss av vårt 

biståndsarbete, så är det att vad de behöver i tredje världens 

länder är framför allt enkel lättfattlig, lokalt och regionalt 

                                                      
181 Proposition 1980/81:90, s. 281. 
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användbar teknik – inte stora komplexa energisystem, som 

har utvecklats under decennier i våra samhällen.182 

 
Även Centerpartiet anpassade sig till det mönster som bidrog till att 

behålla den tydliga skillnaden mellan de förnybara energikällorna och 

kärnkraften genom att beskriva kärnkraften som storskalig, centraliserad 

och tekniskt mer avancerad. De förnybara energikällorna representerade 

istället det småskaliga, decentraliserade och lågenergisamhället. Per-

Richard Molén (M) kritiserade möjligheterna att använda förnybara 

energikällor: 

 

Desperata griper de tag i varje halmstrå, varje torvtuss och 

varje alruska, stagar upp dem med olika former av stöd för 

att det hela inte skall blåsa all världens väg. I väntan på 

vinden som inte finns de där klara, kalla vinterdagarna då vi 

sitter inne den goda värmen, kurar vid TV-n och videon 

medan kaffet kokar på elspisen, diskmaskinen går i köket 

och glassen till barnen väntar på att tas ut ur frysen.183  

 
Det är ingen tvekan om att det här var ett sätt att nedvärdera de förnybara 

energikällorna och visa på det orimliga i att bygga ett energisystem med 

dem som bas. Molén argumenterade för att det skulle vara en tillbakagång 

och att människor skulle behöva ge upp sin bekväma livsstil. 

Centerpartisten Ivar Franzén gav uttryck för ett motsatt förhållningssätt 

genom att poängtera att tillväxt och tillgång på energi inte alls gick hand i 

hand:  

 

                                                      
182 Riksdagens protokoll 1984/85:158 Energipolitiken den 3 juni 1985. Anf. 12 
Oswald Söderqvist (Vpk).   
183 Riksdagens protokoll 1984/85:158 Anf. 3 Per-Richard Molén (M).   
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Det är inte bristen på energi som begränsat den 

ekonomiska utvecklingen. Tvärtom är det så att effektivare 

och därmed minskad energianvändning har varit viktig för 

den ekonomiska utveckling som trots allt har skett. Vad vi 

nu kan se i den energipolitiska debatten är att, trots att 

utvecklingen på energiområdet givit oss helt rätt, den 

produktionsinriktade energipolitikens företrädare på nytt 

gör sig breda och framför samma förlegade argument som 

för tio år sedan. Allt under förespegling att den ekonomiska 

utvecklingen kräver en ökad tillgång på energi och att det är 

ekonomiskt vansinne att avveckla kärnkraften. En 

avveckling skulle enligt dem leda till brist på energi, osv.184 

 
De båda citaten representerar två förhållningsätt i riksdagsdebatten under 

80-talet. Det var en diskussion om energikällor men det var också en 

diskussion om vad som var framsteg och vad som var tillbakagång. Och 

som jag ska visa under nästa rubrik var det också en diskussion om vad 

som var ideologiskt och vad som var rationellt. 

 

Ideologin som slagträ i debatten  

Vad är egentligen energi för typ av fråga och vad är relevant att ta med i 

diskussionen om det framtida energisystemet? Åsikterna i den 

riksdagspolitiska debatten var delade. I början av 80-talet fanns det både 

aktörer som menade att energipolitiken måste hållas på en strikt teknisk 

nivå, och de som menade att frågorna måste få vara ideologiska. I 

debatten blev ideologin ett slagträ som aktörerna relaterade till som det 

eftersträvansvärda, det nödvändiga eller det att ta avstånd ifrån.  

 

                                                      
184 Riksdagens protokoll 1984/85:158 Anf. 40. Ivar Franzén (C).   



92 
 

Socialdemokraten Ingvar Carlsson menade att det fanns en stor fördel 

med att ge debatten en ideologisk prägel eftersom energipolitiken endast 

var ett sätt att nå de övergripande målen i samhället.185 Jörn Svensson, 

(Vpk), menade att politiken inte var neutral och att energifrågor aldrig 

kunde avideologiseras: 

 

Det finns människor som tror att teknik är politiskt neutral. 

Det finns också personer som tror att energi är politiskt 

neutral. Och det finns vidare människor som tror att 

kärnkraft är bra, om bara rätt sorts folk kontrollerar den.186  

 
Margaretha af Ugglas, (M), var istället av åsikten att ”få områden är så 

olämpliga för ideologiskt betonade hämningar” som energipolitiken.187  

 

Det fanns tre huvudlinjer beträffande vad som beskrevs som ideologins 

roll i energipolitiken. Vid en återblick på dessa tre ståndpunkter är det 

möjligt att se att de också ger uttryck för något mer. En vidare diskussion 

om dessa möjliggör en djupare förståelse av den riksdagspolitiska 

energidebatten – vad som var viktigt och vad som var viktigt att göra 

oviktigt. När socialdemokraten Ingvar Carlsson pekade på att det fanns ett 

värde i att göra debatten mer ideologisk var det också ett sätt att visa på 

energipolitikens genomgripande karaktär i samhället. Energi som ett 

politiskt område med betydelse för vilken typ av samhälle som var det 

eftersträvansvärda och hur det skulle utformas. Ståndpunkten 

vänsterpartisten Jörn Svensson gav uttryck för är inte en motsats till 

Ingvar Carlssons. Svensson pekade på det omöjliga i att göra energi-

politiken till en icke-ideologisk fråga. Ideologin var inte det eftersträvans-

                                                      
185 Riksdagens protokoll 1979/80:168 Ingvar Carlsson (S), s. 24. 
186 Riksdagens protokoll 1979/80:168 Jörn Svensson (Vpk), s. 69. 
187 Riksdagens protokoll 1979/80:168 Margaretha af Ugglas (M), s. 33. 
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värda men väl det nödvändiga. Dessa båda ståndpunkter förhåller sig till 

motsatsen – ideologin som det som förstör sikten i energipolitiken och 

inte gör det möjligt att se de rätta lösningarna. Moderaten Margaretha af 

Ugglas var en av de många aktörer som hävdade vikten av att inte låta 

energipolitiken ideologiseras. Dimmorna skulle istället skingras och 

sakpolitiken komma i första hand. Det fanns många sätt att beskriva de 

andras politik som icke-rationell och verklighetsfrånvänd. Detta var inte 

bara lösryckta ståndpunkter. De var relaterade till valet av det framtida 

energisystemet och vilken energipolitik olika aktörer förde. af Ugglas 

ståndpunkt är både ett förespråkande av den egna politiken och en kritik 

mot framförallt Centerpartiets och Vänsterpartiets. Deras politik beskrevs 

av alla de andra aktörerna som för ideologisk och inte tillräckligt rationell. 

Men vad innebar det? Vad i Centerpartiets och Vänsterpartiet 

kommunisternas politik gjorde att den beskrevs som mer ideologisk? 

 

Jag har tidigare i texten skrivit om det alternativa sätt att förstå 

energifrågan av energifrågan som växte fram under 70-talet. Det byggde 

på ett decentraliserat och småskaligt energisystem med förnybara 

energikällor, men framförallt handlade det om att vidga energifrågan till att 

handla om mer än bara det tekniska och ekonomiska.188 Här fanns också 

en civilisationskritik mot det västerländska samhället och 

industrikapitalismen. Fokus låg istället på demokrati, politiskt inflytande 

och decentralisering. Detta var inte minst ett perspektiv där de förnybara 

energikällorna fick en framträdande roll. Idealet om lågenergisamhället 

och tankar kring småskalighet, närdemokrati och ekologisk jämvikt som 

hade växt fram under 70-talet återfanns till stora delar i Vänsterpartiet 

kommunisternas och Centerpartiets politik.189 De som traditionellt sett 

hade varit företrädare för kärnkraftsmotståndet lyfte fram de argument 

som också hade stort utrymme under valrörelsen och under stora delar av 

                                                      
188 Anshelm, 2000, s. 124. 
189 Jfr. Wiklund, 2006, s. 280 ff.  
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70-talet. Centerpartiets Ivar Franzén argumenterade för en 

decentralisering av samhället och en bättre resurshushållning för att på så 

vis uppnå ett ”mjukare samhälle, med bättre miljö och högre 

livskvalitet”190. För att återknyta till frågan om vad i Centerpartiets och 

Vänsterpartiets energipolitik som gjorde att den beskrevs som mer 

ideologisk var det just detta som kritiken mot dem båda handlade om. De 

hade varit med och lyft in frågor i energipolitiken som tidigare inte funnits 

där. Det var också därför som förespråkande av förnybara energikällor 

blev synonymt med att vara för ideologisk.  

 

Det är dock viktigt att inte förenkla debatten. Centerpartiet och 

Vänsterpartiet menade att det i lika hög grad var ideologiskt att välja 

kärnkraft. Av den anledningen är det extra viktigt att inte se det som ett 

val mellan en ideologisk och en icke-ideologisk politik. Centerpartiet och 

Vänsterpartiet uttryckte inte: Vi är ideologiska, ni är det inte. De beskrev inte 

sin politik som mindre rationell eller mer ideologisk.  

  

Istället för kärnkraft 

För den borgerliga regeringen som hade mycket skilda åsikter i 

energifrågan var det inte lätt att hitta en gemensam plattform, vilket också 

gjorde det möjligt för Socialdemokraterna att ifrågasätta deras vilja att 

driva igenom folkomröstningsbeslutet. Trots att Socialdemokraterna från 

början inte hade ställt sig positiva till en folkomröstning blev just 

genomförandet av beslutet deras främsta mål och också ett av deras 

vallöften i valrörelsen 1982.191 När sedan Socialdemokraterna återtog 

makten efter sex år med borgerlig regering lovade den nytillträdda 

energiministern, Birgitta Dahl, i en av sina första intervjuer att 

folkomröstningsresultatet skulle uppfyllas och att den sista 

                                                      
190 Riksdagens protokoll 1979/80:168 Ivar Franzén (C), s. 56. 
191 Anshelm, 2000, s. 330.  
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kärnkraftsreaktorn skulle vara ersatt senast år 2010.192 Dahls uttalande 

ledde till kritik från både kärnkraftsmotståndarna vilka krävde en 

avvecklingsplan, och från kraftproducenterna som inte alls delade Dahls 

syn på möjligheter att uppfylla folkomröstningsresultatet till 2010. Dahl 

hanterade kritiken genom att hänvisa till 1981 års energikommission, 

EK81, som gjorde klart att det inte fanns några hinder för avveckling av 

kärnkraften.193  

 

I juni 1984 presenterades den statliga utredningen Istället för kärnkraft.194 

Fyra år hade gått sedan folkomröstningen men inte särskilt mycket hade 

gjorts för att främja de förnybara energikällorna. Under perioden hade 

kärnkraften byggts ut, vilket lett till ett överskott på elkraft. Istället för 

kärnkraft var resultatet av att en kommission hade tillsatts 1981 med 

uppdraget att diskutera ”åtgärder för att säkra kärnkraftens avveckling och 

ett fortsatt minskat oljeberoende”.195  Det var den första stora utredningen 

sedan folkomröstningen, och den var tätt förbunden med både 

utvecklingsbeslutet och avvecklingsbeslutet. För första gången sedan 

folkomröstningen skulle en utredning som visade på alternativen till 

kärnkraften presenteras. Förhållningssättet till det beslut som fattades 

efter folkomröstningen var dock tvetydigt. I början av utredningen 

konstaterades att det inte fanns några avgörande hinder för en avveckling 

av kärnkraften, men trots detta var det ändå dessa hinder som till stor del 

diskuterades i utredningen.196  

 

Alternativen till kärnkraften beskrevs som få, vilket gjorde att det beslut 

som fattades som ett resultat av folkomröstningen inte längre var 

                                                      
192 Löfstedt, 1993, s. 78.  
193 Anshelm, 2000, s. 330. 
194 SOU 1984:61 Istället för kärnkraft. 
195 Ibid. s. 243  
196 SOU 1984:61.  
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självklart; ”För varje alternativ som utesluts kommer trovärdigheten i 

avvecklingsbeslutet att bli mindre” konstaterade kommissionen.197 Detta 

innebar samtidigt att också beslutet att utveckla de förnybara 

energikällorna var ifrågasatt. Orsaken handlade framförallt om 

bedömningen av de olika energikällorna ur ett miljö- och hälsoperspektiv: 

 

Värderingen av olika energikällor – kol, olja, naturgas, 

vattenkraft, solenergi i olika former och kärnkraft – från 

miljö- och hälsosynpunkt kommer sannolikt att ändras 

under de närmaste decennierna. Detta kan leda till att 

många människor kommer att ifrågasätta beslutet att 

avveckla kärnkraften i Sverige.198  

 
Vad var då förklaringen till att de förnybara energikällorna inte beskrevs 

som ett alternativ till kärnkraften? När det gällde vindkraften framhöll 

kommissionen att dess förutsättningar hade förbättrats de senaste åren till 

följd av ökade bränslepriser, men den beskrevs ändå som obetydlig i 

energisystemet.199 Problemen med vindkraften framställdes framförallt 

som tekniska och ekonomiska, och därmed var den energikällan inte heller 

värd att än så länge jämföra med de övriga kraftslagen.200 En storskalig 

utbyggnad av vindkraften beskrevs som alltför kostsam för att vara 

ekonomiskt försvarbar. För att kunna konkurrera i det framtida 

energisystemet var det, enligt kommissionen, sannolikt avgörande att den 

blev ekonomiskt jämförbar med fastbränsleeldade kondenskraftverk.201 

Solenergin framställdes som en intressant kraftkälla, men bedömdes trots 

det inte ha någon roll av betydelse i samband med kärnkraftsavvecklingen. 

                                                      
197 SOU 1984 :61, s. 200. 
198 Ibid. s. 213. 
199 Ibid. s. 121 f.  
200 Ibid. s. 199.  
201 Ibid. s. 123.  
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Däremot skulle den i ett längre tidsperspektiv kunna få större betydelse.202 

Sol och vind var uppenbarligen tämligen uträknade som alternativ till 

kärnkraften inom den närmaste framtiden, vilket också överensstämde 

med vad som framkommit i tidigare riksdagsdebatter, med undantag för 

vad som framförts av Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna. 

Med tanke på syftet med Istället för kärnkraft och kommissionens 

inställning till de förnybara energikällorna är det intressant att se vilka 

energikällor som faktiskt lyftes fram som ersättare till kärnkraften och 

vilka som faktiskt beskrevs som tillräckliga. 

 

Svaret på frågan är vattenkraften. Den beskrevs som det billigaste 

alternativet och hade också som jag tidigare nämnt den fördelen att den, i 

alla fall delvis, kunde betraktas som förnybar. 

 

Eftersom större delen av den outnyttjade vattenkraften är 

så mycket billigare att bygga ut än kraftvärmeverk och 

kondenskraftverk finns det ett stort ekonomiskt utrymme 

för att genomföra en från miljösynpunkt skonsam 

vattenkraftsutbyggnad.203 

 
I utredningen utpekades inte bara fördelarna med den redan existerande 

vattenkraften ut, utan man öppnade faktiskt också upp för en utbyggnad. 

Kommissionen hade räknat på en utbyggnad av tre av de fyra outbyggda 

älvarna,204 vilket enligt kommittén också var billigare än att bygga nya 

koleldade kondenskraftverk.205 Här bör dock uppmärksammas att detta 

gick emot vad riksdagen förordat sedan 1972 i och med den fysiska 

                                                      
202 SOU 1984 :61, s. 124. 
203 Ibid.s. 198. 
204 Ibid. s. 202. 
205 Ibid. s. 120 
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riksplaneringen.206 Anmärkningsvärt är att kolkondensverk beskrevs som 

ett alternativ, trots att det i det vinnande folkomröstningsalternativet stod 

att elproduktion genom olje- och kolkondenskraft skulle undvikas. Två 

scenarier eller exempel visade på hur kärnkraft skulle kunna avvecklas, den 

ena med vattenkraft, och den andra med kolkondens för att klara en 

utbyggnad med resultatet av 10 TWh per år.207 Miljöproblemen med 

kraftvärmeverk och kolkondensverk uppmärksammades, men det 

poängterades också att om det visade sig att det skulle påverka miljön i allt 

för hög grad kanske det inte var möjligt att avveckla kärnkraften.208 

Följaktligen stod valet mellan kärnkraft, nyutbyggnad av vattenkraft, vilket 

tidigare beslut satt stopp för, eller ny kolkraft vilket inte heller var 

önskvärt. Det vill säga det fanns inget istället för.  

 

Resultatet av utredningen visade därmed att de förnybara energikällorna 

som sol och vind inte var en lösning för att ersätta kärnkraften. Istället 

sattes det största hoppet till en utbyggnad av vattenkraften och i andra 

hand till kolkondensverk, med förbehållet att kolkondens inte var ett 

alternativ om det visade sig att det skapade allt för stora miljöproblem. 

Dessa miljöproblem var ett faktum, vilket istället skulle leda till ett 

behållande av kärnkraften. Dessutom fanns det en lag på att vattenkraften 

inte fick byggas ut. Eftersom det enligt utredningen hade visat sig finnas 

en mycket stor osäkerhet kring alternativen fanns det endast en möjlig 

lösning kvar. I beslutet som fattades efter folkomröstningen ingick också 

en ökad energieffektivisering och energihushållning. Tilltron till 

energieffektivisering och energihushållning var dock låg i Istället för 

kärnkraft. I utredningen avrådde kommissionen från att införa några 

restriktioner genom elskatt eller andra åtgärder som skulle kunna begränsa 

                                                      
206 Vedung & Brandel, 2001, s. 150 ff. Jonas Anshelm: Vattenkraft och naturskydd, 
1992, s. 53  
207 SOU 1984:61 s. 202. Jfr. Vedung & Brandel, 2001, s. 289 ff.  
208 SOU 1984:61, s. 203. 
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elförbrukningen. Detta på grund av att det skulle leda till ökade kostnader 

för samhället i stort, men också med tanke på det motstånd det 

förväntades få.209 Istället förespråkade man en successiv förändring av 

priset på el.210 Med tanke på att utredningen kommit till som ett resultat av 

folkomröstningen och med främsta syfte att peka på alternativen till 

kärnkraften är det svårt att se att den uppfyllde de uppsatta målen. Det är 

däremot inte svårt att förstå att det fanns ett intresse för den både i och 

utanför riksdagen.  

  

Istället för kärnkraft var en viktig utredning, sett till både utvecklingsbeslutet 

och avvecklingsbeslutet. Även om mitt fokus ligger på riksdagsdebatten 

och de riksdagspolitiska partierna var detta inte en isolerad debatt. Genom 

att även studera de reservationer och remissvar som följde Istället för 

kärnkraft är det möjligt att se riksdagspartiernas problematiseringar av 

energifrågan i en större kontext. Reaktionerna från riksdagspartierna och 

de remissvar som följde Istället för kärnkraft kan till stor del delas in i två 

grupper, dels de som kritiserade avsaknaden av avvecklingsplan och som 

ville se mer av de förnybara energikällorna och energieffektivisering, dels 

de som menade att utredningen hade haft ett omöjligt uppdrag med tanke 

på svårigheterna att avveckla kärnkraften och att billig energi var en 

förutsättning för ekonomisk utveckling.  

 

Den första gruppen av ställningstaganden utgjordes dels av reservationer 

från Centerpartiets respektive Vänsterpartiet kommunisternas represent-

anter, Börje Hörnlund och Per Francke, dels av remissvar från Statens 

Naturvårdsverk, Svenska Naturskyddsföreningen och Folkkampanjen mot 

kärnkraft. Samtliga var kritiska till att det inte hade presenterats en konkret 

avvecklingsplan, och Istället för kärnkraft beskrevs som för passiv. De 

delade också kritiken av hanteringen av de förnybara energikällorna som 

                                                      
209 SOU 1985:61, s. 212. 
210 Ibid. s. 196 f.  
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de menade hade fått alldeles för litet utrymme och de hävdade att det 

krävdes en tydligare politisk styrning om de skulle kunna utvecklas.211 Det 

stora tillskottet på el hindrade, enligt Hörnlund, den utveckling som skulle 

leda till det mest fördelaktiga energisystemet i framtiden. Enligt Francke 

var det framförallt vindkraften som hade förbisetts i utredningen och han 

var också mycket kritisk till att potentialen hos vindkraft hade förbisetts 

och att dess miljöeffekter lyftes fram på ett negativt sätt. Francke höll med 

om att vindkraft ledde till miljöpåverkan men att det absolut inte gick att 

jämföra med den miljöförstöring som kolkondens förde med sig.212 

Centerpartiets Börje Hörnlund var även han kritisk till hanteringen av de 

förnybara energikällorna och framförallt till att kommittén ”grovt 

underskattat” biobränslets möjligheter och istället fokuserat på 

problemen.213 Både Francke och Hörnlund poängterade också vikten av 

energihushållning.  

 

Likheterna mellan dessa aktörers sätt att förhålla sig till Istället för kärnkraft 

var uppenbara. De uttryckte alla en vilja att satsa mer på de förnybara 

energikällorna, vilket också kan härledas till det utvecklingsbeslut som 

fattades som ett resultat av folkomröstningen, vilket ofta hamnar i skym-

undan av avvecklingsbeslutet. Svenska Naturskyddsföreningen beskrev 

också ett problem i att kommittén tycktes ha glömt delar av de 

energipolitiska beslut som togs i samband med folkomröstningen.  

 

Kommittén förefaller också ha glömt bort att det finns 

andra energipolitiska mål i form av lägsta möjliga 

energianvändning och användning av förnybara 

                                                      
211 SOU 1984:61, s. 231, Remissvar till SOU 1984:61.    
212 SOU 1984:61, s. 223. 
213 Ibid. s. 235.  
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energikällor. De ger ingen anledning att vänta med 

åtgärder.214 

 
Om den här gruppen av kritiker poängterade värdet av att fullfölja 

folkomröstningsresultatet, avsaknaden av en avvecklingsplan och kravet 

att ge större utrymme till de förnybara energikällorna, gav de andra 

reservationerna och remissinstanserna snarare uttryck för en motsatt åsikt.  

Reservationerna i den andra gruppen av aktörer stod Per Unckel, 

Moderaterna, och Hadar Cars, Folkpartiet, för. De delade med Sveriges 

Industriförbund, Kraftsam, Svenska cellulosa och pappersföreningen, 

Energileverantörerna och Vattenfall, åsikten om att de förnybara 

energikällorna inte skulle möjliggöra en kärnkraftsavveckling. Flera av 

remissinstanserna påpekade att ”kommittén har haft en mycket svår för 

att inte säga omöjlig uppgift”215 och de var positivt inställda till att 

kommissionen inte presenterade någon avvecklingsplan utan istället visade 

på svårigheterna med en omställning. Den kraftigaste kritiken mot 

kommissionen handlade framförallt om att kommittén hade gjort alltför 

försiktiga bedömningar av det framtida energibehovet. De förnybara 

energikällorna berörde remissinstanserna i liten utsträckning. Att de 

instämde i utredningens bedömningar ger dock en bild av deras åsikter. 

För dem handlade folkomröstningen enbart om kärnkraften och dess 

framtid. Avvecklingsbeslutet ställde de sig mycket skeptiska till. 

Avvecklingsperioden borde, för att göra minsta möjliga skada, ligga så sent 

som möjligt och vara så kort som möjligt. Enligt Kraftsam var det 

knappast meningsfullt med en utredning om statliga åtgärder för 

effektivisering av elanvändning.216 Enligt dessa aktörer, var en god tillgång 

på el det viktigaste. Det var, enligt Vattenfall, det som hade byggt upp det 

                                                      
214 Remissvar till SOU 1984:61, Svenska Naturskyddsföreningen, s. 2.   
215 Remissvar till SOU 1984:61, se bl. a. Sveriges Industriförbund, s. 2.   
216 Remissvar till SOU 1984:61, Kraftsam. 
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svenska välståndet och som var nödvändigt för att bibehålla konkurrens-

kraften i ett internationellt perspektiv. Sveriges Industriförbund uttryckte 

en annan viktig ståndpunkt: ”/…/ hushålla med energi får aldrig bli ett 

självändamål”.217 

 

I den efterföljande riksdagsdebatten kommenterade Dahl den kritik 

utredningen och propositionen hade givit upphov till. Hon gjorde det 

genom att utgå från energins betydelse för Sverige som ”industrination 

och modern välfärdsstat” och precis som i utredningen visade det sig att 

de förnybara energikällorna var förvånansvärt frånvarande i Dahls 

anförande.218 Hon stod fast vid att avvecklingen skulle ske steg för steg 

och att det var viktigt att inte fatta beslut innan det rätta underlaget fanns 

tillgängligt. Dahl menade att energiproduktionen ständigt förändrades och 

att det därför var meningslöst att lägga fram beslut som senare måste 

omprövas.219 Enligt Socialdemokraterna var det ett högst medvetet val att 

inte visa hur avvecklingen skulle gå till i detalj. Det rörde sig istället om en 

”strategi för avveckling” som syftade till att skapa handlingsfrihet och 

handlingsberedskap. Detta skulle ”steg för steg” leda fram till 

avvecklingen av kärnkraft fram till år 2010, ett beslut som det inte gick att 

kompromissa om.220 Dahl var också mycket skeptisk till att både 

kärnkraftsanhängare och kärnkraftsmotståndare sysslade med en 

”skenfäktning” kring avvecklingsplaner och utvecklingsplaner som bidrog 

till att skapa en skepsis gentemot folkomröstningsbeslutet. Istället borde 

alla arbeta konstruktivt för att driva igenom de energipolitiska besluten.221 

Hon kritiserade också de borgerliga partierna för att vara oförmögna att 

samarbeta och påstod att det för dem inte skulle vara möjligt att bedriva 

                                                      
217 Remissvar till SOU 1984:61, Sveriges Industriförbund, s. 2.  
218 Riksdagens protokoll 1984/85:158 Anf. 2. Birgitta Dahl (S).  
219 Anshelm, 2000, s. 333. 
220 Riksdagens protokoll 1984/85:158 Anf. 2 Birgitta Dahl (S).  
221 Ibid.    
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energipolitik om de bildade regering med tanke på att det som partierna 

stod för inte var förenligt.222 Den socialdemokratiska energipolitiken 

beskrev hon däremot som en framgång. Liksom tre år tidigare beskrevs 

folkomröstningen som ett sätt att lösa de tidigare konflikter som 

genomsyrade energipolitiken. Birgitta Dahl (S): 

 

På så sätt löste vi en av efterkrigstidens svåraste konflikter 

genom en klassisk kompromiss i enlighet med den svenska 

modellen. Genom dessa beslut gjorde vi slut på åratal av 

strider och handlingsförlamning.223 

 
Dahl argumenterade otvetydigt för att det i folkomröstningen förankrade 

beslutet skulle stå fast. Hon menade att det var en demokratisk fråga och 

att det handlade om medborgarnas vilja. Förutom de rent demokratiska 

skälen tog Dahl också upp de rationella. Hon menade att det egentligen 

inte handlade om speciellt dramatiska förändringar utan snarare om del i 

en process som ändå skulle behöva genomföras. Kärnkraftverken var 

enligt Dahl inga ”evighetsmaskiner” och därför måste de givetvis ersättas 

av något annat när de, precis som andra industriella anläggningar blev 

utslitna. Enligt Dahl fanns det två restriktioner att förhålla sig till, att inte 

använda kärnkraft och att i största möjliga mån undvika olja och kol.224 De 

förnybara energikällornas roll i folkomröstningen tycktes hon ha glömt 

bort. Enligt Dahl var det utveckling av tekniken som var den främsta 

lösningen på problemen. Något som också gjorts i stor utsträckning, men 

det fanns ingen anledning att slå sig till ro utan istället handlade det om att 

fortsätta driva på utvecklingen. ”Därför måste vi gå vidare och steg för 

steg flytta fram positionerna i miljöarbetet.”225 Trots beslutsamhet att hålla 

                                                      
222 Riksdagens protokoll 1984/85:158 Anf. 20 Birgitta Dahl (S).   
223 Riksdagens protokoll 1984/85:158 Anf. 2 Birgitta Dahl (S).   
224 Ibid.    
225 Ibid.    
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fast vid folkomröstningsresultatet och en större hänsyn till miljön blev inte 

heller Dahl konkret när det gällde de förnybara energikällorna och vad det 

faktiskt var som skulle ersätta kärnkraften. Det kan tyckas 

anmärkningsvärt att Birgitta Dahl kunde beskriva den omställning som 

skapade så mycket konflikter i energipolitiken som en mindre förändring. 

Förklaringen ligger förmodligen i att det för Socialdemokraterna var 

viktigt att förhålla sig till utvecklings- och avvecklingsbeslutet utan att för 

den skull driva på avvecklingen av kärnkraften. Till detta kommer att 

socialdemokraterna i motsats till övriga partier hållit dörren öppen för 

fortsatt vattenkraftsutbyggnad.226 

 

Jag har tidigare nämnt vattenkraften och den tvetydighet som omgärdat 

den beträffande dess förnybara eller icke förnybara egenskaper. Av detta 

skäl finns det anledning att stanna upp och ägna just vattenkraften lite 

extra uppmärksamhet. 

 

Den tvetydiga vattenkraften  

Vattenkraftens roll i debatten om omställningen av energisystemet och 

huruvida den skulle definieras som förnybar eller inte, var mycket 

föränderlig.   

 
I Istället för kärnkraft hade kommittén visat på ett alternativ som innebar att 

bygga ut tre av de fyra orörda älvarna. Utredningen hade gett en positiv 

bild av vattenkraften och också öppnat för en utbyggnad. Vattenkraft 

beskrevs tillsammans med framförallt kondenskraftverk som ett alternativ 

till kärnkraften. De övriga förnybara energikällorna var inte något 

alternativ.227 Socialdemokraterna hade varit de som i störst utsträckning 

förespråkat en vattenkraftsutbyggnad i stor skala. Efter folkomröstningen 

                                                      
226 Jfr.. Vedung & Brandel, 2001, s. 243 ff.  
227 SOU 1984:61.  
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hade Socialdemokraterna föreslagit att man skulle sammanställa en 

riksplan för vattenkraftens utbyggnad, något som avslogs av de andra 

partierna. Vid den här tiden var problemet inte ett underskott av el med 

tanke på den kraftiga ökningen av elektricitet som kärnkraftens utbyggnad 

gav upphov till. Det fanns dessutom ett riksdagsbeslut från 1972 inom 

ramen för den fysiska riksplaneringen som innebar att de huvudälvar som 

ännu var orörda också skulle förbli det, vilket innefattade Vindelälven, 

Piteälven, Torne älv och Kalixälven.228 Det kan tyckas en aning 

besynnerligt att Socialdemokraterna ville bygga ut vattenkraften med tanke 

på att det faktiskt inte var mycket som talade för att vattenkraften skulle 

behövas eftersom det höll på att skapas ett stort el-överskott. 

Socialdemokraterna menade dock att om kärnkraften skulle kunna 

avvecklas var det nödvändigt att ersätta den förlorade kapaciteten för 

elproduktion på något sätt. Vattenkraftsutbyggnad framstod för dem som 

ett av de bättre alternativen. I riksdagsdebatten efter Istället för kärnkraft 

förklarade Dahl den socialdemokratiska uppfattningen:  

 

Socialdemokraternas uppfattning är alldeles klar: vi vill visa 

stor varsamhet med vattenkraftsutbyggnaden, men vi anser 

inte, om man sätter troheten mot folkomröstningen före 

allt annat, att man kan säga att vi skall stänga dörren för 

framtiden.229  

 
Socialdemokraterna visade tydligt var de stod i vattenkraftsfrågan och att 

de inte tvekade inför en utbyggnad. Sett till förnybara energikällor visade 

detta också att partiet inte trodde tillräckligt mycket på dessa för att 

möjliggöra en ersättning av kärnkraft utan att bygga ut vattenkraften. 

Deras inställning var också något som väckte starka reaktioner, och i 

                                                      
228 Vedung & Brandel, 2001, s. 150 ff.  
229 Riksdagens protokoll 1984/85:158, Anf. 20 Birgitta Dahl (S). Se även Anf. 2 
Birgitta Dahl (S) för Socialdemokraternas syn på en vattenkraftutbyggnad.  
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kommunalvalen 1985 möttes de av lokal kritik som också följdes av kritik 

mot Socialdemokraternas bristande miljöengagemang. I en ny 

regeringsbildning utsågs Ingvar Carlsson till miljöminister som svar på 

kritiken. I sin eftervalsanalys 1985 hävdade senare Dahl att 

energieffektivisering och mer miljövänlig teknik hade gjort att en 

utbyggnad av vattenkraften inte längre var aktuell. Dahl förklarade 

samtidigt varför hon hade förespråkat en utbyggnad av vattenkraften 

under det tidiga 80-talet trots att de orörda älvarna var skyddade enligt den 

fysiska riksplaneringen. Hon hade ansett att kol- och oljeanvändningens 

negativa miljöeffekter tillsammans med beslutet om att avveckla 

kärnkraften hade gjort att hon inte såg någon annan möjlighet.230 

Socialdemokraternas ändrade inställning till utbyggnad av älvarna kom att 

bli än tydligare när de efter valet lade fram ett förslag till naturresurslag. 

Lagförslaget innebar att de kvarvarande älvarna skulle få fastställt skydd 

genom en särskild lagstiftning. Det här innebar ytterligare en förstärkning 

av skyddet från 1972.231  

 

Statsvetarna Evert Vedung och Magnus Brandel pekar ut några tänkbara 

förklaringar till Socialdemokraternas linje i vattenkraftsfrågan i början av 

80-talet. Socialdemokraterna hade under lång tid varit de som varit mest 

positiva till kärnkraft samtidigt som de också måste förhålla sig till 

miljörörelsen. Efter folkomröstningen var det för Socialdemokraterna, 

precis som för de borgerliga partierna, viktigt att inte skylta allt för öppet 

med det el-överskott som skapades till följd av den ökade 

kärnkraftsproduktionen. Socialdemokraternas förhållningssätt till vatten-

kraften kan därför betraktas utifrån olika perspektiv. Vedung och Brandel 

har i sin grundliga genomgång kommit fram till att det fanns fyra tänkbara 

strategier för Socialdemokraterna att följa runt 1980. Det första 

alternativet innebar en forcering av utbyggnaden av vattenkraften och att 

                                                      
230 Anshelm, 1995, s. 92, Anshelm, 1992, s. 78. 
231 Anshelm, 1992, s. 78. 
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på så vis ersätta kärnkraftselen. Det andra innebar att man skulle vara mer 

försiktiga och istället bygga ut vattenkraften till en nivå så att man 

fortfarande behöll kunskapen tills kärnkraften skulle avvecklas och 

vattenkraftsutbyggnaden skulle behövas. Det tredje alternativet var som 

Vedung och Brandel beskriver det, mer taktiska och innebar 

argumentation för en utbyggnad av vattenkraften med parollen förnybar 

energi och på så vis ett utnyttjande av den negativa opinionen kring 

kärnkraft. Det fjärde och sista beskriver Vedung och Brandel som det 

mest utstuderade. Det innebar en offensiv argumentation för utbyggnad 

av vattenkraften med följd att opinionen vändes emot den och att 

problemen med att avveckla kärnkraften därmed uppmärksammades.232 

Klart är att oavsett vilka argumenten var hade Socialdemokraterna ett 

komplicerat förhållande till vattenkraften, vilket skulle hålla i sig även i ett 

längre perspektiv. Till de övriga förnybara energikällorna hade partiet vid 

denna tidpunkt enbart ett svalt förhållande.  

 

Tre dagar före katastrofen  

Sex år hade gått sedan folkomröstningen och det utvecklingsbeslut som 

fattats hade fått en marginaliserad roll i relation till diskussionen om 

kärnkraften och oljeberoendet. Fortfarande tillskrevs de förnybara 

energikällorna liten betydelse i energisystemet och folkomröstningen hade 

hittills tolkats som ett beslut om kärnkraften och dess avveckling. De 

förnybara energikällorna sågs i relation till avvecklingen, och då 

framförallt som en omöjlig ersättare. Under den första delen av 80-talet 

hade miljöfrågorna spelat en tämligen undanskymd roll inom den 

riksdagspolitiska energipolitiken, till skillnad från den stora plats som de 

hade haft under 70-talet då kritiken mot det industrikapitalistiska samhället 

och tillväxttänkandet var som mest utbredd. Flera händelser under andra 

hälften av 80-talet kom dock att förändra förutsättningarna för 

                                                      
232 Vedung & Brandel, 2001, s. 245.  
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energipolitiken och den idémässiga grund som den vilade på. Den 26 april 

1986 inträffade olyckan i Tjernobyl, vilket också kom att ha effekt på den 

svenska energipolitiken. Endast tre dagar före olyckan i Tjernobyl 

debatterades energipolitiken i riksdagen. Den här debatten gör det möjligt 

att se vilken effekt olyckan egentligen hade på den svenska 

riksdagspolitiska debatten. Hur förändrades aktörernas förhållningssätt till 

de förnybara energikällorna och till omställningen av energisystemet av det 

som skedde? 

 

Riksdagsdebatten kretsade till stor del kring kärnkraften och huruvida det 

fanns ett behov av att bygga ut den eller inte. Moderaterna poängterade att 

el-prognoserna hade slagit fel och att elanvändningen var högre än 

beräknat, vilket de menade ledde till att kärnkraften förmodligen var det 

enda sättet att lösa problemet. De förnybara energikällorna nämndes inte 

av Moderaternas representanter. Moderaten Per-Richard Molén lyfte dock 

fram utbyggnaden av vattenkraften som ett alternativ för att klara 

avvecklingen till 2010, men det var uppenbart att den endast användes 

som ett argument för att föra fram kärnkraften.233 

 

Socialdemokraten Lennart Pettersson svarade på kritiken och instämde i 

att elförbrukningen hade varit snabbare än de beräkningar som hade 

gjorts. Detta var egentligen inte ett problem, snarare tvärtom eftersom det 

hade inneburit att elen som producerats kommit till användning.234 

Petterssons uttalande är intressant med tanke på kritiken som gick ut på 

att de förnybara energikällornas inträde i energisystemet bromsades av det 

elöverskott som rådde till följd av utbyggnaden av kärnkraften, en kritik 

som hade förts fram av Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna 

under flera år. 

                                                      
233 Riksdagens protokoll 1985/86:124 Energipolitiken, 23 april, 1986. Anf. 7. Per-
Richard Molén (M).  
234 Riksdagens protokoll 1985/86:124 Anf. 19 Lennart Pettersson (S).  
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Liksom vid tidigare riksdagsdebatter var de förnybara energikällorna 

marginaliserade. Vänsterpartiet kommunisterna och Centerpartiet lyfte 

dock fram dem, men även de tvingades anpassa sig och till stor del 

utelämnades dessa energikällor helt från debatten. Hans Pettersson, (Vpk), 

lade dock i sina anföranden stor vikt vid att lyfta fram de förnybara 

energikällorna och vilken roll som de skulle kunna spela i det framtida 

energisystemet och som ett medel för att komma bort från 

kärnkraftsberoendet. 

 

Vägen ut ur kärnkraftssamhället går naturligtvis över 

alternativen – inte över fortsatt kärnkraft. Vårt land, som är 

ett av världens mest framstående industriländer, har 

kompetens för forskning, utveckling och produktion av 

alternativ till atomkraften och för all del även andra 

alternativ, som skulle kunna ersätta annan form av 

energiomvandling.235  

 
Pettersson menade att Sverige hade unika möjligheter att satsa på 

vindenergi, solenergi och andra alternativa energikällor. Framförallt fanns 

det möjligheter att göra dem kommersiellt gångbara. Inget av de andra 

partierna valde att kommentera hans inlägg utan diskussionen gick åter 

tillbaka till kärnkraftens vara eller icke vara. Exemplet visar tydligt på det 

sätt de förnybara energikällorna hanterades. Det var snarare så att de inte 

fanns med i debatten överhuvudtaget än att de beskrevs i negativa termer, 

även om också det förekom till viss del. Detta visar också hur kärnkraften 

hade blivit en obligatorisk passagepunkt, och det var genom den energi-

politiken debatteras. Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna 

försökte föra in förnybara energikällor i debatten men misslyckades. Det 

var inte möjligt att i den riksdagspolitiska debatten diskutera energifrågan 

                                                      
235 Riksdagens protokoll 1985/86:124 Anf. 35 Hans Pettersson (Vpk). 
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på något annat sätt än genom kärnkraften. Detta förstärktes ytterligare av 

att Centerpartiets och Vänsterpartiets försök att föra in förnybara 

energikällor i debatten i hög grad ignorerades och tystades. Det handlade 

inte bara vad som uttrycktes i debatten utan lika mycket om vad som inte 

uttrycktes – vad som utelämnades.236 De gånger som förnybara 

energikällor togs upp var det antingen som i det här fallet, representanter 

från Centerpartiet eller Vänsterpartiet kommunisterna som lyfte fram 

deras fördelar, eller så var det för att lyfta fram deras obetydliga roll i 

energisystemet och ge en ganska ofördelaktig bild av dem. Per-Richard 

Molén (M) hänvisade tillbaka till sitt eget anförande från våren och 

påpekade att för att få energipolitiken att gå ihop griper de tag  ”/…/ i 

varje halmstrå, torvtuss och alruska”.237 

 

Det går inte att ta miste på den negativa bild Molén strävade efter att 

förmedla av de förnybara energikällorna men också av dem som trodde på 

dem. Detta förstärktes av den motsatta bild som han gav av Moderaternas 

politik – en politik som han menade, till skillnad från de övriga partierna, 

stod ”/…/ på realismens fasta grund”.238 Vänsterpartiet kommunisternas 

och Centerpartiets krav på ökat utnyttjande av förnybara energikällor 

förbisågs och istället kom debatten till stor del att handla om objektivitet 

och sann kunskap som i sin tur också hängde ihop med kravet på 

energikällor som var realistiska att använda. Enligt en majoritet räknades 

inte de förnybara energikällorna dit. Det fanns argument, framförallt från 

Moderaterna att det var viktigt att skapa ett energisystem som byggde på 

vetenskapligt beprövad teknik och sann och objektiv kunskap, och att det 

var dags att lämna den debatt som hade förts.239   

                                                      
236 Jfr. Callon, 1981.   
237 Riksdagens protokoll 1985/86:124 Anf. 7. Per-Richard Molén (M). 
238 Ibid.  
239 Ibid.  
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Här återkom också argumentet att lämna det osäkra 70-talet vilket fördes 

fram direkt efter folkomröstningen, inte minst för att ge legitimitet åt dess 

genomförande och dess resultat. För Socialdemokraternas del hade 

argumenten framförallt grundat sig i den osäkerhet som de menade hade 

skapats på grund av delade meningar hos den borgerliga regeringen. För 

Moderaterna och till viss del Folkpartiet var det istället ett sätt att ta 

avstånd från den debatt som hade fått så stort inflytande under 70-talet 

och som enligt dem var färgad av ideologi. De som förespråkade 

kärnkraften mest var också mest benägna att föra fram kravet på 

objektivitet och sann kunskap i ett rationellt energisystem, fritt från 

ideologi. Vänsterpartiet kommunisterna och Centerpartiet hävdade istället 

att det inte fanns någon objektivitet och att politiken byggde på subjektiva 

meningar som stod emot varandra och att det också var en viktig del av 

demokratin.240   

 

Frågan är då hur det kommer sig att de som var mer positivt inställda till 

de förnybara energikällorna och skeptiska till kärnkraften argumenterade 

för att ideologin var en viktig del i energipolitiken och att det inte fanns 

någon sann kunskap, medan de med den motsatta åsikten lade stor vikt 

vid att lyfta fram objektiviteten och det vetenskapligt rationella?    

 

Som jag har visat dominerade en problematisering, framförallt framförd 

av Moderaterna, där de förnybara energikällorna karaktäriserades som 

primitiva, ineffektiva och dyra och utan möjlighet att ersätta kärnkraften. 

Kärnkraften beskrevs däremot som rationell, effektiv och oumbärlig för 

det svenska energisystemet. Framförallt moderater men också folkpartister 

och enstaka socialdemokrater var därför upprörda över den kritik som 

framställde kärnkraften som farlig. De menade istället om man bara 

grundade de politiska besluten på objektiv och sann kunskap skulle det 

                                                      
240 Riksdagens protokoll 1985/86:124, se till exempel, Anf. 35. Hans Pettersson 
(Vpk).  
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innebära en fortsatt användning av kärnkraften eftersom det var en bra 

och tillförlitlig energikälla. De förnybara energikällorna framställdes istället 

som en naiv önskan och en fantasi långt från verkligheten. Visserligen en 

ganska sympatisk sådan, men absolut inte genomförbar. Det fanns därför 

en frustration över att det fortfarande fanns de som tycktes leva kvar i 

dessa fantasier och som fortfarande beskrev kärnkraften som riskabel, 

trots att risken med kärnkraft var som socialdemokraten Birger Rosqvist 

uttryckte ”försvinnande liten”.241  

 

Svaret på frågan om varför de som förespråkade de förnybara 

energikällorna också beskrev ideologin som en viktig del av 

energipolitiken till skillnad från dem som förespråkade kärnkraften, 

handlade om föreställningen om energikällorna och inställningen till hela 

energisystemet och vilken roll det skulle spela i samhället. I diskussionen 

om de förnybara energikällorna beskrevs de nästan alltid i relation till 

kärnkraften och de fick representera det kärnkraften inte var. Detta var 

fallet oavsett om det var åsikter som framfördes av dem som var positivt 

inställda till de förnybara energikällorna och negativt inställda till 

kärnkraften eller tvärtom. De förnybara energikällorna framställdes 

antingen som en möjlig och framförallt eftersträvansvärd ersättare eller 

som ett omöjligt alternativ till kärnkraften utan att vara i närheten av dess 

kapacitet. Energikällorna tillskrevs värderingar som de angavs 

representera. De förnybara energikällorna var, förutom en källa till 

produktion av el, också en symbol för något annat än de ideal kärnkraften 

representerade. Å ena sidan var det problematiseringen av energisystemet 

som tillförsel, efterfrågan och användning där också teknik och ekonomi 

spelade en överordnad roll. Bedömningen av energikällorna beskrevs 

bygga på objektivitet och rationalitet. Å andra sidan var det 

problematiseringen av energisystemet som ett sätt att förändra samhället 

                                                      
241 Riksdagens protokoll 1985/86:124, Anf. 32 Birger Rosqvist (S). 
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där frågor om demokrati, trygghet och miljö också var viktiga delar. Att 

argumentera för det ena eller andra energislaget innebar också att ta 

ställning till vilket samhälle man ville uppnå. Även om det kan tyckas som 

ett förenklat sätt att betrakta energisystemet blev följden ändå att 

förnybara energikällor kom att innebära småskalighet och 

energieffektivisering, medan ett förordande av kärnkraften istället innebar 

större tillgång till energi och ett mer storskaligt och centraliserat 

energisystem. Detta betydde inte att Centerpartiet och Vänsterpartiet 

kommunisterna ansåg att deras politik var irrationell. Centerpartisten Ivar 

Franzén:  

 

Jag är alldeles övertygad om att ingen i den här kammaren 

är emot objektiv information./…/ Jag tror att det är viktigt 

att man försöker redovisa så många sakuppgifter som 

möjligt.242  

 
De som ställde sig kritiska till de förnybara energikällorna menade att de 

skulle leda till tillbakagång och försämrad levnadsstandard, en uppfattning 

som Tore Claeson, (Vpk), opponerade sig emot.   

 

Vi vet att det är fullt möjligt att bevara den nuvarande 

levnadsstandarden samtidigt som Sveriges elförbrukning 

ganska drastiskt kan minskas. Föreställningen att en 

ständigt ökande förbrukning av olika naturresurser skulle 

ligga till grund för ett bibehållande eller en ökning av 

människornas levnadsstandard är inte bara falsk utan kan 

dessutom bli ödesdiger för vår fortlevnad. Tillväxtens 

innehåll avgör kvaliteten på människors liv och på miljön. 

Istället för företagens profiter är en långsiktig och varsam 

                                                      
242 Riksdagens protokoll 1985/86:124, Anf. 31. Ivar Franzén (C). 
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hushållning med våra resurser det som främst skall 

möjliggöra en klok omställning av energipolitiken i vårt 

land.243 

 
Även om synen på energikällorna och i vilken grad de borde eller skulle 

kunna utgöra en viktig del av energisystemet skilde sig åt så handlade det 

om olika sätt att betrakta energisystemet och dess roll i samhället. 

Skillnaden gällde också i vad som beskrevs som problemet och vad som 

beskrevs som lösningen.   

 

Även om debatten tre dagar före Tjernobylolyckan inte talade för att 

varken de förnybara energikällorna eller energieffektivisering skulle få 

något större genombrott är det svårt att föreställa sig att det inte skulle 

förändras efter Tjernobylolyckan. Det är inte alls omöjligt att tänka sig att 

en förnyad debatt om kärnkraftens risker också skulle göra Vänsterpartiet 

kommunisternas och Centerpartiets argumentation om både de förnybara 

energikällorna och kärnkraften mer relevant och accepterad. En väsentlig 

del av debatten i riksdagen före olyckan berörde, ironiskt nog, 

kärnkraftens säkerhet. Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna 

hade i ett försök att lyfta fram de förnybara energikällorna påtalat riskerna 

med det nuvarande energisystemet. Ivar Franzén, (C), gjorde det genom 

att referera till Tage Danielssons klassiska monolog:  

 

Men beträffande det som är så osannolikt att det knappast 

har hänt men ändå har hänt osv.  – om vi kommer ihåg den 

monologen – finns ändå riskerna kvar. Och ingen som vill 

stå för en objektiv information kan hävda att sådant inte 

kan hända.244 

                                                      
243 Riksdagens protokoll 1985/86:124, Anf. 23 Tore Claeson (Vpk.)  
244 Riksdagens protokoll 1985/86:124, Anf. 33 Ivar Franzén (C). 
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Birger Rosqvist, (S), såg däremot riskerna på ett annat sätt: 

 

De dramatiserade rapporterna om händelsen [Olyckan vid 

Three Mile Island] satte sina spår. Känslor av oro, 

otrygghet, ängslan och rädsla blev den behållning många 

människor fick av rapporterna – även i vårt land. Det har 

varit klent med insatser för att råda bot på deras olyckliga 

situation.245 

 
Birger Rosqvist menade att problemet framförallt handlade om överdrivna 

och sensationslystna historier om katastrofer som lett till psykiska skador 

hos människor. Liksom incidenten i Harrisburg hade tolkats olika av olika 

politiska representanter skulle också Tjernobylolyckan komma att göra 

det.  

 

Tjernobyl och effekterna på den svenska riksdagsdebatten 

om energi 

Den 26 april 1986 inträffade kärnkraftsolyckan i Tjernobyl norr om Kiev i 

nuvarande Ukraina. Olyckan uppmärksammades först när man på 

kärnkraftverket i Forsmark i Sverige den 28 april upptäckte ovanligt höga 

nivåer av radioaktiv strålning. Till en början trodde man att det berodde 

på en läcka i Forsmark. På kvällen den 28 april bekräftade en rysk 

nyhetsbyrå att en kärnkraftolycka i Tjernobyl ägt rum. På grund av 

vindarnas riktning blev Sverige ett av de länder utanför Sovjetunionen 

som påverkades av olyckan.246   

 

Det går inte att låta bli att jämföra olyckan som inträffade i Tjernobyl med 

den som inträffade i Harrisburg sju år tidigare. För Sveriges del hade 

                                                      
245 Riksdagens protokoll 1985/86:124, Anf. 30 Birger Rosqvist (S).   
246 Anshelm, 2000, Löfstedt, 1993, s. 82.   
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olyckan i Harrisburg varit en bidragande orsak till folkomröstningen. På så 

vis hade den i allra högsta grad påverkat den svenska energipolitiken och 

beslutet om att avveckla kärnkraften och ställa om energisystemet till 

förnybara energikällor. Ur ett svenskt perspektiv blev dock olyckan i 

Tjernobyl än mer påtaglig. Inte bara på grund av dess större omfattning 

utan framförallt för att Sverige direkt påverkades av olyckan och de 

radioaktiva ämnen som regnade ner över delar av Sverige.247 Olyckan fick 

förståeligt nog stort utrymme i media, men rapporteringen var tvetydig; 

dels katastrofscenariot som med hjälp av stora rubriker berättade om 

krisläget och dess efterverkningar, dels experter som försäkrade att 

hälsoriskerna i stort sett var obefintliga.248  

 

Rapporteringen påverkade också den riksdagspolitiska debatten. Olyckan i 

Tjernobyl debatterades i den i svenska riksdagen den 12 maj 1986.249 

Frågan är om en förnyad diskussion om kärnkraftens risker också skulle 

leda till större utrymme och acceptans för de förnybara energikällorna än 

vad som hade varit fallet tidigare? Det fanns huvudsakligen två teman som 

figurerade i diskussionen den här dagen, dels frågor som rörde huruvida 

människors oro var befogad eller inte, vilket också diskuterades i relation 

till saklighet och en förnuftig energipolitik, dels vad som skulle ersätta 

kärnkraften vid en avveckling: förnybara energikällor och energi-

effektivisering eller olja och kolkondensverk.  

 

Människors oro och rädsla var någonting som hade tagits upp tidigare. 

Socialdemokraterna hade använt det som ett av sina främsta argument för 

att ställa om energisystemet och för att avveckla kärnkraften. 

Vänsterpartiet kommunisterna och Centerpartiet hade istället menat att 

                                                      
247 Anshelm, 2000. 
248 Ibid. s. 342.  
249 Riksdagens protokoll 1985/86:137 Debatt med anledning av kärnkraftsolyckan i 
Tjernobyl samt svar på interpellationen om kärnkraftspolitiken, 12 maj, 1986. 
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människors oro berodde på ett reellt problem och att riskerna med 

kärnkraften talade till de förnybara energikällornas fördel. Olyckan i 

Tjernobyl gjorde att frågan om människors oro blev än mer aktuell och 

svår att bortse från. Samma tvetydighet som hade förekommit i media 

avspeglades också i riksdagsdebatten. Hänsynstagande till människors oro 

ställdes mot en rationell och saklig inställning. Samtliga partier var överens 

om att människors oro var förståelig, men beträffande frågan om hur den 

skulle hanteras gick åsikterna isär. Enligt Moderaternas Per Unckel var det 

just förståeligt att människor kände oro. Det var däremot viktigt att 

personer som jobbade med energifrågor såg till att vara tydliga med att 

presentera alternativen på ett klart och entydigt sätt. Han förtydligade med 

att säga att det var viktigt att människor fick ”rediga alternativ” som visade 

hur elförsörjningen skulle gå till med tanke på miljö och säkerhet. Att 

avveckla kärnkraften skulle enligt Unckel leda till mycket större problem 

än att inte göra det, och det var väldigt viktigt att ha i åtanke för att inte 

göra något förhastat.250 Till de ”rediga alternativen” räknades inte de 

förnybara energikällorna. Trots olyckan som precis inträffat beskrev 

Moderaterna kärnkraften som en bättre lösning än de förnybara 

energikällorna. Ingemar Eliasson, Folkpartiet, instämde i att alternativen 

rymde risker och miljöeffekter. Enligt Eliasson gällde det att ha en nykter 

inställning och inte fatta några förhastade beslut.251   

 

Debatten handlade framförallt om vikten av att avveckla eller behålla 

kärnkraften. De kärnkraftskritiska utnyttjade sin tid i talarstolen åt att 

beskriva farorna med kärnkraften snarare än möjligheterna med 

alternativen. Det fanns dock några inslag i debatten som istället handlade 

om de förnybara energikällorna. Med utgångspunkt i tidigare talares 

argument om att det inte finns några realistiska alternativ till kärnkraft och 

                                                      
250 Riksdagens protokoll 1985/86:137, Anf. 11 Per Unckel (M).  
251 Riksdagens protokoll 1985/86:137, Anf. 6 och 12 Ingemar Eliasson (Fp).  
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kol pekade Ivar Franzén (C) på två lösningar: effektivare användning av 

energin och förnybara energikällor. Till skillnad från kol och olja menade 

Franzén att den förnybara energin har den stora fördelen att den kan ingå 

i naturens egna kretslopp. Han beskrev det indirekta användandet av solen 

som den största energikällan genom vattenkraften, vindkraften och 

biobränslet. Franzén poängterade också värdet med att öka användandet 

av jordbruket som en energiproducent och tog till exempel upp ”/…/ 

etanolproduktion, metanjäsning av energigrödor och/eller organiskt avfall, 

odling av bränslegrödor, odling av oljeväxter för produktion av drivmedel 

och smörjmedel, ökad produktion av växtnäring och därmed minskat 

behov av att utnyttja extern energi, t.ex. olja för framställning av 

konstgödsel.”252 Centerpartisten Birgitta Hambraeus framhöll värdet av 

vindkraften: ”Det är fullständigt obegripligt att regeringen inte satsar 

kraftfullt på vindkraften – fullständigt obegripligt!” Hambraeus ifrågasatte 

också varför det inte skulle var möjligt i Sverige när det varit det i 

Danmark.253  

 

Det fanns en uppdelning mellan två sätt att beskriva reaktionerna efter 

Tjernobylolyckan i den svenska energipolitiska riksdagsdebatten. Det här 

sätter fingret på något som också visar på vilket sätt partierna 

argumenterade och på vilket sätt det hänger ihop med problematiseringen 

av energiomställningen. Det handlade inte bara om valet av energilösning 

och om olyckan. Tjernobylolyckan var en anledning att ersätta kärnkraften 

med förnybara energikällor. Det handlade också om argumentationen och 

vad som beskrevs som relevant men också oviktigt. Den debatt angående 

människors oro som följde Tjernobylolyckan visar på de två skilda 

problematiseringar som fanns i energipolitiken under den här perioden 

                                                      
252 Riksdagens protokoll 1985/86:137, Anf. 31 Ivar Franzén (C).  
253 Riksdagens protokoll 1985/86:137, Anf. 61 Birgitta Hambraeus (C), se även 
Anf. 66.  
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och den säger något om förhållningssättet till de förnybara energikällorna 

men också om förhållningssättet till hela energipolitiken och vilka 

antaganden den byggde på. Att ta hänsyn till människors oro beskrevs av 

Moderaterna som att lägga för stort fokus på känslor istället för fakta. 

Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna menade istället att oron 

var viktig att ta hänsyn till, dels för att människors upplevelser räknades, 

dels för att det faktiskt sa något om vilka riskerna faktiskt var. 

Moderaterna framhöll istället vikten av att inte göra något förhastat 

baserat på känslor utan istället agera rationellt och förnuftigt baserat på 

expertkunskap. Statsvetaren Katarina Barrling Hermansson skriver om 

riksdagspartiernas självbild och identitet.254 Genom intervjuer med riks-

dagsmän visar hon på skillnader mellan vilka värden partierna sätter högt 

och förknippar med sin partidentitet. Enligt Barrling Hermansson bygger 

Moderaternas partiidentitet på att vara konsekventa och att sätta förnuft, 

rationalitet och saklighet främst.255  

 

Ett andra tema som genomsyrade riksdagsdebatten två veckor efter 

Tjernobylolyckan behandlade huruvida det var möjligt att ersätta 

kärnkraften eller inte. En fråga som återkom i riksdagsdebatten även i 

december. Av förklarliga skäl hade kärnkraftens avveckling fått ökad 

aktualitet med anledning av olyckan i Tjernobyl. Centerpartiet och 

Vänsterpartiet kommunisterna beskrev detta som ytterligare ett starkt skäl 

att omedelbart avveckla kärnkraften, ersätta den med förnybara 

energikällor och samtidigt öka energieffektiviseringen. Ivar Franzén, 

Centerpartiet poängterade att förnybar energi uppfyllde kravet på att ingå i 

naturens kretslopp där varken kolkondens eller kärnkraft hörde hemma.256 

Han lyfte också fram solen som den indirekt största energikällan genom 

                                                      
254 Barrling Hermansson, 2004. 
255 Barrling Hermansson, 2004 Smith, 2005, s. 11.  
256 Riksdagens protokoll 1986/87:137, Anf. 31 Ivar Franzén (C). 



120 
 

vattenkraften, biobränslet och vindkraften.257 Vänsterpartiet kommun-

isterna delade målet att ställa om energisystemet till naturens egna 

premisser. Vänsterpartisten Lars Werner pekade på vikten av att ifråga-

sätta den entydigt positiva bild som förmedlades av tillväxten. 

  

Kampen mot kärnkraften är inte bara en kamp mot 

kärnkraftssamhället, mot den kortsiktiga tillväxtfilosofin, 

mot profittänkande och rovdrift på natur och miljö utan 

också en kamp för ett helt nytt samhälle, för en ny energi- 

och miljöpolitik, för en ekologisk helhetssyn på industri, 

ekonomi och samhällsutveckling, för en ny livsstil och för 

ett meningsfullt livsinnehåll.258 

 
Kärnkraften var inte bara en energikälla. Det var en del av en viss typ av 

samhälle. För Centerpartiets och Vänsterpartiet kommunisternas 

representanter gick den också hand i hand med miljöförstöring. Att 

avveckla kärnkraften påverkade också människor och den är del av en 

tillväxtfilosofi. Lars Werner kopplade också ihop kärnkraften med vissa 

egenskaper och en viss av typ samhälle. Han poängterade att det var den 

politik som han och Vänsterpartiet kommunisterna företrädde som kunde 

leda till ett gott framtida samhälle, vilket av kritikerna ofta beskrevs som 

ett bakåtsträvande.  

 

Även om Vänsterpartiet kommunisterna och Centerpartiet till stor del 

problematiserade omställningen av energisystemet på samma sätt hade 

Centerpartiet mer och mer börjat använda ekonomiska argument och peka 

på sambandet mellan en miljöanpassad energianvändning och en positiv 

ekonomisk utveckling. Franzén ställde sig kritisk till att en effektivare 

                                                      
257 Riksdagens protokoll 1986/87:137, Anf. 31 Ivar Franzén (C). 
258 Riksdagens protokoll 1986/87:137, Anf. 8. Lars Werner (Vpk). 
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energianvändning ofta beskrevs i negativa termer, när det i själva verket i 

första hand handlade om bättre utnyttjande av tekniken.259 Centerpartiet 

förde fortfarande fram samma typ av energikällor som lösning på 

problemen med energisystemet, men de gjorde det med andra argument. I 

och med Centerpartiets mer ekonomiskt inriktade argumentation blev det 

också en tydligare skillnad mellan dem och Vänsterpartiet kommunisterna, 

även om de fortfarande strävade mot samma mål. Centerpartiet började 

använda samma argument som de politiska motståndarna genom att sätta 

tillväxt högst. Partiet förordade istället att det var just tillväxten och den 

tekniska utvecklingen som skulle lösa miljöproblemen. Det var en viktig 

förändring som de närmaste åren skulle bli än mer tydlig. 

 

Även hos Socialdemokraterna kan man se en skillnad, ett större fokus på 

miljöfrågor och en tydligare kritik mot det dåvarande energisystemet. 

Socialdemokraten Birgitta Dahl:  

 

Jag anser att kärnkraftens roll som symbol för och 

väckarklocka till en allvarlig diskussion om industri-

samhällets avarter är oomtvistlig. Den diskussion som vi 

har haft under 1970-talet och som lett fram till en 

allvarligare och mer genomtänkt syn på dessa frågor har 

varit mycket nyttig och nödvändig.260   

 
Centerpartisten Olof Johansson påpekade att han uppskattade att Birgitta 

Dahl uttalat sig om att miljön skulle vara överordnad energin, men att det 

också var viktigt att leva upp till detta.261 Kritiken förstärktes när frågan 

debatterades i riksdagen i maj 1986.262 Samtidigt blev det än mer tydligt att 

                                                      
259 Riksdagens protokoll 1986/87:137, Anf. 31 Ivar Franzén (C). 
260 Riksdagens protokoll 1985/86:137, Anf. 10 Birgitta Dahl (S).  
261 Riksdagens protokoll 1985/86:137, Anf. 7 Olof Johansson (C).  
262 Riksdagens protokoll 1986/87:130 Vissa energifrågor, 25 maj, 1987. 
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Socialdemokraterna hade rört sig mot en mer miljöinriktad energipolitik. 

Franzén (C) kallade Birgitta Dahls politik för ”centerpolitik i varje 

bokstav” men beskrev det som närmast en chockupplevelse att partiet nu 

hade struntat i ens komma med ett förslag trots sina egna deklarationer 

om förnyelse. Ivar Franzén (C):  

Det fanns en tid då Birgitta Dahl kunde upplevas som en 

högt flygande och fri falk, som med sin skarpa blick såg 

klart in i framtiden och skönjde behovet av en 

centerpolitisk energipolitik, men idag är Birgitta Dahl vad 

man i USA brukar kalla en ‟lam anka‟, utan något rejält 

inflytande på energipolitiken.263  

 
Socialdemokraternas politik gav inte det nödvändiga marknadsutrymmet 

som de förnybara energikällorna krävde enligt Franzén. Det skulle också, 

enligt honom, komma att stoppa den positiva utveckling som varit för 

biobränslen och övrig förnybar energi.264 I den utsträckning biobränsle 

hade tagits upp i riksdagspolitiken var det av Vänsterpartiet 

kommunisternas och Centerpartiets representanter. I den allmänna 

energidebatten hade biobränslet dock fått ett något större utrymme, och 

av vissa experter redan flera år tidigare förts fram som ett reellt alternativ 

till kärnkraften.265 Franzén sade sig tro att Dahl hade ”ärliga ambitioner” 

men att hennes politik stoppades av andra inom partiet. Resultatet blev att 

Socialdemokraterna saknade en framåtriktad politik och bara presenterade 

”gammal skåpmat”.266 Han menade också att efter Tjernobylolyckan 

hände det faktiskt något i det politiska samtalet kring energifrågorna, men 

att det nu tycktes vara som bortblåst. Även vänsterpartisten Oswald 

Söderqvist var av åsikten att den socialdemokratiska regeringens 

                                                      
263 Riksdagens protokoll 1986/87:130 , Anf. 109 Ivar Franzén (C).  
264 Ibid.  
265 Anshelm, 2009.  
266 Riksdagens protokoll 1986/87:130, Anf. 109 Ivar Franzén (C). 
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energipolitik gick ut på att skjuta frågorna på framtiden, framförallt de 

obehagliga, och menade att de medvetet försökte få människor att 

glömma Tjernobyl innan de viktiga besluten skulle fattas. Söderqvist 

framhöll att det var typiskt för de senaste årens socialdemokratiska politik, 

och att både han och förmodligen också en stor del av det svenska folket 

underkände den.267 Socialdemokraten Lennart Pettersson svarade på 

kritiken genom att påpeka att hans parti förde en realistisk energipolitik till 

skillnad från Centerpartiet som hade företrätt linje 3 i folk-

omröstningen.268 Han konstaterade också att Centerpartiets modell för 

avveckling var betydligt dyrare än de vill låta påskina och att det både 

fanns miljömässiga och ekonomiska problem med att ställa om 

energisystemet. Lennart Pettersson:   

 

Det är inte så enkelt som att bara avveckla kärnkraften, utan 

man måste också se till att det går att skaffa energi på annat 

sätt. Vi kan inte från socialdemokratiskt håll ta ansvar för 

någon annan linje än det som innebär att det finns 

ersättning, antingen genom sparande eller genom andra 

energikällor, innan kärnkraften kan avvecklas.269 

 
Återigen beskrevs Vänsterpartiet kommunisternas och Centerpartiets 

politik och deras förordande av förnybara energikällor som orealistiskt. 

Vänsterpartiet kommunisternas och Centerpartiets kritik mot Moderaterna 

såg annorlunda ut än den mot Socialdemokraterna, men båda grundade sig 

på möjligheterna att ställa om energisystemet. Kritiken mot 

Socialdemokraterna handlade framförallt om att partiet inte levde upp till 

den politik de sade sig vilja föra angående omställningen av 

                                                      
267 Riksdagens protokoll 1986/87:130, Anf. 110 och 112 Oswald Söderqvist 
(Vpk).  
268 Riksdagens protokoll 1986/87:130, Anf. 111 Lennart Pettersson (S).  
269 Ibid.  
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energisystemet. Kritiken mot Moderaterna handlade snarare om deras 

ovilja att satsa på förnybara energikällor och deras negativa beskrivningar 

av minskad energianvändning.270 Centerpartiet menade dessutom att de 

senaste årens kärnkraftsutbyggnad lett till en ökning av elanvändningen, 

och till skillnad från kärnkraften skulle de förnybara energikällorna leda till 

ett mer effektivt energisystem som dessutom var mer långsiktigt. 

 

Precis som i den riksdagsdebatt som hölls tre dagar före Tjernobylolyckan 

var de förnybara energikällorna endast i liten utsträckning en del av 

debatten. Socialdemokraten Birgitta Dahl tog istället upp det tredubbla 

uppdrag hon menade fanns i energipolitiken: kärnkraftsavvecklingen, 

rädda älvarna och kampen mot försurningen.271 Flera aspekter av det 

tredubbla uppdraget är intressant. De förnybara energikällorna och deras 

roll i omställningen av energisystemet fanns inte med i det tredubbla 

uppdraget, vilket är anmärkningsvärt med tanke på utvecklingsbeslutet 

från 1980. Det gjorde däremot att rädda älvarna, vilket kan tyckas lite 

underligt med tanke på Socialdemokraternas förslag knappt två år tidigare 

att bygga ut tre av de fyra orörda älvarna. Senare kom också hanteringen 

av klimatförändringarna att bli en viktig del i det tredubbla uppdraget, 

men som av Socialdemokraterna uppmärksammades först efter att de 

andra partierna tagit upp det som ett problem. Statsvetaren Åsa Knaggård 

menar att det inte var ett resultat av att Socialdemokraterna hade missat 

frågan. Faktum var att det var i en socialdemokratisk proposition från 

1975 som klimatförändringarna för första gången togs upp i riksdagen. 

Däremot, menar Knaggård, passade motverkande av klimatförändringarna 

inte den socialdemokratiska politiken, dels på grund av beslutet att 

avveckla kärnkraften och samtidigt minska oljeberoendet, och dels på 

                                                      
270 Riksdagens protokoll 1986/87:130, Anf. 110 Oswald Söderqvist (Vpk). 
271 Riksdagens protokoll 1985/86:137, Anf. 10 Birgitta Dahl (S). 
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grund av att de under den här perioden ställde sig positiva till möjligheten 

att använda kolet för att minska oljeberoendet.272  

 

Energipolitik blir miljöpolitik 

Den 25 februari 1988 presenterades två propositioner, en inom miljö- och 

en inom energiområdet. Valet att presentera de båda propositionerna 

under samma dag var naturligtvis ingen slump. Att Birgitta Dahl den 1 

januari 1988 hade fått rollen som både miljö- och energiminister 

påverkade utformandet av propositionerna och hur de förhöll sig till 

varandra. Syftet med att inrätta ett gemensamt departement för miljö- och 

energifrågor var att de skulle ges en pådrivande och samordnande roll i 

regeringskansliets arbete.273 Den ambitionen återfanns också i 

regeringsförklaringen hösten 1988.274  

 

Miljöfrågorna hade fått ett större genomslag den senaste perioden och 

Vedung och Brandel tar upp gaskatastrofen i Bhopal i Indien, upptäckten 

av förtunningen av ozonskiktet över Antarktis, explosionen i 

Sandozfabriken som ledde till stora utsläpp i Rhenfloden och 

reaktorolyckan i Tjernobyl som bidragande faktorer.275 Ytterligare ett 

tecken på ett ökande miljöintresse var Brundtlandrapporten – Vår 

gemensamma framtid som presenterades våren 1987. Bakgrunden till 

rapporten var att FN:s Generalförsamling redan 1983 hade tillsatt en 

oberoende kommission.276 Rapporten fick ett stort genomslag, inte minst i 

Sverige.277 Brundtlandrapporten tog upp ett nytt sätt att tänka kring 

                                                      
272 Knaggård, 2009, s. 129 f.  
273 Proposition 1987/88:85, s. 28. Jfr. också Linderström, 2001, s. 28.  
274 Riksdagens protokoll 1988/89:2 Regeringsförklaring , 4 oktober, 1988, Anf. 
Ingvar Carlsson (S).    
275 Vedung & Brandel, 2001, s. 340.  
276 Hermansson, 2001, s. 62.  
277 Knaggård, 2009. 
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miljöfrågan och resulterade i begreppet hållbar utveckling. I rapporten 

förordades att ge miljöfrågan en mer övergripande roll för 

samhällsutvecklingen och som en viktig del även av andra politikområden. 

Detta förde med sig ett breddat perspektiv som gick från det nationella till 

en mer global kontext. Medieforskaren Camilla Hermansson skriver att 

Brundtlandrapporten och den miljöproposition som presenterades i 

Sverige strax därefter visar på en mer institutionaliserad 

konsumtionsinriktad miljöpolitik än tidigare.278 Knaggård menar att även 

om Brundtlandrapporten framförallt är känd för hållbar utveckling bidrog 

den också till en ökad uppmärksamhet på klimatförändringar.279 Frågan 

var om det ökade intresset för miljöfrågor också skulle påverka 

energipolitiken? 

 

Genom att placera miljö- och energifrågorna under ett gemensamt 

departement visade man att det var två politiska områden som på många 

sätt var sammankopplade med varandra.  För energifrågorna skulle det 

innebära att de i första hand inte sågs som en fråga för industrin. Det 

skulle också kunna öppna upp för möjligheten att lyfta fram de förnybara 

energikällorna och omställningen av energisystemet utifrån ett bredare 

perspektiv. Den senaste tiden hade Socialdemokraterna i allt större 

utsträckning närmat sig Vänsterpartiet kommunisterna och Centerpartiet. 

De båda propositionerna är därför intressanta, inte minst för att se hur 

energipolitiken förhåller sig till miljöpolitiken, och hur Socialdemokraterna 

skulle lyckas bemöta den kritik som sa att deras politik bara var visioner 

och tomma ord istället för handling.  

 

Miljöpropositionen var den första av sitt slag och den var tydligt influerad 

av Brundtlandrapporten i den visionära skrivningen. I likhet med 

Brundtlandrapporten lyckades man relativt bra med att skapa mer 

                                                      
278 Hermansson, 2002.  
279 Knaggård, 2009, s. 138 
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samförstånd än konflikt. Det skrevs dock ingenting om klimatfrågan som 

hade kommit in i den politiska debatten efter Brundtlandrapporten, men 

det var ändå den som kom att bli frågan som stod i fokus när 

miljöpropositionen diskuterades i riksdagen några månader senare. 

Anmärkningsvärt nog var det också den fråga som skulle komma ha störst 

betydelse för den energipolitiska debatten, även om den inte heller togs 

upp i energipropositionen.280 Knaggård visar att klimatfrågan var känd i 

riksdagen tidigare än 1988. 1979 hade Centerpartiet lyft frågan i en 

motion. Hon menar att förklaringen till att Socialdemokraterna inte tog 

upp klimatfrågan berodde på att den inte passade in i deras 

energipolitik.281  

 

Socialdemokraterna hade i den riksdagspolitiska debatten under den första 

delen av 80-talet mötts av hård kritik för sitt agerande och inte minst sitt 

icke-agerande inom energipolitiken. Kritik kom från både höger och 

vänster. Kraven inför den här energipropositionen var därför höga, och 

det skulle garanterat vara betydligt svårare att tillgodose skilda intressen 

här än i miljöpropositionen.282 Utgångspunkten för propositionen var 

omställningen av energisystemet och huvuduppgiften beskrevs vara att 

skapa de förutsättningar som krävdes för att den skulle kunna fullföljas.283 

Huvuduppgiften inför det kommande decenniet beskrivs i propositionen 

vara att skapa förutsättningar för att ”fullfölja” omställningen av 

energisystemet. För att nå målet om omställningen var avvecklingen av 

kärnkraft central.284 Socialdemokraterna presenterade därför ett förslag 

                                                      
280 Proposition 1987/88:90. 
281 Knaggård, 2009, s. 131 f., s. 162. 
282 Ett knappt år tidigare hade proposition 1986/87:159 Om vissa utgångspunkter för 
energisystemets omställning presenterats. Den hade bäddat för den stora 
energiproposition som nu följde.  
283 Proposition 1987/88:90. s. 1.  
284 Ibid. s. 2. 
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som var en utveckling av det förslag som hade tagits upp i den förra 

energipropositionen, där man hade föreslagit att två reaktorer skulle tas ur 

drift i intervallerna 1993-95 och 1994-96. Förslaget var att avvecklingen 

skulle inledas med att stänga en reaktor i Ringhals 1995 och en i Barsebäck 

1996. Stängningen av de två reaktorerna skulle bli möjlig med hjälp av 

elenergieffektivisering och ersättning av kärnkraftsel, framförallt till den 

elintensiva industrin och till uppvärmning. När det gällde uppvärmningen 

beskrevs det som mycket viktigt att inte låsa systemet till uppvärmning 

med el. Men ”under en övergångsperiod, när tillgången på el till låg 

kostnad är god, utnyttjas el för att ersätta olja och kol, främst för 

uppvärmning. Denna elanvändning måste i ett senare skede ersättas 

genom övergång till inhemska bränslen, naturgas, sol och annan ny teknik 

för uppvärmning och energihushållning”.285 Ersättningen av kärnkraften 

skulle enligt propositionen ske genom stöd till teknikupphandling för 

elsnål teknik.286 På lång sikt beskrivs vindkraften som ett intressant 

alternativ. Andra alternativ som tas upp är solceller och bränsleceller.287  

 

Birgitta Dahl poängterade också i samband med propositionen att beslutet 

var oåterkalleligt och att 2010 utan tvekan var slutåret för avvecklandet av 

kärnkraften och omställningen av energisystemet.288 För att få en större 

förståelse av den här propositionen är det viktigt att se till sammanhanget. 

I opinionsundersökningar beskrevs miljöfrågan som en av de viktigaste 

frågorna inför valet 1988.289 Miljöpartiet kämpade för att komma in i 

                                                      
285 Proposition 1987/88:90, s. 28. 
286 Ibid. s. 42 ff. 
287 Ibid. s. 71 ff.  
288 Löfstedt, 1993. 
289 Bennulf, 1994, s. 76. 
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riksdagen, samtidigt som det fanns starka påtryckningar inom det 

socialdemokratiska partiet att föra en mer miljöinriktad politik.290  

 

Trots att det var omställningen av energisystemet som var utgångspunkten 

för propositionen tilldelades de förnybara energikällorna endast en sida. 

Vindkraften var den förnybara energikälla som beskrevs som mest 

intressant, och på sikt skulle även solceller och bränsleceller kunna bli 

aktuella.291 1984 hade centerpartisten Börje Hörnlund kritiserat den låga 

tilltron till biobränsle.292 Nu hade det gått fyra år och biobränslen beskrevs 

fortfarande inte som något alternativ trots att de hade börjat få ökad 

uppmärksamhet i den allmänna debatten.293 Socialdemokraterna hade 

uppenbarligen tagit intryck av den allmänna debatten och det ökade 

miljöintresset. Deras proposition var tydligt inspirerad av Brundtland-

rapporten. Genom att placera miljö- och energifrågorna tillsammans hade 

de visat att de ville att miljöfrågorna skulle få en större roll i politiken, inte 

minst att energipolitiken på ett tydligare sätt skulle integreras med 

miljöpolitiken. Socialdemokraterna hade också visat att kärnkrafts-

avvecklingen skulle påbörjas. Det fanns dock ett problem. För att kunna 

leva upp till de visionära beskrivningarna, för att kunna låta miljöpolitiken 

genomsyra energipolitiken och för att kunna avveckla fyra reaktorer måste 

de i högre utsträckning föra fram de förnybara energikällorna, annars 

skulle de få svårt att få ihop sin energipolitik.  

 

Klimatfrågan leder till ”ohelig” allians  

Den 7 juni 1988 debatterades energipropositionen, men för att förstå i 

vilket sammanhang energipolitiken debatterades måste bandet backas till 
                                                      
290 Jonas Anshelm: Socialdemokraterna och miljöfrågan, 1995. 
291 Proposition 1987/88:90, s. 71 f.  
292 SOU 1984:61.  
293 Jonas Anshelm: ”Att ersätta kärnkraften med bioenergi: Om en omstridd idé i 
den offentliga energipolitiska debatten i Sverige 1979-2000”, 2009. 
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dagen innan, den 6 juni 1988. Det var den dag när den miljöproposition 

som hade presenterats i samband med energipropositionen, debatterades. 

Framförallt en del av debatten är viktig för nästa dags energidebatt. I fokus 

stod klimatförändringarna, och debatten resulterade i ett beslut om ett 

koldioxidtak som infördes trots Socialdemokraternas protester. 

Koldioxidtaket var ett resultat av att det hade höjts röster för att ta hänsyn 

till riskerna för en klimatförändring. I propositionen hade 

klimatförändringarna dock givits en liten plats.294 Socialdemokraterna fick 

skarp kritik för att inte ha tagit hänsyn till klimatfrågan.295    

 

Dagen efter då energipolitiken debatterades var det återigen klimatfrågan 

som stod i centrum. Det var uppenbart att Moderaterna såg detta som en 

chans att kritisera inte bara Socialdemokraterna utan också Folkpartiets, 

Vänsterpartiet kommunisternas och Centerpartiets energipolitik. 

Moderaterna krävde svar på hur de övriga partierna skulle förena 

koldioxidtak med en ”förtida kärnkraftsavveckling”. Partiet som tidigare 

inte hade gjort sig känt för att sätta miljöfrågorna främst, argumenterade 

för vikten av att ta hänsyn till klimatförändringarna och koldioxid-

problemet. Tidigare hade företrädarna för de förnybara energikällorna haft 

förtur, eller i alla fall större möjligheter, att använda miljön som ett 

argument för sina energipolitiska ståndpunkter. Även om Moderaterna 

tidigare hade poängterat problemet med att avveckla kärnkraften på grund 

av att det skulle innebära kolkondens och ökat oljeberoende till följd av de 

förnybara energikällornas otillräcklighet, var det ändå klimatfrågan som 

förde med sig en större möjlighet för Moderaterna att lyfta fram miljön 

och samtidigt argumentera för att behålla kärnkraften. Nu kunde partiet 

kritisera Socialdemokraterna för att inte ta hänsyn till miljön och för att 

                                                      
294 Knaggård, 2009, s. 140 f.  
295 Riksdagens protokoll 1987/88:135 Energipolitik inför 1990-talet, 7 juni, 1988. 
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äventyra landets energiförsörjning.296 Detta var ett exempel där aktörer 

med lösningar letade efter ett nytt problem.297 Moderaterna var de främsta 

kärnkraftsförespråkarna och hade länge argumenterat för att det var ett 

bra, och inte minst stabilt, sätt att tillföra billig energi till basindustrin och 

tillräckligt med energi till det svenska energisystemet för att öka tillväxten 

och behålla välfärden. För Moderaterna innebar klimatfrågan möjligheten 

att formulera klimat-förändringarna som ett problem och kärnkraften som 

en lösning på det problemet. Det var ett sätt att ersätta eller i alla fall 

komplettera ett mål med ett annat. Att förhålla sig till de förnybara 

energikällorna som en del av lösningen var inget Moderaternas 

representanter lade någon vikt vid. Nu hade Moderaterna börjat 

argumentera mer för att ta hänsyn till miljön, vilket klimatfrågan hade 

möjliggjort. Vägen till ett miljöanpassat energisystem var för Moderaterna 

vattenkraft och kärnkraft, och för att inte behöva bygga ut vattenkraften 

var det viktigt att behålla kärnkraften. Några andra alternativ diskuterades 

inte. Moderaten Molén ifrågasatte istället hur ett koldioxidtak skulle kunna 

kombineras med kärnkraftsavveckling.298  

 

Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna hade inga svårigheter att 

bemöta Moléns fråga om hur koldioxidtaket skulle förenas med 

kärnkraftsavveckling. En kombination av koldioxidtak och kärnkrafts-

avveckling överensstämde helt med den politik de fört. Kärnan låg i att 

både Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna hade tillräcklig 

tilltro till förnybara energikällor och energieffektivisering för att se dem 

som lösningen i omställningen av energisystemet. Centerpartisten Ivar 

Franzén:  

                                                      
296 Riksdagens protokoll 1987/88:42 Energipolitik,10 dec, 1987. Anf. 1 Per-Richard 
Molén (M). 
297 Latour, 1987, s. 114 f.  
298 Riksdagens protokoll 1987/88:135, Anf. 1 Per-Richard Molén (M). 
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Han [Per Richard Molén (M)] frågade: Hur klarar vi ett tak 

för koldioxidutsläppen? Läs på den strategi som centern för 

fram i sin förnyelseplan för vårt energisystem! Den innebär 

en effektivare energianvändning, och en ökad användning 

av förnybar energi, som inte bidrar till ökad koldioxidhalt i 

luften. Det är detta som ger svaret på att vi klarar en 

kärnkraftsavveckling utan att öka koldioxidhalten i luften.299 

 
Oswald Söderqvist (Vpk) förtydligade: 

 

I det sammanhanget vill jag naturligtvis instämma med Ivar 

Franzén: Det är inte fråga om att ersätta kärnkraften med 

kol. Det behövs inte heller. Det bästa bränslesystemet är att 

använda inhemska bränslen och bioenergi så långt och så 

mycket som det någonsin är möjligt.300  

 
Biobränsle var nu den energikälla som både Centerpartiet och 

Vänsterpartiet kommunisterna lade störst vikt vid, vilket är mycket 

intressant med tanke på att den inte hade tagits upp alls i propositionen. 

Biobränslet hade blivit allt viktigare för Vänsterpartiet och för 

Centerpartiet. Kanske var det också en bidragande orsak till att 

Centerpartiet hade genomgått en förändring i sitt sätt att argumentera 

beträffande omställningen av energisystemet, även om den grundläggande 

inställningen var densamma. Centerpartisten Ivar Franzén menade att det 

handlade om att ”skapa ett mänskligare samhälle” genom användandet av 

förnybara energikällor och att minska den totala användningen av energi. 

Till skillnad från Moderaterna menade Centerpartiet inte heller att det var 

                                                      
299 Riksdagens protokoll 1987/88:135, Anf. 109 Ivar Franzén (C). 
300 Riksdagens protokoll 1987/88:135, Anf. 27 Oswald Söderqvist (Vpk).  



133 
 

nödvändigt att göra avkall på livsstil och välfärd för att nå dit.301 I 

riksdagsdebatten poängterade Centerpartiets representanter värdet av 

partiets förnyelseplan där effektiv energianvändning och användning av 

förnybar energi utgjorde grunden.302 Valet att använda formuleringen 

förnyelse av energisystemet var självklart en mycket medveten handling 

från Centerpartiets sida. För Centerpartiet hade det blivit viktigt att ta 

avstånd från framförallt Moderaternas, men även Folkpartiets och 

Socialdemokraternas sätt att beskriva deras politik som en tillbakagång i 

utvecklingen. Centerpartiet poängterade fortfarande vikten av det 

småskaliga och decentraliserade samhället men menade också att tekniken 

var ett sätt att nå dit. Ett av sätten var enligt Ivar Franzén (C) att använda 

en outtömlig fusionsreaktor – solen.303 Hans sätt att beskriva solen som en 

fusionsreaktor kan ses som både ett sätt att ifrågasätta motståndarnas 

problematisering och som ett sätt att anpassa sig till den. Deras 

motståndare – de som inte delade deras sätt att förstå energifrågan 

förespråkade kärnkraften och beskrev i hög grad den som tekniskt 

avancerad, framtidsorienterad, tillväxtgenererande och som ett exempel på 

det moderna samhället. Franzén rörde sig mellan de två 

problematiseringarna när han pekade på solen som en fusionsreaktor. 

Solen som var den energikälla som hade blivit symbolen för det 

decentraliserade lågenergisamhället beskrevs här i termer som annars 

förknippades med kärnkraften och en problematisering som byggde på 

andra värden. 

 

Idéhistorikern Martin Wiklund menar att tanken om vad som är 

utveckling och vad som är framtidsorienterande måste ifrågasättas. Det 

har funnits en stark tendens att ställa modernitet mot tradition, och att det 

ofta blir en fråga om nytt och gammalt, och framåt och bakåt, vilket gör 

                                                      
301 Riksdagens protokoll 1987/88:135, Anf. 11 Ivar Franzén (C), se även Anf. 7.   
302 Riksdagens protokoll 1987/88:135, se till exempel, Anf. 7 Ivar Franzén (C).  
303 Riksdagens protokoll 1987/88:135, Anf. 11 Ivar Franzén (C).  
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att det framstår som om det bara fanns två alternativ. Wiklund ifrågasätter 

varför det är just upplysningens ideal och idéer som beskrivs som 

framstegsorienterande, och dess motsats som bakåtsträvande. Han menar 

att det gör att det bara finns en framtid eller en möjlig utveckling.304 Det är 

också viktigt att tänka på att det antimodernistiska inte behöver vara 

bakåtsträvande. Istället bör det ses som en vision om en alternativ 

modernisering med positiva visioner om framtiden.305  

 

Avslutning – I skuggan av kärnkraften  

Folkomröstningen hade resulterat inte bara i ett beslut att avveckla 

kärnkraften utan också i ett beslut att utveckla de förnybara energikällorna 

– en omställning av energisystemet. Det var utgångspunkten där den här 

texten tog sin början. Trots folkomröstningen och politikernas 

gemensamma uppfattning att följa resultatet, var det mycket som var 

osäkert och långt ifrån självklart. Det var inte självklart vad som menades 

med folkomröstningsresultatet. Det var inte självklart vad som menades 

med en omställning av energisystemet. Det var inte självklart vad som var 

rationellt, och det var definitivt inte självklart vad som var den bästa 

energilösningen. Inget av detta var självklart eller givet, men trots detta 

framställdes det i debatten som just självklarheter, som fakta som inte 

kunde ifrågasättas.  

 

Under folkomröstningen var riksdagspartierna överens om att kärnkraften 

skulle ersättas med förnybara energikällor, vilket också framgick av 

samtliga folkomröstningsalternativ. Direkt efter folkomröstningen 

flyttades dock fokus från kärnkraften som problem till oljeberoendet som 

problem av de som hade makten att definiera energipolitiken. Detta gjorde 

att även lösningarna och målen med energipolitiken förändrades. Mot den 

                                                      
304 Wiklund, 2006, s. 20 f., 76, 90.  
305 Wiklund, 2006, s. 27, Holmberg, 1998. 
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bakgrunden var det inte alls lika självklart att det var de förnybara 

energikällorna som utgjorde lösningen. Moderaterna, Folkpartiet och 

Socialdemokraterna konstruerade kärnkraften som en, i alla fall tillfälligt, 

lösning på problemet. För Centerpartiet och Vänsterpartiet 

kommunisterna, som var de som flitigast företrädde de förnybara 

energikällornas utveckling, var de idéströmningar som hade haft en stor 

roll i energipolitiken under 1970-talet fortfarande en viktig del, och för 

dem var kärnkraften i likhet med oljeberoendet ett problem, och de 

förnybara energikällorna en lösning. Debatten påverkades dessutom av att 

en utbyggnad av kärnkraften givit upphov till ett elöverskott, vilket 

användes som ett argument i båda riktningarna av aktörerna. Problemen 

formulerades på det sätt som gynnade de egna intressena, och den 

önskvärda lösningen.306 Statistik för energianvändning kunde användas på 

olika sätt beroende på intresse, liksom ett folkomröstningsresultat kunde 

göra det. Just folkomröstningsresultatet från 1980 är ett exempel som 

tydligt visar hur olika aktörer framställde det på lika många sätt som det 

fanns aktörer. Vissa delar lämnades okommenterade medan andra blev 

självklarheter, vilket ledde till att olika aktörer gjorde olika tolkningar som 

i hög grad skilde sig från varandra. Detta behöver inte betyda att deras sätt 

att problematisera, i det här fallet folkomröstningsresultatet, var felaktiga. 

Snarare handlade det om att de använde element av verkligheten som 

passade deras tolkning, det vill säga de pekade på de delar i 

folkomröstningsresultatet som stödde deras politik.307 På så vis kunde 

folkomröstningsresultatet vara ett sätt att motivera en omställning av 

energisysystemet, satsningar på förnybara energikällor och en avveckling 

av kärnkraft i lika hög utsträckning som det motsatta.  

Folkomröstningsresultatet var tillräckligt flexibelt för att uppfylla skilda 

behov och för att vara en del av flera olika problematiseringar.308 Folk-

                                                      
306 Latour, 1987, s. 114. Jfr. även Hajer, 1995.  
307 Jfr. Callon, 1980. 
308 Star & Griesemer, 1989, s. 393.  
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omröstningen var med vetenskapssociologerna Susan Lee Star och James 

R. Griesemers ord ”weakly structured in common use, and become 

strongly structured in individual site use”.309 Den gemensamma 

uppfattningen att folkomröstningsresultatet var entydigt, var precis som 

Star och Griesemer uttrycker, löst strukturerad eftersom den byggde på 

mycket skilda problematiseringar. Sett utifrån de enskilda aktörerna var 

folk-omröstningsresultatet stabilt och tydligt, och aktörerna använde 

endast de delar och de tolkningar som passade dem.  

 

Aktörerna var överens om att folkomröstningsresultatet kunde bidra till 

enighet, i motsats till 70-talets debatt. Många uttryckte en vilja att lämna 

de uppslitande debatterna från 70-talet bakom sig, men trots detta 

genomsyrade motsättningarna riksdagsdebatten även under 80-talet. 

Riksdagsdebatten hamnade efter folkomröstningen snabbt i ett läge där de 

förnybara energikällorna marginaliserades. Även om varje parti gjorde sin 

tolkning och sitt sätt att förstå energisystemet och hela energifrågan, fanns 

det huvudsakligen två tydligt avgränsade problematiseringar. Två olika 

framtidsvisioner och två sätt att organisera samhället ställdes mot 

varandra, och förtydligades av att vara varandras motsatser. Skillnaden 

mellan dem och det sätt de förstärktes på av varandras olikheter låste fast 

motsättningarna ytterligare.310 Handlingsutrymmet var begränsat och 

möjligheten att röra sig utanför eller mellan problematiseringarna var liten. 

Aktörer enrollerade energikällor och gjorde dem till en del av sina 

problematiseringar.311 Förnybara energikällor användes som en del i 

argumentationen för ett mer decentraliserat och närdemokratiskt samhälle 

där miljöhänsyn spelade en större roll, och där människa och natur stod 

varandra närmare, men också som ett hot mot välfärden och mot det 

moderna samhället och som en tillbakagång i utvecklingen. Kärnkraften 

                                                      
309 Star & Griesemer, 1989, s. 393. 
310 Jfr. Barabara Czarniawska: A Tale of Three Cities, 2002 s. 32 ff.  
311 Jfr. Callon, 1986, Smith, 2005, s. 4, 15.    
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blev på samma sätt ett argument mot en ökad kontroll av människor och 

ett alltför teknifierat risksamhälle, men också för ett tekniskt avancerat 

samhälle där kärnkraften skapade ekonomiska möjligheter. Dessa 

argument byggde på idéer om att en viss energikälla leder till en viss typ av 

samhälle. En viss typ av energikälla “/…/ requires the creation and 

maintenance of a particular set of social conditions as the operating 

environment of that system.”312 Langdon Winner menar att det är en 

föreställning som förutsätter att olika energikällor kräver en viss struktur 

på samma sätt som en bil behöver hjul för att rulla.313 Han ställer frågan:  

 

Does this state of affairs derive from an unavoidable social 

response to intractable properties in the things themselves, 

or is it instead a pattern imposed independently by 

governing body, ruling class, or some other social or 

cultural institution to further its own purposes?314  

 

Naturligtvis är det en intressant fråga, men sett utifrån den studie jag har 

gjort är det inte den viktigaste. Som Frank N. Laird, som studerat debatten 

om de förnybara energikällorna i den nordamerikanska energipolitiken, 

skriver är det inte viktigt om aktörerna har rätt eller inte när de 

argumenterar för att en energikälla leder till eller kräver en viss 

samhällsstruktur.315 Det är aktörernas förhållningssätt som har betydelse. 

För de aktörer som starkast tog avstånd från 70-talets diskussioner, vilket 

framförallt var Moderaterna men också Folkpartiet och till viss del 

Socialdemokraterna, var det framförallt visionen om det alternativa 

samhället de tog avstånd från – det modernitetskritiska, det småskaliga 

och det decentraliserade. Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna 

som var de som förde fram dessa idéer i samband med debatten om 

                                                      
312 Winner, 1980, s. 130.  
313 Ibid.  
314 Ibid. s. 131.  
315 Laird, 2001, s. 6.  
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omställningen av energisystemet och förordandet av förnybara 

energikällor, beskrevs av de andra som för naiva och för ideologiska. De 

uppgavs inte vara tillräckligt rationella och kritiserades för att istället vidga 

frågan till att handla om mer än vad som var lämpligt. Moderaterna och 

Folkpartiet argumenterade mycket starkt för vikten av vara just rationell 

och hålla sig till sakkunskapen i diskussionen om det framtida 

energisystemet, vilket de också påpekade att de politiska motståndarna 

inte gjorde. Deras politik reducerades genom att utpekas som 

ovetenskaplig, ideologisk och irrationell. Sociologen Per Gyberg 

uppmärksammar samma tydliga uppdelning mellan vad som är möjligt att 

uttrycka och vad som inte är det i sin studie om kunskapsområdet energi i 

skolan. Han visar hur tydliga förväntningarna var när det gällde vad som 

var fakta och vad som var värderingar. Vissa delar inneslöts och vissa 

delar uteslöts effektivt från diskussionen. Det var endast ett sätt diskutera 

energi som accepterades. Andra sätt ifrågasattes och hindrades därför att 

det inte uppfattades som sann och viktig kunskap.316 

 

Denna uppdelning blev i den energipolitiska riksdagsdebatten särskilt 

tydlig efter Tjernobylolyckan. Diskussionen kom till stor del att handla om 

att ta hänsyn till människors oro eller förlita sig på sakkunskap. Och visst 

hade de rätt som hävdade att deras politiska motståndare inte var 

objektiva när de kopplade ihop energifrågorna med idéer om samhället 

och värderingar, men de var själva inte mindre påverkade av värderingar 

än någon annan part. Två olika förhållningssätt till energisystemet och till 

omställningen av energisystemet stod mot varandra, men det var bara en 

av dem som kunde utpekas som objektiv och vetenskapligt grundad. Laird 

menar att det finns en stark tendens hos aktörer att placera sina 

motståndares idéer i värderingskategorin och sina egna i faktakategorin.317 

                                                      
316 Per Gyberg: Energi som kunskapsområde. Om praktik och diskurser i skolan, 2003, s. 
223 ff.  
317 Laird, 2001, s. 4. Jfr. även Latour, 2004, s. 23 f., Teräväinen, 2007.  
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Det uppstår en kamp om stabilisering av fakta och om att få gehör för 

sina idéer hos andra aktörer. Det var ingen tvekan om vilka som lyckades 

bäst.  

 

Under 80-talet blev energifrågan en diskussion om vilka som var de bäst 

lämpade energikällorna tekniskt och ekonomiskt. Vänsterpartiet 

kommunisterna och Centerpartiet som strävade efter att vidga frågan hade 

svårt att få genomslag för sina idéer. Det dominerande sättet att förstå 

energifrågan och omställningen av energisystemet förutsatte fortsatt 

kärnkraftsdrift; kärnkraften hade blivit en obligatorisk passagepunkt.318 

Aktörer måste gå vägen via den obligatoriska passagepunkten för att 

uppnå sina egna intressen, även om det innebar en anpassning till andra 

aktörers språkbruk och intresseområden. Detta förde med sig att de 

reproducerade ett språkbruk som inte gynnade deras intressen genom att 

anpassa sig till den obligatoriska passagepunkten.319 Det hade blivit så 

självklart att de som försökte omförhandla förståelsen av energisystemet 

blev stoppade. Betydelsefulla aktörer ville behålla den rådande ordningen 

för att det passade deras intressen.320 Detta visade sig bland annat i att 

Centerpartiets och Vänsterpartiet kommunisternas representanter 

osynliggjordes i debatten när de argumenterade för de förnybara 

energikällorna. Även vid de tillfällen som syftade till att debattera andra 

energikällor kom debatten handla om kärnkraftens vara eller icke vara. 

Det är därför viktigt att inte bara analysera vad som uttrycktes utan också 

vad som inte artikulerades.  

 

Trots dominansen av kärnkraften i debatten och den motsättning som var 

så tydlig mellan förnybara energikällor och kärnkraft, är det förenklat att 

säga att de som var emot förnybara energikällor var positiva till 

                                                      
318 Callon, 1986, Latour, 1987. 
319 Gherardi & Nicolini, 2005.   
320 Jfr. Latour, 1987, Callon, 1986.  
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kärnkraften och tvärtom. De förnybara energikällorna beskrevs generellt 

som något positivt, i alla fall i ett längre perspektiv. På det sättet kunde de 

förnybara energikällorna, trots sin marginalisering, också beskrivas som en 

obligatorisk passagepunkt. Det var möjligt och det skedde i allra högsta 

grad att aktörer uttryckte sig negativt om de förnybara energikällornas 

potential och deras betydelse i den närmaste framtidens energisystem. 

Däremot fanns det inte utrymme i debatten att uttrycka att de i ett längre 

perspektiv inte skulle dominera, för att inte säga utgöra, det framtida 

energisystemet. Detta kan ses även i formuleringen av de olika alternativen 

inför folkomröstningen. Inte något av alternativen beskrev ett framtida 

energisystem som inte byggde på förnybara energikällor. På det viset var 

även de förnybara energikällorna en obligatorisk passagepunkt. Trots detta 

går det inte att komma ifrån att de förnybara energikällorna stod i skuggan 

av kärnkraften i den energipolitiska debatten under 80-talet.   
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1991-1997 

De förnybara energikällornas 

genombrott  
 

 
ittonhundranittiotalet skulle bli det årtionde då debatten 

förändrades och då förutsättningarna för de förnybara 

energikällorna och omställningen av energisystemet 

ändrades. De skulle i större utsträckning tas på allvar och 

därmed även framställas som ett möjligt alternativ. Värderingar som 

tillskrivits de förnybara energikällorna och som också påverkat debatten 

om omställningen av energisystemet förändrades, och med dem även 

synen på vad som var möjligt i omställningen. Den tydliga skillnaden 

mellan å ena sidan småskaliga förnybara energikällor, å andra sidan 

storskaliga övriga energikällor omförhandlades. Under hela 1980-talet 

hade energipolitiken präglats av en låsning; huruvida kärnkraften skulle 

avvecklas eller inte överskuggade debatten i riksdagen, vilket hade gjort 

den till en obligatorisk passagepunkt. Alla problematiseringar i den 

riksdagspolitiska energidebatten tog sin utgångspunkt i kärnkraften, vilket 

också gällde diskussionen om omställningen av energisystemet och 

förnybara energikällor. Motsättningen mellan förnybara energikällor och 

kärnkraft minskade drastiskt. Nya allianser, nya problematiseringar och 

nya lösningar skapades. I kontrast till 1980-talets konflikter präglades 

1990-talets riksdagspolitiska energidebatt snarare av konsensus än 

konflikt. De förnybara energikällornas marginalisering och undanträngda 

N 
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roll ersattes av deras genombrott och en plats i centrum av debatten. 

Inledningen på decenniet talade dock för något annat.    

 

Det energipolitiska dilemmat förändrar debatten om         

omställningen 

I början av 1990-talet var det svårt att ana de förnybara energikällornas 

genombrott. Tio år hade gått sedan folkomröstningen, och enligt 1988 års 

principbeslut skulle avvecklingen av kärnkraft inledas med stängningen av 

en reaktor 1995 och en 1996. Samtidigt infördes ett tak för utsläpp av 

koldioxid, och sedan tidigare fanns också förbudet att bygga ut de orörda 

älvarna. Det var hög tid för det socialdemokratiska partiet att börja agera, 

och visa hur kärnkraften i praktiken skulle ersättas, och hur det skulle ske 

utan att öka koldioxidutsläppen eller bygga ut älvarna. Målsättningarna 

ledde dock till problem, och folkomröstningsbeslutet började ifrågasättas. 

Svårigheterna beskrevs i termer av ett energipolitiskt dilemma.  

 

I två texter producerade av Socialdemokraterna framställdes problemet. 

Den första var 90-talsprogrammet – en debattbok om arbetarrörelsens viktigaste 

frågor under 90-talet, som var resultatet av en utredning om partiets framtida 

politik vilken hade tillsatts i juni 1989. Slutsatsen som drogs i 90-

talsprogrammet, angående energipolitiken, var att riksdagsbesluten inte var 

förenliga om det inte skulle visa sig vara möjligt att radikalt minska andra 

koldioxidutsläpp, från till exempel transportområdet. I rapporten 

konstaterades:  

 

Behovet av att spara energi och att höja elpriserna gör att 

de mest erkända basindustrierna inte kommer att kunna 

tillfredsställa sitt elbehov. Vi kommer [inte] undan en 
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mycket besvärlig valsituation, där sannolikt något eller några 

av riksdagsbesluten kan tvingas vika.321 

 
90-talsgruppen skrev ingenting om lösningen på problemet med de 

oförenliga målen, vilket öppnade upp för att gå emot tidigare fattade 

riksdagsbeslut, däribland utvecklingen av de förnybara energikällorna och 

kärnkraftsavvecklingen. Under våren 1990 presenterade Social-

demokraterna ytterligare en text som framhöll problemet: rapporten 

Energipolitiken - problem och möjligheter. Den hade sammanställts av Ingvar 

Carlsson, Birgitta Dahl, Rune Molin och Stig Malm, dåvarande ordförande 

i LO. Gruppen gick även under namnet Rödklövern. Deras uppgift var att 

ta ställning till om det, precis som 90-talsgruppen kommit fram till, var 

riktigt att målen avveckla kärnkraften, bevara älvarna och frysa 

koldioxidutsläppen på 1988 års nivå stod i konflikt med varandra, samt 

om det skulle vara möjligt att fullfölja kärnkraftsavvecklingen. Rödklövern 

var kritisk till hur avvecklingen av kärnkraften skulle gå till och vilka 

konsekvenser den skulle få för basindustrin. Rapporten kännetecknades i 

övrigt framförallt av en beskrivning av problemen med en avveckling av 

kärnkraften. Av konkreta förslag eller lösningar syntes lite. I 90-talsgruppens 

och Rödklöverns arbete hävdades att det fanns ett energipolitiskt dilemma – 

tre uppsatta mål som inte gick att förena. De förnybara energikällorna och 

energieffektivisering beskrevs inte, i någon av texterna, som en lösning på 

problemet. Detta visade att det hade skett en förändring i 

Socialdemokraternas energipolitik.322  

 
 

 

                                                      
321 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti: Energipolitiken: problem och möjligheter, 
Stockholm, 1990.  
322 För en mer ingående redogörelse om Rödklöverns text se Vedung & Brandel, 
2001, s. 369.  
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Omorienteringen i det socialdemokratiska partiets energipolitik säger 

framförallt något om förhållningssättet till de förnybara energikällorna. 

För även om det inte uttrycktes explicit var det ju trots allt 

förhållningssättet och den låga tilltron till de förnybara energikällorna som 

bidrog till skapandet av det energipolitiska dilemmat. Det energipolitiska 

dilemmat var en konstruktion. Det var en konstruktion därför att den 

byggde på en problematisering av energisystemet och av energipolitiken 

som var beroende av vad som inkluderades och vad som exkluderades, 

vad som togs upp som relevant och vad som beskrevs som oviktigt. Det 

energipolitiska dilemmat framställdes dock som något obestridligt just på 

grund av det som uttrycktes, men också det som lämnades osagt. Vad var 

det då som inkluderades i problematiseringen?  

 

För det första förbudet mot att bygga ut älvarna, vilket omöjliggjorde 

ytterligare vattenkraft i energisystemet. För det andra, avvecklingsbeslutet. 

Oavsett om man var för eller emot var avvecklingen av kärnkraften en 

avgörande fråga som hade en mycket central plats i den energipolitiska 

riksdagsdebatten. Från 1988 fanns det dessutom ett beslut om att stänga 

två reaktorer. För det tredje fanns det ett beslut om införande av ett 

koldioxidtak. Dessa tre beslut utgjorde huvuddelarna i det energipolitiska 

dilemmat. De beskrevs som oförenliga med varandra och därför uppstod 

ett dilemma. Det energipolitiska dilemmat framställdes som en 

självklarhet. Men vad var det egentligen som gjorde att dessa beslut 

krockade med varandra och att denna motsättning uppstod?  

 

Svaret på frågan ligger framförallt i synen på de förnybara energikällornas 

otillräcklighet. Det var med anledning av att dessa inte beskrevs vara 

tillräckligt starka för att ersätta kärnkraften och bryta oljeberoendet utan 

att användningen av fossila bränslen ökade eller vattenkraften byggdes ut. 

Även tidigare hade Socialdemokraterna tagit upp problemet med att de 

förnybara energikällorna kanske inte skulle räcka hela vägen. Tidigare hade 
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det dock varit möjligt för dem att se kol och naturgas som en möjlig, 

tillfällig lösning. Sedan beslutet från 1988 om ett koldioxidtak, som de 

övriga partierna röstat igenom mot Socialdemokraternas vilja, fanns den 

möjligheten inte längre kvar.323  Genom det energipolitiska dilemmat blev 

det också uttalat att 1980 års energipolitiska beslut var i farozonen. Det 

var första gången problemet diskuterades så tydligt och explicit. 

Socialdemokraterna backade från målsättningen att avveckla kärnkraften. 

Politiken flyttades allt mer mot fackförenings-rörelsen i motsats till den 

energipolitik som drivits sedan 1988 och som varit mer inriktad mot 

miljörörelsen. Detta visade på den splittring som fanns inom det 

socialdemokratiska partiet. För de aktörer som hade större tilltro till de 

förnybara energikällorna var det energipolitiska dilemmat däremot inte ett 

faktum. De framhöll att de förnybara energikällorna var tillräckligt starka 

för att det skulle vara möjligt att ställa om energisystemet. Detta visar att 

det var möjligt att enrollera det energipolitiska dilemmat och använda det 

för att uppnå politiska mål.   

 

I och med att Socialdemokraterna tog upp det energipolitiska dilemmat 

förändrades också deras förhållningssätt i energifrågan och till 

omställningen av energisystemet. Förändringen förstärktes av det faktum 

att Rune Molin, tidigare LO-ordförande, i januari 1990 utsågs till 

industriminister samtidigt som energifrågorna flyttades till industri-

departementet från det tidigare miljö- och energidepartementet. Samtidigt 

entledigades Birgitta Dahl från posten som energiminister, och fick istället 

ansvar för enbart miljöfrågorna.324 När miljö- och energifrågorna slogs 

samman och lades under ett gemensamt departement 1988 var argumentet 

                                                      
323 Riksdagens protokoll 1987/88:135. 
324 Att Birgitta Dahl fick lämna sin plats som energiminister var inte så konstigt 
med tanke på löftet om att kärnkraften skulle avvecklas. När hon bröt löftet satte 
det henne i en svår position om hon skulle sitta kvar som ansvarig som både 
energi- och miljöfrågorna.   
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att det var ett sätt att integrera miljö och energi i alla politikområden och 

låta dem genomsyra politiken. Energifrågans flytt från miljö- till 

industridepartementet var en markering om en ändrad riktning och en ny 

problematisering i den socialdemokratiska energipolitiken. En förändrad 

tolkning av vilka problemen och vilka lösnigarna var. Kraftindustrin som 

starkt kritiserat Birgitta Dahls energipolitik välkomnade den förändrade 

ordningen.325   

 

Energifrågan blev, från att ha varit i första hand en miljöfråga, återigen en 

industrifråga. När den omvända ändringen gjordes 1988 var det ett sätt att 

poängtera energifrågornas vikt för miljön. Frågan är om det här istället var 

ett sätt att poängtera det starka bandet till industrin och näringslivet, och 

ett steg från miljöfrågorna? Med tanke på Socialdemokraternas agerande 

är det rimligt att anta att så var fallet. Socialdemokraterna fick positiv 

respons från kraftindustrin, men miljörörelsen reagerade istället med 

missnöje liksom flera av partiets sidorganisationer.326 För Social-

demokraterna hade det under större delen av 1980-talet varit en stor 

utmaning att hitta en balans i energifrågan. På så vis kunde både 

näringslivet och miljörörelsen enrolleras. Ofta misslyckades de med båda 

och blev istället ansatt från flera håll, både i och utanför riksdagspolitiken. 

En viss typ av problematisering innebar också att man kunde intressera en 

viss typ av aktörer. Socialdemokraterna förändrade sitt sätt att 

problematisera energifrågan och därmed också vilka aktörer som var 

möjliga att nå, oavsett om det var i eller utanför riksdagen.327  

 

                                                      
325 Anshelm, 2000.  
326 Anshelm, 1995, s.154 ff.  
327 Latour, 1987, Callon, 1980, Callon, 1986.  
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1991 års energiuppgörelse 

När statsminister Ingvar Carlsson hösten 1990 samlade de andra partierna 

till överläggning om den framtida energipolitiken var det på grundval av 

konstruktionerna av det energipolitiska dilemmat och med en önskan om 

enighet. Två konkreta frågor stod på agendan: att undanröja 1988 års 

beslut om att avveckla två reaktorer 1995 och 1996, samt att mjuka upp 

beslutet från 1988 om ett koldioxidtak. Överläggningarna resulterade i en 

överenskommelse i december 1990 mellan Socialdemokraterna, Center-

partiet och Folkpartiet om att riva upp besluten från 1988.328  

 

Uppgörelsen var blocköverskridande, vilket skulle få stor betydelse för 

energipolitiken de närmaste åren. Ingvar Carlssons mål att skapa enighet i 

energipolitiken tycktes uppnått, om än tillfälligt. Det energipolitiska 

dilemmat användes för att förändra energipolitiken och var, i alla fall för 

stunden, upplöst. Uppgörelsen, som senare skulle benämnas som 1991 års 

energiuppgörelse, skulle komma att påverka och slå an tonen för de närmaste 

årens energipolitik.329 Energiuppgörelsen blev precis som folkomröst-

ningsbeslutet en utgångspunkt för energipolitiken och det som de politiska 

aktörerna hänvisade tillbaka till. Den återspeglade också det sätt som 

energipolitiken i stort, omställningen av energisystemet och de olika 

energikällorna, debatterades. I början av 1991 lades proposition 

1990/91:88 Om energipolitiken fram.330  

 

Målet med energipolitiken var, enligt propositionen, att trygga tillgången 

på el och att ha internationellt konkurrenskraftiga villkor. I propositionen 

påpekades också vikten av att skapa en trovärdig politik för omställningen 

och utvecklingen av energisystemet, det vill säga stabil och tillräcklig 

                                                      
328 Anshelm, 2000, s. 420 ff.  
329 Se mer om uppgörelsen i Algotsson, 1996, s. 166 ff.  
330 Proposition 1990/91:88 Om energipolitiken. 
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tillförsel i kombination med andra mål.331 I uppgörelsen fanns ingenting 

om när avvecklingen av kärnkraften skulle inledas. Istället poängterades 

att dess inledning berodde på utvecklingen av de förnybara energikällorna, 

men också på vilken möjlighet det fanns att bibehålla konkurrenskraftiga 

elpriser i förhållande till andra länder.332 Propositionen var inte bara 

betydelsefull på grund av uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, 

Centerpartiet och Folkpartiet, och de förändrade energipolitiska besluten, 

utan också för att det skedde en förändring i förhållningssättet till de 

förnybara energikällorna. Den förnybara energikälla som förändrade 

argumentationen och som tillskrevs större tilltro än vad någon av de andra 

gjort var biobränslet, vilket jag senare kommer ägna en ingående analys (se 

s.162-169).333   

 

1991 års energiuppgörelse innebar också att den låsning som hade 

genomsyrat den riksdagspolitiska energidebatten sedan folkomröstningen 

inte längre överskuggade den. En fråga som kom upp på den 

riksdagspolitiska agendan under slutet av 80-talet var uppmärksammandet 

av klimatförändringarna. I och med 1991 års energiuppgörelse blev den 

också en av de absolut viktigaste delarna i energidebatten. Klimatfrågan 

gjorde det möjligt för de som var positiva till kärnkraft att problematisera 

energifrågan och omställningen av energisystemet på ett sådant sätt att 

miljöfrågorna blev vikigast i argumentationen. Kärnkraften kunde föras 

fram som lösning på ett miljöproblem. Detta förde också med sig att 

                                                      
331 Proposition 1990/91:88. s. 7.  
332 Proposition 1990/91:88. 
333 I materialet förekommer både bioenergi och biobränsle. Vad som inkluderades 
varierade mellan aktörer och beroende på sammanhang. Vissa inkluderade endast 
bränslen från skog- och åkermark, medan andra hade en vidare definition och 
även inkluderade hushållsavfall, avloppsslam och torv. Med tanke på att den 
största potentialen ligger i bränslen från skog- och åkermark är detta av mindre 
betydelse i denna studie. Jag har valt att använda begreppet biobränsle eftersom 
det är det som används i störst utsträckning av aktörerna i mitt material.   
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partier som stod långt ifrån varandra i energipolitiken ändå byggde sina 

problematiseringar på samma sätt med utgångspunkt i klimat-

förändringarna, med den skillnaden att vissa förespråkade kärnkraft som 

lösning, andra förnybara energikällor. 1988 blev det extra tydligt hur 

klimatförändringarna kunde användas för att motivera skilda energi-

lösningar.  

 

Våren 1988 hade Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och 

Vänsterpartiet kommunisterna bildat en ”ohelig” allians mot 

Socialdemokraterna och beslutat om ett tak för koldioxidutsläpp genom 

att bygga upp sina problematiseringar runt just klimatförändringarna. 

Moderaterna och Folkpartiet argumenterade för ett bibehållande av 

kärnkraften, och genom koldioxidtaket poängterade de vikten av att 

behålla en koldioxidfri energikälla som kärnkraften. Centerpartiet och 

Vänsterpartiet kommunisterna, som trodde på de förnybara 

energikällornas potential, såg även de koldioxidtaket som en bra lösning 

och som ett sätt att gynna dessa energikällor. Klimatfrågan var speciell till 

sin karaktär såtillvida att den kunde användas som ett argument både för 

fortsatt kärnkraftsanvändning och som ett skäl för att utveckla de 

förnybara energikällorna. För Moderaterna blev klimatförändringarna det 

argument som möjliggjorde en mer miljöinriktad retorik än tidigare. Att 

värna om miljön och klimatet var positivt värdeladdat, och därmed ett sätt 

att skapa relationer till de aktörer som värdesatte detta. Klimatdebatten 

skapade legitimitet för den energipolitik som Moderaterna hade fört under 

hela 80-talet, och möjliggjorde samtidigt en problematisering som innebar 

en mer miljöanpassad energipolitik samtidigt som de fortsatt kunde 

argumentera för det som varit deras prioritering under lång tid: kärnkraft 

och billig el till basindustrin. Kärnkraften var den energikälla som beskrevs 

leda till billig energi, och den togs också upp som en energikälla som inte 

påverkade klimatet i negativ riktning. För Moderaterna innebar detta en 
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möjlighet att hålla fast vid tidigare ställningstaganden, vilket de inte var 

ensamma om.   

Kompromiss, konsensus och kritik 

Tre partier enades genom 1991 års energiuppgörelse. Dessa partier hade 

tidigare haft stora problem att samarbeta och riktat skarp kritik mot 

varandra. Hur argumenterade de angående energiuppgörelsen och hur 

bemöttes de av dem som stod utanför? Folkpartiet, Socialdemokraterna 

och Centerpartiet intog mycket skilda positioner. De valde också helt olika 

sätt att förhålla sig till uppgörelsen: För Centerpartiet var den en början på 

omställningen, för Folkpartiet ett bevis på de förnybara energikällornas 

otillräcklighet, och för Socialdemokraterna en bekräftelse på deras 

konsekventa och långsiktiga politik. De tre partierna utformade 

uppgörelsen och propositionen tillsammans, men de gjorde olika 

problematiseringar av den och de tolkade den på olika vis.334 Genom 

propositionen kunde de stärka sina egna problematiseringar som låg i linje 

med partiets identitet. Uppgörelsen var en kompromiss, och proposi-

tionen var skriven på ett sådant sätt att det fanns utrymme för tolkningar 

som kunde passa partiernas olika sätt att problematisera energifrågan, 

samtidigt som den möjliggjorde samarbete. Utifrån vetenskaps-

sociologerna Susan Lee Star och James R. Grisemers perspektiv kan 

uppgörelsen ses som ett objekt som varje parti kunde använda på skilda 

sätt.335 

 

Skillnaden mellan partierna i energiuppgörelsen var slående, inte minst 

mellan Folkpartiet och Centerpartiet. Folkpartiet menade att det hade visat 

sig finnas fler problem än man tidigare räknat med när det gällde 

omställningen, medan Centerpartiet beskrev uppgörelsen som ett sätt att 

inleda den. För Folkpartiets del gick uppgörelsen i linje med deras tidigare 

                                                      
334 Latour, 1987, s. 108 f.  
335 Star & Griesemer, 1989, s. 404.  
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energipolitik. De hade tidigare varit mycket kritiska till Social-

demokraternas beslut om årtal när det gällde kärnkraftsavvecklingens 

inledning, och det var inte så konstigt att de nu var nöjda med att stryka 

beslutet från 1988 om att avveckla två reaktorer. Enligt Hadar Cars, en av 

Folkpartiets mest centrala energidebattörer i riksdagen vid den här tiden, 

hade Folkpartiets energipolitik präglats av konsensus.336 Men han 

poängterade också att det var viktigt att tänka på att förutsättningarna för 

energipolitiken såg annorlunda ut jämfört vad den gjorde 1980.  

 

År 1980 insåg vi inte, vilket inte alls är något märkvärdigt, 

att ett av de allvarligaste hoten mot vår miljö är en 

växthuseffekt som är en följd av ökade utsläpp av koldioxid 

och andra gaser på grund av ökande användning av fossila 

bränslen. Detta är någonting som av självklara skäl 

försvårar den omställning av energisystemet som vi önskade 

1980, eftersom det lämnar oss ganska få alternativ i dagens 

läge, egentligen endast bioenergi och vind.337  

 
Citatet visar på två saker. För det första att Hadar Cars, och rimligen 

också Folkpartiet i stort, menade att de förnybara alternativen som fanns 

var biobränsle och vind. Dessa uppfattades dock inte som tillräckliga för 

att ställa om energisystemet. För det andra att klimatfrågan fått en 

betydelsefull roll i den energipolitiska debatten. Dessa två faktorer 

försvårade, enligt Cars, omställningen av energisystemet och visade att 

förutsättningarna sedan 1980 hade förändrats, det vill säga 

kärnkraftsavvecklingen måste senareläggas. 

 

Centerpartiets energipolitiske representant Ivar Franzén beskrev istället 

energiuppgörelsen som ett trendbrott i den svenska energipolitiken som 

                                                      
336 Riksdagens protokoll 1990/91:129, Anf. 62 Hadar Cars (Fp).  
337 Riksdagens protokoll 1990/91:129, Anf. 94 Hadar Cars (Fp).  
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gav möjligheter att ”omedelbart påbörja förnyelsen av vårt energisystem, 

en förnyelse som baseras på effektivare energianvändning och övergång 

till förnybar energi”.338 Han påpekade också att Centerpartiet naturligtvis 

inte var nöjda med allt i överenskommelsen men att den var bättre än 

ingen alls.339 Det här var också en kritik mot Miljöpartiet som menade att 

Centerpartiet frångått sina ideal. Ivar Franzén menade att utvecklingen på 

miljöområdet varit katastrofal sedan Miljöpartiet kom in i riksdagen. 

Enligt Franzén gick det inte att vara i minoritet och tro att man skulle 

uppnå resultat om man inte var beredd att vara ”realpolitiker”.340 När det 

gällde kärnkraften var Centerpartiet tydligt med att säga att år 2010 gällde, 

men passade samtidigt på att fråga om det även gällde Social-

demokraterna?341      

 

För det socialdemokratiska partiet var två saker viktiga att påpeka. För det 

första att deras energipolitik var konsekvent och att de ända sedan 

folkomröstningen hade arbetat för att få igenom en och samma politik. 

För det andra att deras energipolitik hade hindrats av de motsättningar 

som framförallt tillskrevs de andra partierna. Enligt Rune Molin, 

industriminister med ansvar för energifrågor, fanns det i linje 2 inför 

folkomröstningen en långsiktig omställningsstrategi som innebar att det 

första årtiondet skulle användas för att forska om och utveckla de 

förnybara energikällorna. Den andra tioårsperioden skulle ägnas åt 

praktisk tillämpning. Mot slutet av 1990-talet skulle tekniken finnas 

tillgänglig och den tredje och sista tioårsperioden skulle tekniken fasas in 

och ersätta kärnkraften. Molin påpekade att det trots den långsiktighet 

som linje 2 stod för, och trots beslutet som folkomröstningen resulterat i, 

                                                      
338 Riksdagens protokoll 1990/91:129, Anf. 63 Ivar Franzén (C).  
339 Ibid.  
340 Riksdagens protokoll 1990/91:129, Energipolitik,10 juni, 1991, Anf. 75 Ivar 
Franzén (C).  
341 Riksdagens protokoll 1990/91:129, Anf. 96 Ivar Franzén (C). 
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fanns inte det förtroende som krävdes för en långsiktig energipolitik utan 

att en sådan hindrades av gamla motsättningar. Flera försök hade, enligt 

Molin, gjorts de senaste åren för att överbrygga motsättningarna utan att 

det hade gett några resultat. I det läget hade statsminister Ingvar Carlsson 

bjudit in till överläggningar och uppgörelsen var ett sätt att både hantera 

de motsättningar som fanns och ett sätt att ställa om energisystemet.342 

Molin flyttade genom sin argumentation över ansvaret på något som låg 

utanför det socialdemokratiska partiet. Innebörden blev att ett eventuellt 

misslyckande att ställa om energisystemet och avveckla kärnkraften 

berodde på motsättningar mellan de andra partierna, inte på 

Socialdemokraterna.   

  

Även partierna utanför uppgörelsen förhöll sig till den på olika sätt. 

Moderaterna beskrev uppgörelsen som ett bevis på att den 

socialdemokratiska energipolitiken misslyckats. Enligt moderaten Gunnar 

Hökmark hade Socialdemokraternas energipolitik brutit samman, vilket 

skulle innebära en stor kostnad för skattebetalarna, en åsikt som delades 

av partiet i stort. Hökmark argumenterade istället för en energipolitik som 

var till fördel för näringslivet och den svenska ekonomin.343 En stor del av 

kritiken från Moderaterna handlade om att Socialdemokraterna hade 

backat när det gällde årtalen 1995 och 1996, och därmed haft fel under 

större delen av 80-talet. Moderaterna ställde sig, i enlighet med 

energiuppgörelsen, positiva till att ompröva beslutet om att avveckla två 

kärnkraftreaktorer 1995 och 1996, eftersom det gick helt i linje med deras 

tidigare förda energipolitik. De var däremot mycket kritiska till att 

koldioxidtaket revs upp. Klimatfrågan hade sedan våren 1988 varit en 

viktig del i Moderaternas energipolitik.344 Att klimatfrågan dessutom gav 

                                                      
342 Riksdagens protokoll 1990/91:129, Anf. 97 Rune Molin (S). 
343 Riksdagens protokoll 1990/91:129, Anf. 60 Gunnar Hökmark (M).  
344 Detta gällde dock inte transportpolitiken som i hög grad betraktades som skild 
från energipolitiken av samtliga partier.  
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möjligheten att argumentera både för miljön och för kärnkraften var ingen 

nackdel. Det gjorde det möjligt att konstruera ett problem till en 

förutbestämd lösning. När det gällde de förnybara energikällorna förde 

Moderaterna fram sina tidigare argument om deras tillkortakommanden. 

Enligt Hökmark var det naivt att tro att subventionsprogram skulle få 

fram nya alternativa bränslen. Han framhöll också att det var skadligt att 

inte låta dem växa fram på kommersiella grunder, vilket skulle vara 

nödvändigt för att få dem långsiktigt överlevnadskraftiga.345 I och med 

energiuppgörelsen hade Moderaterna fått en marginaliserad roll i energi-

politiken. De stod utanför den blocköverskridande överenskommelsen, 

vilket gjorde dem till ett av ytterlighetspartierna i energipolitiken.  

 

Den andra ytterligheten vid den här tidpunkten stod Miljöpartiet för. 

Partiet hade kommit in i riksdagen valet 1988, som också hade gått till 

historien som Miljövalet på grund av det stora intresse som fanns för 

miljöfrågorna vid den tidpunkten.346 Miljöpartiet hade tagit över rollen 

som radikaler inom energipolitiken efter Centerpartiet och Vänsterpartiet 

kommunisterna. De hade ofta blivit beskyllda för att föra en allt för 

ideologiskt färgad energipolitik och för att integrera frågor som inte hörde 

dit. Som jag tidigare nämnt hade Centerpartiet i slutet av 80-talet börjat 

närma sig de andra partiernas sätt att argumentera, en förändring som 

också började synas i Vänsterpartiet argumentation. Miljöpartiets energi-

politik var dock mer radikal än vad de andra partiernas någonsin varit. 

Lars Norberg (Mp):  

   

Det gäller att skilja på vad som är hot och vad som är hopp 

i energipolitiken, Hotet heter ekologisk katastrof på grund 

av den rika världens slöseri med användningen av uran, kol, 

                                                      
345 Riksdagens protokoll 1990/91:129, Anf. 60 Gunnar Hökmark (M). 
346 Bennulf, 1994.  
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olja och fossilgas. Hotet heter kort och gott förintelse. 

Hoppet heter solenergi.347 

 
Miljöpartiet var också mycket kritiskt till de förslag som energiuppgörelsen 

innebar. Partiets energipolitiska representanter menade att det endast 

handlade om kosmetika. Istället föreslog Miljöpartiet kraftigt ekonomiskt 

stöd till utvecklandet av de förnybara energikällorna. Partiet såg det som 

sin uppgift att i det kommande valet visa väljarna hur energipolitiken 

egentligen såg ut.348 Idéhistorikern Martin Wiklund menar att Miljöpartiets 

berättelse byggde på kontrasten till det moderna Sverige och förordandet av 

ekonomisk tillväxt. Partisymbolen maskrosen visade både på underifrån-

perspektivet, men också på det alternativa. Enligt Wiklund en symbol för 

att bryta mot mönstren och utmana det konventionella. En viktig del av 

Miljöpartiet och vad det stod för var dikotomin mellan det alternativa och 

det etablerade där partiet tog ställning för det alternativa.349 Centerpartiets 

representanter svarade på Miljöpartiets kritik av uppgörelsen genom att slå 

bort deras energipolitik som ”orealistiska drömmar”.350 Därmed använde 

Centerpartiet samma kritik som deras motståndare använt för att beskriva 

deras politik några år tidigare. Även Vänsterpartiet använde samma typ av 

kritik som Centerpartiet. En av Vänsterpartiets energipolitiska företrädare 

Rolf L. Nilson konstaterade:  

 

Miljöpartisterna har sagt att man kan avveckla kärnkraften 

på tre år. Det är bara att knäppa med fingrarna och ta bort 

                                                      
347 Riksdagens protokoll 1990/91:129, Anf. 73 Lars Norberg (Mp). 
348 Ibid.  
349 Wiklund, 2006, s. 292 ff.  
350 Riksdagens protokoll 1990/91:129, Anf. 104 Roland Larsson (C).  
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den. Det går lätt som en plätt, om jag citerat någon av deras 

företrädare rätt. Jag tror inte det går lätt som en plätt.351  

 
Centerpartiet och Vänsterpartiet hade under hela 80-talet bemötts av 

argumenten att det var naivt och orealistiskt att tro att de förnybara 

energikällorna skulle kunna ersätta kärnkraften. Uppdelningen mellan det 

etablerade och det alternativa hade varit uppenbar. Det perspektiv 

Centerpartiet och Vänsterpartiet företrädde innefattade en stor dos 

samhällskritik, och den skapade också en ideologisk dimension som inte 

rörde sig på den vänster-högerskala som annars dominerade politiken. 

Den gröna dimensionen av politiken handlade istället om ekologiska 

hänsyn eller tillväxt, men berörde också frågor om småskaligt och 

storskaligt, om decentralisering och centralisering, om närdemokrati och 

representativ demokrati, och om folket mot eliten.352 När Miljöpartiet 

kom in riksdagen tog de på många sätt över Centerpartiets och 

Vänsterpartiets roll i energipolitiken som de radikala, och också deras sätt 

att problematisera energifrågan. Detta påverkade också Centerpartiets och 

Vänsterpartiets roll i energipolitiken. Frågan är om det berodde på att 

Miljöpartiet kom in i riksdagen eller om en förändring som skulle skett 

ändå? Oavsett svaret på frågan är det ändå rimligt att tänka sig att det 

kunde vara svårt att behålla rollen som näst mest radikal i miljö- och 

energipolitiken. Den partipolitiska identiteten skapas i relation till de andra 

partierna, och i och med att ett nytt parti kom in i riksdagen förändrades 

också de övriga partiernas roller.353 Oavsett Centerpartiets och 

Vänsterpartiets förändrade politik är det anmärkningsvärt att de använde 

en argumentation som vanligtvis riktades mot dem. Detta visar också att 

                                                      
351 Riksdagens protokoll 1990/91:129, Anf. 95 Rolf L. Nilsson (V). 
352 Wiklund, 2006, s. 281.  
353 Jfr. John Law & Michel Callon: ”The Life and Death of an Aircraft: A 
Network Analysis of Technical Change”, i Shaping Technology/Building Society, (red.) 
Wiebe Bijker & John Law, 1992, s. 25. 
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det var vissa argument som hade lättare att få genomslag. Under 80-talet 

hade kärnkraften blivit en obligatorisk passagepunkt i debatten, vilket gjort 

att det var något som alla måste förhålla sig till. Den här gången handlade 

det inte om kärnkraften men däremot om de argument som brukade 

användas av de som förespråkade den.    

 
Uppgörelsen var blocköverskridande eftersom partierna kunde behålla 

sina huvudargument i energipolitiken. Trots sina skilda utgångspunkter 

kunde de hålla fast vid de argument de tidigare använt, och vidmakthålla 

att de stod fast vid sina åsikter. Energiuppgörelsen 1991 ledde till att den 

tydliga skiljelinje som skar igenom den energipolitiska debatten, i alla fall 

tillfälligt, förlorat sin roll. En av de främsta orsakerna till att 

energiuppgörelsen fick så stor betydelse var att den var block-

överskridande. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet hade 

alla något att vinna på uppgörelsen men de gjorde olika problematiseringar 

av den och de hade också skilda motiv till att vara med. Vissa paralleller 

kan också dras till debatten om folkomröstningsresultatet tio år tidigare då 

enigheten hade varit det som alla partier varit eniga om, trots mycket 

skilda intressen. Samförståndet, enigheten och att skapa en trovärdig 

politik för omställningen av energisystemet var också något som var 

viktigt i 1991 års uppgörelse, precis som det varit 1980.  

 

Ny regering bekräftade uppgörelsen  

I valrörelsen 1991 var det inte, som inför valet 1988, miljöfrågorna som 

var de centrala. Istället var det de ekonomiska problemen som stod i 

fokus. Debatten inför valet handlade om tillväxt, välfärd och syssel-

sättning.354 Miljöpartiet, som hade kommit in i riksdagen 1988, fick lämna 

sin plats och ersattes av Kristdemokraterna och av det nybildade partiet 

Ny demokrati, ett parti som visade sig vara Miljöpartiets motsats i 

                                                      
354 Lennart Schön: En modern svensk ekonomisk historia, 2007, s. 506 f.  
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energifrågor. Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten till en 

borgerlig fyrpartiregering med Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna. Moderaten Carl Bildt utsågs till statsminister. Den nya 

regeringen kunde dock inte få egen majoritet i riksdagen, vilket av 

förklarliga skäl försvårade för den att driva igenom sin politik.355  

 

Energifrågan hade lett till problem vid tidigare regeringsbildningar, och 

statsvetarna Evert Vedung och Magnus Brandel menar att kännare av 

svensk politik inför riksdagsvalet hade förutspått att med anledning av just 

energifrågan skulle bli problem för de borgerliga partierna att bilda 

regering. Den fråga inom energiområdet som ansågs kunna stjälpa 

samarbetet var kärnkraften, vilket i så fall inte skulle vara första gången.356 

Den här gången fanns det dock något som skulle hjälpa partierna i 

samarbetet – den blocköverskridande energiuppgörelsen. Centerpartiet, 

Folkpartiet och Socialdemokraterna hade lyckats enas, mycket på grund av 

att de kunde hålla kvar vid sina tidigare sätt att argumentera och genom att 

ta fasta på olika delar i uppgörelsen.  Frågan var om detta skulle fungera 

även i den nya regeringen och hur de skulle ställa sig till uppgörelsen?  

 

I regeringsförklaringen den 4 oktober 1991 accepterades riksdagens 

energipolitiska beslut som vilade på 1991 års energiuppgörelse. Därmed 

var det klart att även Moderaterna var en del av den skara som stod 

bakom uppgörelsen. Statsminister Carl Bildt: 

 

Den s.k. energiöverenskommelsen ligger fast. Omställ-

ningen av energisystemet måste, vid sidan av säkerhets-

kraven, ske med hänsyn till behovet av elkraft. Det är 

                                                      
355 Vedung & Brandel, 2001, s. 381.  
356 Ibid. 
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viktigt att Sverige har internationellt konkurrenskraftiga 

elpriser.357  

 
Bildt poängterade att energipolitiken hade stor betydelse för en hållbar 

ekonomisk tillväxt men att den också skulle styras av stor miljöhänsyn. 

Han poängterade att det var den tekniska och ekonomiska utvecklingen 

som skulle skapa möjligheter att ställa om till ”mindre resurskrävande och 

miljöbelastande produktions-, energi- och transportsystem”.358 När det 

gällde de förnybara energikällorna var det, enligt Bildt, energi från 

biobränslen, solenergi och vindkraft som skulle utvecklas och stimuleras. 

Hushållning av energi skulle också främjas.359 Moderaternas position i 

förhållande till energiuppgörelsen var nu en helt annan än den hade varit 

några månader tidigare när den hade debatterats i riksdagen. Eftersom 

Moderaterna var det största borgerliga partiet blev de ironiskt nog den 

främsta företrädaren för energiuppgörelsen. Genom att, precis som de 

andra partierna tidigare gjort, använda uppgörelsen på det sätt som 

passade partiet blev det möjligt för Moderaterna att i regeringsförklaringen 

ställa sig bakom uppgörelsen. Nu var det inte mindre än fem partier som 

stod bakom energiuppgörelsen, förutom de tidigare nu också Moderaterna 

och Kristdemokraterna. Av den fråga som inför valet bedömdes kunna 

leda till störst problem vid ett borgerligt samarbete – kärnkraften – syntes 

ingenting.360 Den skulle uppenbarligen inte få bli ett problem för 

regeringen. Lösningen var helt enkelt att koppla bort kärnkraften som 

politisk sakfråga. När inte kärnkraften fungerade som en låsning av den 

energipolitiska debatten fanns det också större möjlighet att ge utrymme 

för debatten om de förnybara energikällorna, inte minst biobränslet.      

                                                      
357 Riksdagens protokoll 1991/92:6 Regeringsförklaring , 4 oktober, 1991 Anf. 3 Carl 
Bildt (M). 
358 Riksdagens protokoll 1991/92:6, Anf. 3 Carl Bildt (M). 
359 Ibid. 
360 Ibid. 



162 
 

Biobränslet förändrar förutsättningarna för omställningen 

och för de förnybara energikällorna  

I och med 1991 års energiuppgörelse skedde en genomgripande 

förändring av energipolitiken, en förändring som också ledde till ett 

förändrat förhållningssätt till omställningen av energisystemet och de 

förnybara energikällorna. Trots att konstruktionen av ett energipolitiskt 

dilemma var en bekräftelse på den låga tilltron till förnybara energikällor 

kan detta anmärkningsvärt nog också ses som en öppning för de 

förnybara energikällorna. När beslutet att avveckla kärnkraften lades på is 

försvann i stort sett också den motsättning som funnits mellan 

kärnkraften och förnybara energikällor. Detta gjorde att förnybara 

energikällor inte längre framställdes som ett lika stort hot. I och med det 

skapades ett utrymme i debatten som innebar att de inte förknippades 

med ett ställningstagande för eller emot kärnkraft. De förnybara 

energikällorna var inte längre förbisedda. Anledningen till förändringen 

var bland annat biobränslet. I den proposition som kom i samband med 

uppgörelsen beskrevs biobränslet som en viktig del av omställningen av 

energisystemet, och för att stärka dess ställning i energisystemet föreslogs 

en biobränslekommission med uppdrag att utreda möjligheterna för en 

”/…/ väsentligt ökad användning av biobränslen /…/”. Biobränsle-

kommissionen fick i uppdrag att föreslå riktlinjer för de 625 miljoner som 

samtidigt avsattes som särskilda medel för att utveckla användandet av 

biobränsle.361  

 

Under större delen av 80-talet var biobränsle inget alternativ. De 

förnybara energikällorna hade varit det samma som sol, vind och vatten. 

Vattenkraften var till följd av politiska beslut och värderingar ingenting 

som skulle innebära ytterligare tillskott till energiproduktionen. Därmed 

var det framförallt sol och vind som hade förts fram som de förnybara 

                                                      
361 Proposition 1990/91:88.  
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energikällorna. Till dem hade det funnits liten tilltro. Centerpartiet och 

Vänsterpartiet, senare också Miljöpartiet, hade argumenterat för deras 

potential och för värdet av ett ökat utnyttjande med avsikten att 

möjliggöra en omställning av energisystemet. 1991 års energiuppgörelse 

förändrade förutsättningarna och förhållningssättet till de förnybara 

energikällorna när biobränslet lades fram som ett trovärdigt alternativ. Hur 

kunde en energikälla så snabbt komma in i debatten och så snabbt bli den 

som alla riksdagspartier hänvisade till? Hur kunde biobränslet gå från att 

ha varit i stort sett obetydligt till att bli den viktigaste hörnstenen i 

omställningen av energisystemet? 

 

Drygt tio år tidigare, inför folkomröstningen, hade endast linje 3 i mycket 

liten skala fört fram biobränslet. I början av 80-talet sågs biobränslet inte 

som något alternativ varken i riksdagsdebatten eller i den allmänna 

samhällsdebatten. Undantaget utgjordes av några ingenjörer och 

entreprenörer som i fackpress argumenterade för dess fördelar. Under 

andra halvan av 80-talet började det i debattartiklar framföras krav på 

biobränslesatsningar.362  I den riksdagspolitiska debatten fanns biobränslet 

med redan i reservationerna till Istället för kärnkraft från 1984 då 

centerpartisten Börje Hörnlund och folkpartisten Hadar Cars poängterade 

dess potential. Det skulle dock dröja in på 90-talet innan biobränslet fick 

sitt genombrott i den riksdagspolitiska debatten. I slutet av 80-talet hade 

Folkpartiet fört fram krav på större satsningar på biobränslen. Partiledaren 

Bengt Westerberg hade resten av partiet bakom sig då han bland annat i 

en debattartikel lade fram förslaget att tillsätta en biobränsle-

kommission.363 Förslaget fanns med när Socialdemokraterna, 

Centerpartiet och Folkpartiet förhandlade om energipolitiken vintern 

1990-91 och blev en viktig del av energiuppgörelsen. I energiuppgörelsen 

                                                      
362 Anshelm, 2009, s. 6. 
363 Ibid. s 6 f.  
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blev det för första gången också tydligt att det skett en kraftig förändring i 

riksdagspartiernas sätt att förhålla sig till biobränsle.364  

 

I november 1991 presenterades delbetänkandet El från biobränsle.365 

Kommissionen beskrev hur det särskilda stödet skulle riktas främst mot 

”/…/ utveckling av teknik för elproduktion med biobränslen, i första 

hand för kraftvärmeproduktion men med sikte även på kondens-

produktion”.366 Kommissionen drog slutsatsen att tillgången på biobränsle 

inte utgjorde något hinder för en betydande ökning: ”Utgångspunkten är 

att biobränslen skall kunna lämna ett betydande bidrag till elproduktionen 

redan från år 2000.”367 Dessa möjligheter var enligt kommissionen knutna 

till kraftvärmeproduktion i kommunernas fjärrvärmesystem. Det var också 

där man menade att stödet skulle läggas. Problemen beskrevs dock vara 

att det inte fanns tillräckliga incitament för att bygga ut elproduktionen 

över huvud taget. Osäkerhetsmomenten gällde också energimarknaden i 

stort; på vilket sätt var däremot oklart.368 I den efterföljande propositionen 

konstaterades att målet med energipolitiken var att långsiktigt trygga 

tillgången på energi och att skapa konkurrenskraftiga villkor. Vikten av att 

undvika fossila bränslen genom en aktiv energihushållning och genom 

förnybara energikällor framhölls också. Biobränsle var den av de 

förnybara energikällorna som kunde uppfylla kraven. Biobränslet 

bedömdes redan ha spelat roll i den svenska energiförsörjningen och 

spåddes ha en stor betydelse i omställningen av energisystemet.369 

Utvecklingen av biobränsle hade, enligt propositionen, också hämmats av 

billiga fossila energikällor.370  

                                                      
364 Proposition 1990/91:88. 
365 SOU 1991:93 El från biobränsle. 
366 Ibid. s. 14.  
367 Ibid. s. 15.  
368 SOU 1991:93. 
369 Till biobränsle räknades inte torv och avfall.  
370 Proposition 1990/91:88.  
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Riksdagsdebatten den 14 maj 1992, som följde på biobränsle-

kommissionens delbetänkande och regeringens proposition, blev mycket 

kort med endast fyra anföranden. Socialdemokraten Axel Andersson 

tryckte på enigheten med undantag för några justeringar på detaljnivå. 

Folkpartisten Hadar Cars avslutade debatten genom att kort sammanfatta 

riktlinjerna i propositionen.  

 

De andra som valde att uttala sig var de som i den här frågan skulle kunna 

betraktas som ytterlighetspartierna: Vänsterpartiet och Ny demokrati. Det 

var också de två partier som varken satt i regeringen eller hade ingått i 

energiuppgörelsen, och de tillhörde därför heller inte de partier som hade 

ställt sig bakom energiuppgörelsen från 1991. Vänsterpartisten Rolf L. 

Nilson framhöll att partiet ansåg att förslaget dels var för snävt inriktat på 

storskaligt biobränsle och för lite på små anläggningar, dels att satsningen i 

förslaget var för liten. Nilsson menade också att ”/…/ biobränslen är det 

område av energipolitiken och det bränsleslag som har misshandlats mest 

av politiker”.371 Ny demokrati, och deras energipolitiske talesman Bengt 

Dahlström, gav uttryck åt ett tillförselperspektiv med tyngden på 

industrins villkor. Kärnkraften var enligt Ny demokrati den teknik man 

skulle satsa på. Om biobränslet sa Dahlström ingenting. Däremot var han 

mycket kritisk till satsningen på vindkraft som enligt honom endast var 

slöseri med pengar.372 Den här debatten visar, trots de kritiska inläggen 

från Vänsterpartiets och Ny demokratis representanter, hur stor enigheten 

om biobränslet var i riksdagen i början på 90-talet. Vänsterpartiet som 

kritiserade det lagda förslaget var endast kritiska till att satsningen inte var 

tillräcklig. Mellan raderna i Ny demokratis anförande går att läsa en kritik 

mot biobränslet, men Dahlström valde ändå att istället lyfta fram 

kärnkraften och ställa den mot vindkraften. Vid det här tillfället fanns det 

                                                      
371 Riksdagens protokoll 1991/92:112 Energipolitiska frågor, 14 maj, 1992, Anf. 102 
Rolf L. Nilson (V). 
372 Riksdagens protokoll 1991/92:112, Anf. 103 Bengt Dahlström (Nyd). 
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alltså ingen som ifrågasatte biobränslets potential, vilket kan jämföras med 

bara ett par år tidigare då biobränslet inte ens hade funnits med i den 

riksdagspolitiska energidebatten.  

 

Två månader efter riksdagsdebatten i maj presenterade biobränsle-

kommissionen sitt slutbetänkande, Biobränslen för framtiden.373  Resultatet 

visade att kapaciteten för biobränslet grovt underskattats och att det var 

de ekonomiska förutsättningarna som skulle sätta ramarna för framtiden, 

inte tillgången på råvara. Potentialen för biobränsle bedömdes vara 185-

220 TWh.374 En sådan energitillförsel skulle kunna bli aktuell först efter år 

2010, men den potential som biobränslet tillskrevs var ändå 

anmärkningsvärd. Den aktuella användningen bedömdes vara ca 70 TWh 

vilket gjorde att den beräknade potentialen var mångdubbelt större än vad 

som faktiskt användes.375 Att potentialen var avsevärd illustreras av att 

biobränslet bedömdes kunna generera drygt tre gånger så mycket energi 

som kärnkraften. Ökningen skulle ge 6-8 TWh per år, vilket motsvarade 

mer än en kärnkraftsreaktor om året.376 För att stimulera utvecklingen av 

biobränslena föreslog kommissionen en koldioxidskatt på bränslen för 

elproduktion. Den beskrevs som den mest fördelaktiga formen av 

                                                      
373 Biobränslen för framtiden SOU 1992:90. ”Kommissionens uppdrag omfattar 
biobränslen i form av trädbränslen – inklusive – massaindustrins avlutar – och 
energigrödor samt vissa sorterade avfallsfraktioner. Också torv har behandlats, 
eftersom torven kan ses som en förnybar energiresurs. Kommissionen har inte 
behandlat frågor som användning av biobränslen för framställning av drivmedel 
för transporter, t.ex. etanol. Inte heller behandlas den småskaliga användningen 
av ved m.m. i småhus”, s. 16. 
374 SOU 1992:90 Biobränslen för framtiden, s. 21.  
375 Ibid. s. 18.  
376 Här är det dock viktigt att nämna att biobränslet till största delen användes för 
värmeproduktion medan kärnkraften användes för elproduktion. Eftersom en 
stor del av kärnkraftselen utnyttjades för uppvärmningsändamål skulle dock 
denna del kunna ersättas med biobränslen. 
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miljöpolitiskt styrmedel eftersom den fungerade generellt och därför 

förutsattes leda till samhällsekonomisk effektivitet.377 

 

Det tidigare argumentet att en koldioxidskatt skulle försämra 

konkurrenskraften för den svenska industrin bedömdes inte längre som 

lika relevant. Anledningen till den slutsatsen var enligt kommissionen: För 

det första att det tidigare beslutet att lägga om energibeskattningen innebar 

”/…/ en kraftigt minskad skattebelastning för industrin”. För det andra 

fanns det ett förslag om en gemensam koldioxidskatt inom EG. För det 

tredje att elbalansen nu var sådan att ”/…/ höjda kostnader för 

fossilbränslebaserad elproduktion åtminstone under de närmaste åren kan 

väntas få en ringa effekt på elprisnivån”.378  

 

Klimatfrågan hade blivit den centrala delen i problematiseringen när det 

gällde omställningen av energisystemet, vilket också poängterades i 

biobränslekommissionens slutbetänkande. Ungefär samtidigt, i juni 1992, 

undertecknades också klimatkonventionen vid konferensen i Rio.379  

Biobränslet skulle därmed knytas än tydligare till frågan om 

klimatförändringar. Detta visade sig bland annat i att regeringen hanterade 

biobränslefrågan och resultaten från biobränslekommissionens slut-

betänkande i proposition 1992/93:179 Om åtgärder mot klimatpåverkan 

m.m.380 Biobränslet beskrevs som en av lösningarna på klimatproblemet 

och som ett redskap i avvecklandet av kärnkraften. Men precis som 

tidigare framhölls behovet av att stärka biobränslets konkurrenskraft. 

Riksdagsdebatten hade stora likheter med den tidigare debatten om 

biobränslet, och partierna var tämligen eniga om dess potential. Debatten 

kan speglas genom ett citat av centerpartisten Lennart Brunander:  

                                                      
377 SOU 1992:90, s. 25. 
378 Ibid. s. 26. 
379 Kanske Knaggård, 2009.  
380 Proposition 1992/93:179 Om åtgärder mot klimatpåverkan m.m.  
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Sedan är det helt klart att det finns en del menings-

skiljaktigheter när det gäller i vilken takt och omfattning 

åtgärderna bäst skall genomföras. Det har ändock hänt en 

del saker under de senaste två åren. När man åker omkring i 

landet märker man att vi har en ökad satsning på 

bioenergi.381  

Brunander hade rätt i att det hade hänt mycket på det energipolitiska 

området de senaste två åren, inte minst när det gällde biobränsle. 

Användningen hade börjat öka i mitten av 80-talet, och under perioden 

1990-1997 ökade användningen från knappt 70 TWh till drygt 90 TWh (se 

diagram 1. ).382  

  

TWh 1990-1997 (Trädbränsle, avlutar och torv) 

 

 
 

Diagram 1.  

                                                      
381 Riksdagens protokoll 1992/93:118 Vissa energipolitiska frågor, 28 maj, 1993 Anf. 
65 Lennart Brunander (C).  
382 Statistiska Centralbyrån: Årliga energibalanser 1998-1999, Statistiska 
meddelanden, Örebro, 2001, s. 4.    
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Biobränslet var något att räkna med i det framtida energisystemet. Den 

ökade användningen kan ses som både en orsak till och ett resultat av den 

ökade tilltron till biobränsle i riksdagsdebatten. I och med biobränslets 

förändrade roll i debatten, förändrades också förhållningssättet till de 

förnybara energikällorna och vad de var för något.  Nu kunde en förnybar 

energikälla vara både storskalig och förnybar.  

 

Storskalig och förnybar 

I debatten om de förnybara energikällorna var storskaligt eller småskaligt 

en nyckelfråga och hade så varit ända sedan 1970-talet. Under tiden efter 

folkomröstningen hade förnybara energikällor till stor del räknats ut på 

grund av sin småskalighet. Debatten under 70-talet handlade om mer än 

bara vilka som var de bästa energikällorna tekniskt och ekonomiskt, 

exempelvis småskalighet, decentralisering och närdemokrati. Dessa 

begrepp användes av motståndarna under 80-talet för att förringa värdet 

med förnybara energikällor och påvisa den brist på realism som deras 

förespråkare led av. Huvudargumenten från de politiska motståndarna var 

att det var naiva och ideologiskt färgade idéer, som i och för sig var 

hedervärda, men inte realistiska eller rationella. Energipolitiken var ett 

område som inte skulle påverkas av ideologi. Vetenskapen och kunskapen 

om tekniken skulle avgöra, en argumentation som ofta resulterade i 

konstaterandet att de förnybara energikällorna inte skulle kunna ersätta 

kärnkraften vid omställningen av energisystemet. Valet hade stått mellan 

det småskaligt förnybara eller det storskaligt icke-förnybara. I och med 

biobränslet tappade denna uppdelning i betydelse. Biobränslet hade något 

som de andra förnybara energikällorna, förutom vattenkraften, inte hade 

haft – möjligheten att placera in det i ett storskaligt system. Lösningen var 

enkel, såtillvida att det handlade om att byta ut ett bränsle mot ett annat 

och samtidigt behålla den befintliga infrastrukturen. Även andra förnybara 

energikällor kom efterhand under 1990-talet att beskrivas i mer positiva 
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ordalag än tidigare, till exempel vind och sol. Detta kan delvis förklaras 

med att frågan om de förnybara energikällorna inte var lika laddad när 

förhållningssättet till biobränsle hade förändrats, eller när det inte längre 

förelåg ett hot om kärnkraftsavveckling.  

 

Ända sedan folkomröstningen hade två sätt att problematisera 

energifrågan stått mot varandra. Dessa hade till stor del handlat om det 

storskaliga och det småskaliga. Energikällor förbands med antingen 

storskaliga eller småskaliga lösningar. De förnybara energikällorna 

räknades, just på grund av sin småskalighet, bort av många. Den 

förändring som nu skedde innebar att motsättningen inte längre var lika 

tydlig, och det medförde också en större frihet för aktörerna att debattera 

energikällorna utan att automatiskt hamna i motsatsförhållandet mellan 

förnybara energikällor och kärnkraft. Biobränslets förändrade roll både i 

debatten och i energisystemet förändrade också sättet att betrakta 

energikällorna och hela den riksdagspolitiska debatten. Det var inte längre 

möjligt att göra den tydliga distinktionen mellan småskaliga förnybara 

energikällor och storskaliga icke-förnybara. Biobränslet med sin 

storskalighet skapade nya förutsättningar som också gjorde att värderingar 

som var knutna till olika energikällor, i alla fall till viss del, löstes upp. 

Biobränslet möjliggjorde en förändring av de närmast förutbestämda 

värderingar som knutits till olika energikällor och som också var så starkt 

knutna till olika aktörer i och utanför riksdagen.    

  

Det fanns en enighet om värdet av biobränslet bland de politiska 

partierna, och det gjorde också att det var den av de förnybara 

energikällorna som partierna argumenterade för. De som hade försökt ge 

förnybara energikällor som sol och vind större utrymme i debatten hade 

ignorerats eller bemötts med kritiken att de var naiva som trodde att dessa 

var energislag som skulle kunna bidra till omställningen av energisystemet 

inom en överskådlig framtid. Detta gjorde också att det alltid var 
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biobränslet som togs upp i första hand. Centerpartiet och Vänsterpartiet 

hade under hela 80-talet för det mesta i motvind, argumenterat för de 

förnybara energikällorna och möjligheten att med dem ställa om 

energisystemet. Nu fanns möjligheten att lyfta fram en energikälla som var 

förnybar men som också kunde vara storskalig och som också uppfattades 

som realistisk och rationell. Både Vänsterpartiet och Centerpartiet tog upp 

biobränslet men de tog också upp förtjänster med och vikten av att 

utveckla andra förnybara energikällor. De framhöll fortfarande värdet av 

förnybara energikällor som sol och vind, och deras potential i det framtida 

energisystemet, men lade inte alls samma vikt vid dem som tidigare. De 

poängterade som tidigare betydelsen av att tänka småskaligt och inte bara 

storskaligt, och då framförallt i förhållande till biobränslet. Men de 

behövde inte längre föra fram sol och vind som de enda alternativen till 

kärnkraften utan kunde istället argumentera för det politiskt mer 

accepterade biobränslet. Även om sol och vind inte i lika stor utsträckning 

som tidigare fördes fram som ett alternativ till kärnkraften fanns det 

fortfarande en potentiell motsättning mellan de förnybara energikällorna 

och kärnkraften. Under perioden var det Ny demokrati som 

argumenterade i den riktningen, men det var ett undantag i debatten.  

 

Biobränslets stärkta ställning hade gjort att det inte längre fanns en lika 

tydlig uppdelning mellan energikällor. Det var också svårare att måla upp 

förenklade bilder av det småskaliga och det storskaliga energisystemet. 

Den tydliga distinktionen som hade fått sin grund under 70-talet och 

förstärkts under 80-talet omförhandlades. Förändringen väcker också 

funderingar om vad som egentligen är storskaligt och småskaligt. I och 

med biobränslet blir frågan än mer intressant. Miljöforskaren Bas van 

Vliet påpekar att det är viktigt att det inte bara handlar om tekniken utan 
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också om den sociala organisationen.383 En småskalig teknik kan 

kombineras med en storskalig organisation, till exempel solenergi som 

kopplas till elnätet. En teknik kan vara småskalig men användas i så stora 

volymer att det kan vara svårt att prata om den som småskalig. van Vliet 

tar upp cykeln i Holland som ett exempel. Cykeln är en småskalig artefakt 

men när den i Holland används av flera miljoner människor som dagligt 

transportmedel är det inte småskaligt. Istället har det medfört en viss 

infrastruktur och massa sidoverksamheter som är kopplade till cykeln och 

cyklisterna. Eller det motsatta exemplet: En vindkraftpark med flera olika 

ägare och användare är i allra högsta grad en storskalig teknik, men med 

en småskalig organisation. van Vliets slutsats är att det är på tiden att 

överge dikotomin mellan storskaligt och småskaligt när det kommer till 

exempelvis energiproduktion, och istället ersätta den med något som ser 

både till det sociala och tekniska i dessa system.384 

 

Biobränslet hade visat sig vara just en lämplig teknik som genom sin 

storskalighet och förnybarhet kunde skapa en gemensam utgångspunkt för 

en annars ganska splittrad energipolitik. Som jag tidigare skrev förändrade 

biobränslets nya position inte bara tilltron till de förnybara energikällorna, 

utan också föreställningen om vad de var för något. De förnybara 

energikällorna hade under 90-talet blivit något annat än vad de var under 

80-talet. De var inte längre begränsade till att vara småskaliga och 

hänvisade till en liten del av energisystemet. De var också storskaliga och 

under kraftig expansion. Återigen visade debatten att förnybara 

energikällor inte var ett statiskt begrepp. Det förändrades på samma sätt 

som debatten. I och med biobränslet gick det inte längre att beskriva de 

förnybara energikällorna enbart som småskaliga och decentraliserade. 

                                                      
383 Bas Van Vliet: ”Shifting scales of infrastructure provision” i Sustainable 
Consumption: The Implications of Changing Infrastructures of Provision, (red.) Dale 
Southerton, Heather Chapells & Bas van Vliet, 2004, s. 68.  
384 van Vliet, 2004, s. 69 ff. 



173 
 

Förnybara energikällor var ett gränsobjekt, och var nu något annat än de 

varit tidigare.385  

 

Tillbaka till 80-talet – en parentes i debatten  

Mandatperioden 1991-1994 inleddes med att den nytillsatta borgerliga 

regeringen i regeringsförklaringen ställde sig bakom energiuppgörelsen, 

och perioden präglades inledningsvis av enighet. Den motsättning mellan 

förnybara energikällor och kärnkraft som funnits under hela 80-talet i 

debatten var borta, dels på grund av att hotet om kärnkraftsavveckling var 

borta, dels på grund av att biobränslet förändrade tilltron till de förnybara 

energikällorna och också vad de faktiskt var för något. När riksdagsvalet 

1994 började närma sig återaktualiserades dock frågan om kärnkraftens 

avveckling, och därmed också motsättningen mellan förnybara 

energikällor och kärnkraft. De kärnkraftskritiska partierna framhöll vikten 

av att avveckla kärnkraften ju närmare valdagen kom, vilket också 

förändrade förutsättningarna för de förnybara energikällorna och den 

enighet som fanns om dem. När idén om att avveckla kärnkraften kom på 

tal, kom också den låga tilltron till de förnybara energikällorna tillbaka i 

Moderaternas och Folkpartiets argumentation.   

 

Socialdemokraternas partiledare Ingvar Carlsson och partistyrelse fick av 

1993 års partikongress i uppdrag att ta fram ett program för omställningen 

av energisystemet. Under hela valrörelsen skrev de socialdemokratiska 

sidoorganisationerna, kvinnoförbundet, ungdomsförbundet och broder-

skapsrörelsen, debattartiklar för att få moderpartiet att lägga fram en plan 

för avvecklingen av kärnkraft. Med andra ord fanns det hårt tryck på 

Ingvar Carlsson att ta fram en plan för att inleda kärnkraftsavvecklingen, 

vilket också bidrog till att han våren 1993 gav löften om att hålla fast vid 

                                                      
385 Jfr Star & Griesemer, 1989.   
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folkomröstningsresultatet.386  I den borgerliga regeringen blev skillnaderna 

och motsättningarna återigen tydliga när kärnkraften kom på tal. 

Centerpartiet krävde att avvecklingen skulle inledas under den kommande 

mandatperioden medan Folkpartiet och Moderaterna istället värnade om 

kärnkraften. De gamla motsättningarna intensifierades inför valet. 

Energiuppgörelsen hade gjort det möjligt för partier att samarbeta trots 

skilda intressen genom att göra problematiseringar som passade dem 

själva utifrån propositionen. Men den enighet som fanns var bräcklig, 

vilket visade sig både hos Socialdemokraterna och hos den borgerliga 

regeringen. Samtidigt fanns det en vilja att behålla den enighet som 

uppnåddes i och med energiuppgörelsen. Efter förslag från 

Kristdemokraterna och Socialdemokraterna fattade den borgerliga 

regeringen, under våren 1994, beslut om att tillsätta en energikommission:   

 

Med anledning av motioner föreslår utskottet att en 

parlamentariskt sammansatt kommission skall tillsättas för 

att följa upp 1991 års beslut och analysera behovet av 

förändringar och ytterligare åtgärder. Kommissionen bör 

även göra en översyn av de energipolitiska styrmedlen och 

studera resultaten från forsknings- och utvecklings-

insatserna inom energiområdet. I kommissionens uppgifter 

bör också ingå att lägga fram förslag om program med 

tidsangivelser för omställningen av energisystemet. I en 

meningsyttring (v) förordas att den nya kommissionen 

därutöver skall utarbeta en avvecklingsplan för 

kärnkraften.387  

 

                                                      
386 Anshelm, 2000, s. 456 f.  
387 Betänkande 1993/94:NU17 Energipolitik.  
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Tio år tidigare hade en energikommission med snarlikt uppdrag tillsatts, 

vilket resulterade i den statliga utredningen Istället för kärnkraft.388 Båda 

kommissionerna hade i uppdrag att lägga fram förslag angående 

omställningen av energisystemet och en plan för att avveckla kärnkraften. 

Riksdagsdebatten den 26 maj 1994, några månader efter beslutet att 

tillsätta en energikommission, hade stora likheter med riksdagsdebatterna 

under 80-talet.389 Birgitta Johansson, som förde Socialdemokraternas talan 

vid debatten, gav uttryck åt en något annorlunda bild än de löften om att 

hålla fast vid folkomröstningsresultatet som partiledare Ingvar Carlsson 

givit,390 vilket också visade på splittringen inom partiet. Johansson menade 

att förväntningarna måste dämpas. Hon menade att tillsättandet av en 

energikommission skett på grund av att det inte gick att besvara frågan om 

det var biobränsle, naturgas, vindkraft eller något annat som skulle ersätta 

kärnkraften i framtiden.391 Hon menade också att det var viktigt att se till 

det internationella perspektivet och inse att mycket hade hänt sedan 

beslutet tagits att till år 2010 avveckla kärnkraften. Den borgerliga 

regeringens förslag om en avreglering av elmarknaden skulle, enligt 

Johansson, också leda till att det inte fanns ekonomiska incitament att 

avveckla kärnkraften i den beslutade takten. När energifrågorna 1991 

flyttades från miljö- och energidepartementet till industridepartementet 

och en internationell långkonjunktur drabbade landet, lade 

Socialdemokraterna allt större vikt vid de ekonomiska argumenten när det 

gällde energipolitiken. Birgitta Johansson, vars position låg i linje med 

fackföreningsrörelsens energipolitiska ståndpunkter, poängterade vid 

riksdagsdebatten betydelsen av billig energi till industrin och basnäringen i 

Sverige.392   

                                                      
388 SOU 1984:61.  
389 Riksdagens protokoll 1993/94:111 Energipolitik, 26 maj, 1994. 
390 Anshelm, 2000, s. 456.  
391 Riksdagens protokoll 1993/94:111, Anf. 1. Birgitta Johansson (S).  
392 Ibid.  
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En förstahandsuppgift för oss socialdemokrater när vi får 

möjlighet att återkomma i regeringsställning är att åter-

industrialisera det svenska näringslivet. I det arbetet 

kommer en nödvändig förutsättning att vara tillgång till 

säker och billig energi.393  

 
Detta visar på den motsättning som Socialdemokraterna måste hantera 

både i och utanför partiet. Den del av den socialdemokratiska 

energipolitiken som Johansson företrädde var också den som låg närmast 

den moderata energipolitiken. Det fanns därför också likheter i 

argumentationen, vilket moderaten Per-Richard Molén uppmärksammade:  

 

Om jag inte visste att Birgitta Johansson var en så sann och 

röd socialdemokrat skulle jag, om jag slöt ögonen, kunna 

tänka mig att hon var en sann moderat, åtminstone utifrån 

det anförande hon höll inledningsvis. 

 
Skillnaden i förhållande till Centerpartiets och Vänsterpartiets energipolitik 

blev därmed större. Johansson kritiserade framförallt Centerpartiet som 

enligt henne brutit mot 1991 års energiuppgörelse, en kritik som också 

delades av Moderaterna.394 Johansson hävdade att Centerpartiet, som ville 

hålla fast vid 2010 som det år kärnkraften skulle vara avvecklad, ägnade sig 

åt årtalsexercis och att partiet missade det stora sammanhanget när det 

fokuserade på enskilda frågor. Birgitta Johansson beklagade också att 

Centerpartiet och Kristdemokraterna brutit det samförstånd som hade 

funnits om kärnkraftens avveckling.395 Hon menade också att uppgörelsen 

varit ett steg bort från ”årtalsexercisen” och istället handlat om 

                                                      
393 Riksdagens protokoll 1993/94:111, Anf. 1. Birgitta Johansson (S). 
394 Riksdagens protokoll 1993/94:111, Anf. 24. Per-Richard Molén (M). 
395 Riksdagens protokoll 1993/94:111, Anf. 1. Birgitta Johansson (S). 
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långsiktighet i politiken, något som Centerpartiet tydligen inte brydde sig 

om.396  

 

Centerpartiets Lennart Daléus, ledare för linje 3 under folkomröstningen, 

höll inte alls med i Johanssons kritik utan menade att år 2010 faktiskt 

fanns med i energiuppgörelsen och påpekade istället att energipolitiken 

återigen präglades av en förskjutning av de viktiga frågorna. Lennart 

Daléus:  

 

Herr talman! Det är litet typiskt att när vi börjar bli 

konkreta i fråga om kärnkraftens avveckling och tala om att 

det nu är dags att stänga av, då läggs de vanliga dimridåerna 

ut. Det kommer fram utredningar. Man talar om långsiktigt 

tänkande och om att ta ett helhetsgrepp. Jag älskar och 

hyllar helhetsgrepp, långsiktighet och mycket av det som i 

Birgitta Johanssons mun blir närmast besvärjelser. Jag hyllar 

dem. Men det får inte bli så att dessa begrepp ligger som en 

våt handduk över de nödvändiga, konkreta åtgärderna.397 

 
Kristdemokraterna delade Centerpartiets syn på vikten av att avveckla 

kärnkraften till år 2010. De delade också uppfattningen att utvecklingen av 

de förnybara energikällorna gått alldeles för långsamt. Kristdemokraternas 

Roland Lében framhöll att 80-talet var ett förlorat årtionde och att 

elöverskottet hade lett till ett moment 22.398 Det vill säga att de förnybara 

energikällorna inte fick en chans att utvecklas när kärnkraftsutbyggnaden 

ledde till en ökad elproduktion. Lében menade att de energipolitiska 

                                                      
396 Riksdagens protokoll 1993/94:111, Anf. 3. Birgitta Johansson (S). 
397 Riksdagens protokoll 1993/94:111, Anf. 6. Lennart Daléus (C). 
398 Riksdagens protokoll 1993/94:111, Anf. 23. Roland Lében (Kds). 
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vägval som hade gjorts under 70-talet lett till ett energisystem som 

försvårat övergången till förnybara energikällor och en omställning.399 

 

Det kommande riksdagsvalet hösten 1994 gjorde att spänningen mellan 

kärnkraft och förnybara energikällor återaktualiserades. Kraven på en 

avveckling av kärnkraften gjorde att partierna återgick till sina etablerade 

ståndpunkter, och positionerna låstes, vilket skedde trots den enighet som 

hade uppnåtts genom 1991 års energiöverenskommelse och den 

gemensamma starka tilltron till biobränsle. Det var uppenbart att när 

kärnkraftsavvecklingen kom på tal blev det svårare att argumentera för de 

förnybara energikällorna. Detta gjorde också att de värderingar som 

knutits till energikällor under 80-talet, återaktualiserades. Riksdagsdebatten 

hade visat att förutsättningarna inför energikommissionens kommande 

utredning var att den energipolitiska debatten återigen handlade om 

huruvida de förnybara energikällorna räckte till och om kärnkraften skulle 

avvecklas till år 2010 eller inte. Den enighet som hade uppnåtts i och med 

1991 års energiuppgörelse tycktes mycket långt borta. När Social-

demokraterna avgick med segern i 1994 års riksdagsval hänvisade stats-

minister Ingvar Carlsson i regeringsförklaringen till energikommissionens 

kommande utredning och framhöll vikten av långsiktighet och enighet i 

energipolitiken.400         

 

”Den tysta revolutionen” 

Under 90-talet skedde en stor förändring i energipolitiken som passerade 

relativt obemärkt i debatten. Riksdagen fattade beslutet att den svenska 

elmarknaden skulle avregleras, vilket också skedde den 1 januari 1996. 

Trots denna stora förändring gick den förvånansvärt tyst förbi. 

                                                      
399 Riksdagens protokoll 1993/94:111, Anf. 23. Roland Lében (Kds).  
400 Riksdagens protokoll 1994/95:6 Regeringsförklaring, 7 oktober, 1994, Anf. 3. 
Ingvar Carlsson (S).  
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Teknikhistorikerna Per Högselius och Arne Kaijser beskriver 

elavregleringen som ”den tysta revolutionen”.401  

  

Diskussionen om en avreglering av elmarknaden väcktes i början av 90-

talet under den socialdemokratiska regeringen. Den första viktiga 

förändringen skedde i den ekonomiska krisens spår. I ett andra krispaket 

till följd av den ekonomiska krisen aviserade finansministern Allan 

Larsson en bolagsförändring av Vattenfall och en organisatorisk 

förändring av stamnätet.402 Högselius och Kaijser menar att förändringen 

kom i skymundan av bland annat miljardbesparingar och en 

avsiktsförklaring att söka medlemskap i EG.403 Processen intensifierades 

under borgerliga regeringsperioden 1991-1994.404 1994 bildade återigen 

Socialdemokraterna regering och Jörgen Andersson tog över ansvaret för 

energifrågorna. I slutet av maj 1995 presenterades proposition 

1994/95:222 Ny ellagstiftning. Debatten i riksdagen hölls den 25 oktober 

samma år.405 Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna var i stort sett positiva till Socialdemokraternas förslag, 

även om flera ledamöter uppmärksammade Socialdemokraternas 

vändning i frågan om avregleringen. Men debatten visade också på den 

splittring som fanns inom det social-demokratiska partiet angående 

avregleringen. Tre socialdemokratiska riksdagsledamöter argumenterade 

öppet mot det egna partiets förslag i debatten, och ytterligare flera 

instämde i deras anföranden. Arne Kjörnsberg, Leif Marklund och Hans 

Karlsson framhöll risken att avregleringen skulle leda till försämrad 

                                                      
401 Per Högselius & Arne Kaijser: När folkhemselen blev internationell: elavregleringen i 
historiskt perspektiv, 2007, s. 76.  
402 Högselius & Kaijser, 2007, s. 80. 
403 Högselius & Kaijser, 2007, s. 80 f. Per Högselius & Arne Kaijser: ”The Politics 
of Electricity Deregulation in Sweden: the art of Acting on multiple Arenas”, 
Energy Policy, 2010, s. 2248. 
404 Högselius & Kaijser, 2007, Anshelm, 2000, s. 445.  
405 Riksdagens protokoll 1995/96:14 Ny ellagstiftning, 25 oktober, 1995.  
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konkurrenskraft för industrin och höjda elpriser för både industrin och 

hushållen.406 Marklund hävdade att elmarknaden var alltför viktig för att 

experimentera med. Han menade också att avregleringen skulle innebära 

att man tog ”/…/ bort en del av verktygen för att kunna ställa om vårt 

energisystem”.407 

 

Debatten visade också att Vänsterpartiet och Miljöpartiet var kritiska till 

propositionen. Vänsterpartisten Lennart Beijer menade att förslaget var ett 

resultat av att regeringen ”/…/ inte orkat stå emot trycket från de stora 

elproducenterna, de stora distributörerna och storindustrin”.408 Miljö-

partisten Birger Schlaug framhöll vikten av att se till det bästa för miljön 

och inte göra avregleringen till ett självändamål. Schlaug relaterade i 

debatten till Brundtlandrapporten och diskuterade målet med det framtida 

energisystemet. 

 

Nu har vi en energidebatt, vilket får mig att vilja utgå från 

ett för många partier ganska svårsmält dokument, nämligen 

Brundtlandkommissionens dokument, där det slogs fast att 

vi i industrivärlden måste halvera vår energiomsättning. Det 

handlar alltså om en halvering. Då uppkommer frågan om 

det vi skall diskutera i dag, avreglering av elmarknaden, 

leder det till målet, dvs. en halvering av energi-

omsättningen.409 

 

Schlaug konstaterade att avreglering i det här fallet inte var rätt väg att gå 

för att få ett mer ekologiskt hållbart samhälle. Förslaget var en 

                                                      
406 Riksdagens protokoll 1995/96:14, Anf. 41 Arne Kjörnsberg (S), Anf. 42, Leif 
Marklund (S), Anf. 43 Hans Karlsson (S).   
407 Riksdagens protokoll 1995/96:14, Anf. 42 Leif Marklund (S).  
408 Riksdagens protokoll 1995/96:14, Anf. 21 Lennart Beijer (V). 
409 Riksdagens protokoll 1995/96:14, Anf. 22 Birger Schlaug (Mp).  
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”halvmesyr” enligt Schlaug, inte minst för att det innebar att ”privatisera 

vinsterna och socialisera kostnaderna”.410  

 

Den nya ellagstiftningen röstades igenom och infördes den 1 januari 1996. 

Även om några av riksdagsledamöterna diskuterade avregleringen i 

relation till omställningen av energisystemet var detta debatter som endast 

i liten utsträckning påverkade varandra. Avregleringen var inte en stor 

fråga i den energipolitiska riksdagsdebatten och det finns en välgrundad 

anledning att benämna processen ”den tysta revolutionen”.  Högselius och 

Kaijser menar att för riksdagspartierna handlade energipolitiken om 

omställningen, inte om avregleringen.411 Det blev därför inte en uppmärk-

sammad fråga.  

 

Ny problematisering av omställningen 

I december 1995 presenterades den statliga utredningen Omställning av 

energisystemet.412 När Istället för kärnkraft hade presenterats 1985 ledde det till 

skarp kritik från flera håll och den återspeglade den oenighet och 

konfliktfyllda stämning som energipolitiken präglades av. Tio år senare var 

läget annorlunda och energipolitiken en annan, även om debatten inför 

valet förde tankarna tillbaka till 80-talet.  

 

Uppdraget för den energikommission som tillsattes 1994 var att granska 

de energipolitiska programmen för omställning av energisystemet, 

analysera eventuella åtgärder och följa utvecklingen på den svenska 

elmarknaden med anledning av dess avreglering. Uppdraget innebar också 

att ”lägga fram förslag om program med tidsangivelser för omställning av 

                                                      
410 Riksdagens protokoll 1995/96:14, Anf. 22 Birger Schlaug (Mp).  
411 Högselius & Kaijser, 2007, s. 100. 
412 SOU 1995:139 Omställning av energisystemet. 
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energisystemet”.413 En viktig del var också att utgå från 1991 års 

energiuppgörelse som var tätt sammankopplad med vikten av enighet och 

långsiktighet – två ledord inom den nationella svenska energipolitiken. 

 

De riktlinjer för energipolitiken som riksdagen beslöt om år 

1991 är basen för ett brett och stabilt parlamentariskt sam-

förstånd i energipolitiken och utgör därmed grunden för 

kommissionens arbete. De åtgärder som vidtogs i samband 

med beslutet lade grunden för en konkurrenskraftig och 

miljöriktig svensk energiförsörjning.414 

 
Långsiktighet och vikten av att skapa en trovärdig energipolitik återkom 

flera gånger i utredningen. Efter folkomröstningen 1980 hade alla partier 

poängterat att det var en av de viktigaste målsättningarna, samtidigt som 

det var ett sätt att ta avstånd från det som beskrevs som det kaotiska 70-

talet. Tio år senare var det återigen av stor vikt att sikta framåt och ta 

avstånd från den tidigare energipolitiken. Nu var det dock 80-talets 

energipolitik som utmålades som ett problem. Propagerandet för en 

trovärdig och långsiktig energipolitik blev också ett argument för att skjuta 

avvecklingen av kärnkraften på framtiden.   

 

En trovärdig politik för omställningen och utvecklingen av 

energisystemet förutsätter konkreta åtgärder som förenar en 

stabil och tillräcklig tillförsel av energi med energipolitikens 

övriga mål. Under 80-talet hade flera beslut fattats om 

energi- och miljöpolitiska åtgärder och mål, som av många 

                                                      
413 Direktiv 1994:67. 
414 Ibid.  
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uppfattades som svårförenliga eller olika starkt prio-

riterade.415 

Citatet ger en direkt återkoppling till konstruktionen av det energipolitiska 

dilemmat i början av 1990-talet och som innebar att de energipolitiska 

målen inte var förenliga, däribland kärnkraftsavvecklingen. Kommissionen 

öppnade upp för möjligheten att inte följa beslutet från folkomröstningen 

bland annat med hänvisning till 1991 års energipolitiska beslut och det 

energipolitiska dilemmat. Argumenten bäddade för en ny problematisering 

av riksdagsbeslutet från 1980.  

 

En av de mest betydelsefulla förändringarna som skett var att klimatfrågan 

blivit en viktig del av energipolitiken och framförallt av debatten om 

omställningen av energisystemet. Under olika perioder och mellan olika 

aktörer hade det som definierats som problemet med energisystemet 

förändrats. Vid folkomröstningen var kärnkraften det stora problemet och 

de förnybara energikällorna lösningen, men nästan direkt efter 

folkomröstningen tog oljeberoendet över som det stora problemet, och 

det var osäkert vad som egentligen var lösningen. Nu beskrevs istället 

koldioxidutsläppen som det stora problemet i och med klimatfrågans roll. 

Den fick också stort utrymme i utredningen, och tre sätt att minska 

koldioxidutsläppen framfördes: minska utsläppen från fossila bränslen, 

kolbinding, det vill säga att öka upptaget av koldioxid i skog och mark 

samt återvinning och lagring av koldioxid.416 Tidigare hade minskningen 

av oljeberoendet, trots stora olikheter i debatten i övrigt, varit en 

gemensam strävan i energipolitiken, som nu ersatts av en gemensam 

strävan att minska klimatförändringarna. Till stor del rörde det sig om 

samma fråga, men hur den benämndes och vad som var problemet hade 

förändrats. Problemen med oljeberoendet handlade framförallt om 

                                                      
415 SOU 1995:139, s. 91. 
416 Ibid. s. 317 f. 
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svårigheter med den energipolitiska säkerheten och om försurning, medan 

klimatfrågan istället handlade om att begränsa koldioxidutsläppen. Både 

oljeberoendet och klimatrubbningarna överskuggade kärnkraftsavveck-

lingen och för båda problemen var kärnkraft och förnybara energikällor 

lösningen. Resultatet blev att kärnkraftsavvecklingen försvårades samtidigt 

som behovet att utveckla förnybara energikällor ökade. Under sådana 

förutsättningar stod inte längre kärnkraft och förnybara energikällor i ett 

motsatsförhållande. Snarare kunde båda förordas av klimatpolitiska skäl, 

då de fossila bränslena skulle fasas ut.  

 

I utredningen konstaterades att omställningen av energisystemet hade stor 

betydelse i den svenska klimatpolitiken och vid en avveckling av 

kärnkraften skulle utsläppen från el- och värmesektorn ”öka väsentligt”. 

Enligt beräkningar skulle utsläppen öka med 50-100 procent förutsatt att 

kärnkraften skulle ersättas med gas- och kolkondensverk. Den ökningen 

skulle kunna begränsas av riktade styrmedel för att öka andelen vindkraft, 

vattenkraft och biobränsle.417 Även om en viss tilltro sattes till de 

förnybara energikällorna kom de ändå tillkorta i relation till kärnkraften, 

och de användes då som ett argument för att inte avveckla.  

 

Sveriges energisystem är på många sätt effektivt och 

miljöacceptabell (sic!). Utsläppen av föroreningar är relativt 

små, eftersom elproduktionen i huvudsak sker med 

vattenkraft och kärnkraft. Riksdagsbeslutet om kärnkrafts-

avveckling skall ses mot bakgrund av kärnkraftens 

potentiella risker för miljö och hälsa, t.ex. vid en eventuell 

stor olycka. Vid vanlig drift medför kärnkraften små eller 

försumbara negativa effekter.418 

                                                      
417 SOU 1995:139, s. 325.  
418 Ibid. s. 308.  
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Den statliga utredningen Omställning av energisystemet framhöll svårigheterna 

med att avveckla kärnkraften och visade på svårigheterna med förnybara 

energikällor. Klimathotet gjorde att kärnkraftsbeslutet kommit i ny dager. 

Valet stod mellan kärnkraft och fossileldning.  

 

Precis som Istället för kärnkraft tio år tidigare var Omställning av energisystemet 

ute på remiss. Remissinstanserna till Istället för kärnkraft hade varit 

uppdelade i två grupper av aktörer som gjorde två skilda problem-

atiseringar av omställningen. Den ena hade argumenterat för tillväxt, billig 

energi och vikten av att behålla kärnkraften, och den andra för 

småskalighet, förnybara energikällor och en avveckling av kärnkraften. 

Även i samband med utredningen Omställning av energisystemet fanns det en 

uppdelning mellan remissinstanserna, men den var inte alls lika tydlig som 

den varit tio år tidigare. En av de frågor där skillnaden var tydlig var synen 

på elanvändningens utveckling. Flera instanser som till exempel Vattenfall 

AB, Svenska kraftverksföreningen, Sveriges Industriförbund, TCO 

etcetera. påpekade att kommissionen räknade för lågt på elanvändningens 

utveckling. Argumentet som flera av remissinstanserna förde fram var att 

den ekonomiska tillväxt som krävdes för att förbättra statsfinanserna och 

sysselsättningen var beroende av en högre elanvändning.419 Flera 

remissinstanser förde dock fram en motsatt åsikt. De menade att 

energikommissionen borde ha räknat med lägre elanvändning och lagt 

större vikt vid möjligheter till energihushållning och konvertering av 

elvärme. Hit hörde bland annat flera högskoleinstanser, miljö-

organisationer och politiska organisationer som t.ex. KTH, Lunds tekniska 

högskola, Naturvårdsverket, Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges 

socialdemokratiska kvinnoförbund, Kristna socialdemokraterna och 

Centerpartiets ungdomsförbund.420 Förutsägelserna av framtida el-

användning var både ett redskap för att föra fram den egna politiken och 

                                                      
419 Departementsserien 1996:55, s. 35.  
420 Ibid. s. 36.  
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ett sätt att förutspå användningen. Angående de förnybara energikällorna 

generellt var det flera aktörer som framhöll att kommissionen varit för 

skeptisk till deras potential och att större satsningar borde göras.421 Även 

om dessa åsikter visade att det fanns en skillnad mellan olika instanser så 

rådde inte alls samma motsättningar som 1985. Även om inte alla 

poängterade de förnybara energikällornas värde var det betydligt färre som 

ifrågasatte dem. Flera av instanserna framhöll värdet av biobränsle men 

ingen förde fram kritik mot densamma.422 Vindkraften bemöttes inte med 

riktigt samma positiva reaktioner, men de som tog upp vindkraftens 

problem såg dem ändå inte som oöverstigliga.423 Biobränslets genomslag 

och upphävandet av avvecklingen av kärnkraft hade gjort de övriga 

förnybara energikällorna tämligen ofarliga i debatten. Det fanns inte längre 

samma incitament att nedvärdera dem.   

 

Trots de förändringar som hade skett inom energipolitiken och trots den 

ökade tilltron till förnybara energikällor drog energikommissionen samma 

slutsats som föregående kommission – kärnkraften kunde inte avvecklas. 

Bara några månader senare skulle dock Socialdemokraterna agera på ett 

sätt som gick emot energikommissionens slutsatser, vilket också skulle bli 

slutet på den konsensus som rått sedan energiuppgörelsen 1991. 

 

Grönt folkhem bäddar för grönt energisystem  

Under våren 1996 bytte Socialdemokraterna partiledare. Göran Persson 

ersatte Ingvar Carlsson på posten, tillika i rollen som statsminister. När 

det gällde energipolitiken väntade en svår uppgift för Persson. Han fick ta 

över både ett löfte om att hålla fast vid folkomröstningsresultatet, och 

energikommissionens bedömning att kärnkraften inte skulle kunna 

                                                      
421 Departementsserien 1996:55, s. 61 ff.   
422 Ibid. s. 63 ff.   
423 Ibid. s. 81 ff.  
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avvecklas till år 2010. Socialdemokraterna ställdes inför ett energipolitiskt 

dilemma där utgångspunkten handlade om att antingen släppa det beslut 

som fattades till följd av folkomröstningen eller att göra en annan 

bedömning av möjligheterna att avveckla kärnkraften. På 

Socialdemokraternas extrakongress då Persson tillträdde som partiledare 

ägde två händelser rum som visade vilken väg Persson och 

Socialdemokraterna skulle att ta, vilket fick stor betydelse för 

energipolitiken. För det första skulle en reaktor stängas före nästa val 

1998. För det andra presenterade Göran Persson en vision om ett 

ekologiskt hållbart samhälle. Med inspiration från Per Albin Hanssons 

folkhemsbegrepp formulerade han visionen om Det gröna folkhemmet. 

Sverige skulle bli ett ekologiskt föregångsland:424  

 

Vi skall göra Sverige till ett mönsterland för en ekologisk 

hållbar utveckling. Vi skall bygga om landet, steg för steg. 

Att bygga ett ‟hållbart Sverige‟ handlar i hög grad om våra 

värderingar, vad vi tycker är viktigt i livet. En existentiell 

dimension som berör vår syn på vad som är heligt och 

omistligt.425    

 
Grundidén var att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle med hjälp av ny 

teknik och ekonomisk tillväxt. Sverige skulle bli ett mönsterland och 

satsningar på det ekologiskt hållbara målades upp som en 

konkurrensfördel som skulle bidra till ekonomisk tillväxt. Tidigare hade 

sambandet mellan miljöhänsyn och tillväxt framförallt diskuterats i 

sidoorganisationerna hos det socialdemokratiska partiet, men inte av 

partiledningen. Innebörden av det gröna folkhemmet var unikt i ett 

                                                      
424 Anshelm, 2000, s. 471.  
425 Göran Persson: Tankar och tal: tal om anföranden av statsminister Göran Persson 
1996-2000, 2000, s 35.  
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internationellt perspektiv och det fanns ingen motsvarighet till liknande 

vision eller målsättning.426 Det innebar en förändring i det social-

demokratiska partiet som i högre grad överensstämde med Centerpartiets 

och Vänsterpartiets politik. Ett erkännande av de förnybara energi-

källornas potential att få en framträdande roll i energisystemet och tron på 

en omställning av energisystemet var centrala. Här fanns också likheter 

med alternativrörelsens ideal.427 Det fanns dock en viktig skillnad i 

förhållande till det som Centerpartiet och Vänsterpartiet stått för under 

80-talet, det som Miljöpartiet argumenterade för i riksdagen, och det som 

dominerade i alternativ- och miljörörelsen. Anledningen till att det över 

huvud taget var möjligt för Persson och Socialdemokraterna att formulera 

visionen var att den inte uppfattades som något hot mot tillväxten. 

Tillväxten beskrevs istället som en förutsättning för skapandet av det 

gröna folkhemmet. I regeringsförklaringen den 22 mars 1996 deklarerade 

Göran Persson: ”De ekologiska kraven kan leda till nästa stora språng i 

tillväxten”. Den tidigare motsättningen mellan ekonomisk tillväxt å ena 

sidan och miljöhänsyn å andra sidan var inte längre ett problem. Strävan 

mot det ekologiska samhället hade gått från att vara ett hinder till att bli en 

drivkraft för både den tekniska och den ekonomiska utvecklingen. 

Miljöhänsyn hade blivit lönsamma. Ända sedan början av 1970-talet hade 

de problematiseringar som byggde på miljöhänsyn å ena sidan och tillväxt 

å andra sidan blivit allt mer suddiga i kanterna. Det som tidigare setts som 

oförenligt var det inte längre. Det gröna folkhemmet och den grund det 

stod på möjliggjorde att ta de främsta argumenten och kombinera dem i 

en ny problematisering. Den hade goda förutsättningar att intressera och 

enrollera andra aktörer. Energifrågan var naturligtvis också en viktig del av 

det gröna folkhemmet och ett sätt att uppnå ett ekologiskt hållbart 

                                                      
426 Jonas Anshelm:. ”Det gröna folkhemmet: Striden om den ekologiska 
moderniseringen av Sverige” i Naturen som brytpunkt: Om miljöfrågans mystifieringar, 
konflikter och motsägelser, (red.) Johan Hedrén, 2002, s. 40 ff. Jfr. Lundqvist, 2004.  
427 Wiklund, 2006, s. 311 f.  
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samhälle. I regeringsförklaringen den 22 mars 1996 deklarerade Göran 

Persson riktlinjerna för vägen till det nya energisystemet.  

     

Ett nytt energisystem skall utvecklas. Avvecklingen av 

kärnkraften bör inledas under mandatperioden och därefter 

fortsätta i jämn takt. Den skall ske på ett sådant sätt att den 

elintensiva industrins konkurrensläge inte äventyras. På 

grundval av 1991 års energiöverenskommelse, Energi-

kommissionens betänkande och remissvaren på detta 

inbjuds samtliga riksdagspartier till överläggningar om 

energipolitiken.428 

 
Visionen om det gröna folkhemmet tillsammans med beslutet att avveckla 

en reaktor före 1998 visade på en problematisering av energipolitiken från 

Socialdemokraternas sida som i grunden påverkade energisystemet. 1991 

hade den stora energiuppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet 

och Centerpartiet skapat en enighet i energipolitiken som hållit i ett halvt 

decennium. Socialdemokraternas nya energipolitik satte stopp för den 

enigheten, men öppnade också för nya samarbetsmöjligheter. I 1997 års 

energipolitiska proposition enades Socialdemokraterna med Centerpartiet 

och Vänsterpartiet, de historiskt sett mest kärnkraftskritiska partierna, om 

en ny stor energiuppgörelse som återigen skulle sätta agendan för 

energipolitiken.  

 

Avslutning – De förnybara energikällornas genombrott  

Kapitlet heter De förnybara energikällornas genombrott, men när perioden 

inleddes 1991 var det svårt att se att en utveckling av de förnybara 

energikällorna skulle påbörjas.  

                                                      
428 Riksdagens protokoll 1995/96:74 Regeringsförklaring, 22 mars, 1996.  
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Konstruktionen av det energipolitiska dilemmat visade på svårigheter och 

motsättningen bland de energipolitiska målen. Förbudet att bygga ut 

älvarna, koldioxidtaket och avvecklingsbeslutet beskrevs som ett dilemma 

utan rimlig lösning. Att Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet 

lyckades enas i 1991 års energiuppgörelse betydde inte att de 

problematiserade energifrågan på samma sätt. De var tillräckligt överens 

för att hitta en gemensam plattform att stå på, men de ramade in 

energifrågan på helt olika sätt. Att de trots detta kunde samarbeta i 

energiuppgörelsen berodde på att den var en kompromiss som 

möjliggjorde för partierna att hålla fast vid sin egen argumentation. Alla 

förhöll sig dock inte till det energipolitiska dilemmat som ett dilemma. Det 

var inte något som var faktiskt och självklart. Det var en problematisering 

av energifrågan som inte delades av alla, och det var en realitet därför att 

aktörerna beskrev det som en realitet. Miljöforskarna Ivan Scrase och 

David Ockwell menar att man allt för ofta bortser från vilka värderingar 

och vilka antaganden politiken bygger på. Aktörerna utgår från att de delar 

en gemensam förståelse av det problem de diskuterar och ignorerar det 

faktum att politiken bygger på osäkra och skilda antaganden. Något som 

också ofta leder till att politiken inte håller.429 

 

Det energipolitiska dilemmat byggde på vissa antaganden, och var en 

verklighet av flera möjliga.430 Förståelsen av energisystemet och av 

energipolitiken som ett energipolitiskt dilemma var så etablerad att det var 

svårt att se att det skulle kunna vara annorlunda. Av den anledningen är 

det extra viktigt att fundera över vilka dessa antaganden var. En viktig del 

av det energipolitiska dilemmat var, om än inte explicit, de förnybara 

energikällornas otillräcklighet. Det energipolitiska dilemmat innebar att 

                                                      
429 Ivan J. Scrase & David G. Ockwell: ”The Role of Discourse and Linguistic 
Framing Effects in Sustaining High Carbon Policy – An Accessible 
Introduction”, Energy Policy, 2009, s. 2227. 
430 Mol, 1999. 
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centrala energipolitiska beslut inte var förenliga med varandra, och 

aktörerna konstaterade att det inte var möjligt att stänga en 

kärnkraftsreaktor samt behålla skyddet för älvarna och taket för 

koldioxidutsläpp samtidigt. Om de förnybara energikällorna ansetts som 

tillräckliga hade det energipolitiska dilemmat inte konstruerats.  

 

Vissa delar kan beskrivas som säkra i problematiseringen om det 

energipolitiska dilemmat.431 Som Callon skriver måste en problematisering 

bygga på element av verkligheten,432 vilket också det energipolitiska 

dilemmat visar. Det är vissa delar som uppmärksammats och identifierats i 

konstruktionen av det energipolitiska dilemmat och organiserats efter en 

logik som stabiliserar fakta.433 Det är viktigt att påpeka att det inte finns ett 

sätt att definiera ett problem, vilket alltid innebär ett val mellan vad som 

inkluderas och vad som exkluderas.434 Så var det också med det 

energipolitiska dilemmat. De förnybara energikällorna kan med 

tekniksociologen Michel Callons perspektiv istället beskrivas som det icke 

analyserade och det tystade.435  

 

Det fanns ju faktiskt även ett utvecklingsbeslut från 1980 som innebar en 

omställning av energisystemet till förnybara energikällor. Viktigt att tänka 

på för att förstå den problematisering som gjordes av det energipolitiska 

dilemmat är att i början av 90-talet hade intresset för miljöfrågan radikalt 

minskat och en ekonomisk kris var i antågande. Med dessa förutsättningar 

var det vissa delar som inkluderades och vissa som exkluderades. I en 

annan kontext hade det sett annorlunda ut. Frågan handlar om vad som 

                                                      
431 Callon, 1981, s. 212.  
432 Ibid. s. 206.  
433 Ibid. s. 212.  
434 Jfr. Callon, 1981, s. 207, Hajer, 1995. 
435 Callon, 1981, s. 209 ff.  
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anses vara problematiskt och vad som inte gör det.436 Här var det de 

energipolitiska besluten som beskrevs vara problematiska och relevanta. 

Mindre eller inget fokus lades på omställningen av energisystemet. Vad 

som inte heller togs upp var vad som skulle krävas för att komma ur det 

energipolitiska dilemmat på något annat sätt än att stryka något av målen. 

I de problematiseringar som gjordes var det inte fråga om vem som hade 

rätt eller fel, och om det fanns ett energipolitiskt dilemma eller inte. 

Frågan var bara vilka verkligheter som förverkligades, eller som 

tekniksociologerna John Law och John Urry uttrycker det: ”Which 

realities might we try to enact?”437 Svaret på frågan är att det var den 

verkligheten som gynnade partiernas intressen bäst och låg i linje med de 

antaganden de byggde sina problematiseringar på. 

 

Det energipolitiska dilemmat hade också följder som kanske var svåra att 

ana vid den aktuella tidpunkten. När kravet på att avveckla kärnkraften 

inte längre var ”oåterkalleligt” försvann också en del av den motsättning 

som funnits mellan förnybara energikällor och kärnkraft. 1980-talets 

debatt hade visat att det var svårt, för att inte säga omöjligt, att uttrycka sig 

positivt om de förnybara energikällorna och om kärnkraften samtidigt. De 

hade blivit varandras motsatser och skapat motsättningar i energidebatten. 

Resultatet var en marginalisering av de förnybara energikällorna. 

Kärnkraften hade blivit en obligatorisk passagepunkt som dominerade, 

och i hög grad också styrde debatten och vad som togs upp. De förnybara 

energikällornas otillräcklighet användes som ett argument för ett 

bibehållande av kärnkraften, medan ett bibehållande och till och med en 

utbyggnad av kärnkraften istället av andra aktörer beskrevs som ett tydligt 

hot mot de förnybara energikällorna. I likhet med utvecklingsbeslutet av 

de förnybara energikällorna och avvecklingen av kärnkraften var det två 

sidor av samma mynt. När kravet på att avveckla kärnkraften minskade 

                                                      
436 Callon, 1981, s. 198.  
437 Law & Urry, 2004. 
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ledde detta till ett mindre behov av att ställa de förnybara energikällorna 

mot kärnkraft. Det kan förefalla motsägelsefullt, men det energipolitiska 

dilemmat som egentligen handlade om de förnybara energikällornas 

otillräcklighet ledde då det upplöstes till att fler uttryckte sig positivt om 

de samma. De utgjorde inte längre samma hot. Omställningen av 

energisystemet kunde på så vis debatteras på ett friare sätt än tidigare, och 

det gjorde också att de förnybara energikällorna fick utrymme att 

utvecklas. Valet stod inte mellan förnybara energikällor och kärnkraft. 

Omställningen av energisystemet kunde på så vis debatteras, och i alla fall 

i mindre grad än tidigare hamna i den tidigare låsningen.   

 

Men det är inte bara därför som kapitlet kallas för de förnybara 

energikällornas genombrott. En specifik energikälla bidrog till 

förändringen av debatten och synen på de förnybara energikällorna. 

Biobränslet slog igenom i den riksdagspolitiska debatten under 90-talet. 

Biobränslet hade på mycket kort tid blivit den förnybara energikälla som 

var något att räkna med. Även om biobränslet hade utvecklats under flera 

år hade det med några undantag varit frånvarande i den riksdagspolitiska 

energidebatten. Flera faktorer bidrog till att det nu fick så stort genomslag. 

Biobränslet krävde inte de förändringar av infrastrukturen som de flesta 

andra energikällor gjorde, och det krävdes inte heller några stora 

förändringar för användarna. Biobränslet var storskaligt och förnybart – 

en kombination som gick emot den tidigare så strikta uppdelningen i 

förnybar och småskalig å ena sidan och icke förnybar och storskalig å 

andra sidan. Det rörde sig över den motsättning som vuxit fram och som 

skapat så starka konflikter mellan aktörerna under 80-talet. Tidigare hade 

argumenten mot de förnybara energikällorna varit att de inte räckte till, 

och att det var naivt att tro att de skulle kunna vara av någon betydelse. 

Nu fanns det en förnybar energikälla som det fanns stor tilltro till och som 

de allra flesta tillskrev stor potential i energisystemet. Biobränslet var 

möjligt att använda i alla problematiseringar och det var en förnybar 
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energikälla alla kunde enrollera och använda som sin. Det blev 

oumbärligt.438 Ytterligare en orsak till att debatten förändrades i riksdagen 

var att biobränslet faktiskt ökade mycket under perioden. Ju större tilltro 

hos dem som fattade de politiska besluten desto större satsningar på 

biobränsle, vilket i sin tur ledde till en ökad tilltro hos politikerna. 

Biobränslet gjorde att det etablerade inte längre stod mot det alternativa, 

det småskaliga mot det storskaliga eller det förnybara mot det icke-

förnybara.  

 

När biobränslet i debatten kunde beskrivas som en energikälla att förlita 

sig på förändrades förutsättningarna för de förnybara energikällorna på ett 

avgörande sätt. De kunde på grund av biobränslet på ett fördelaktigt sätt 

inkluderas i helt olika problematiseringar. De förnybara energikällorna 

hade precis som kärnkraften tillskrivits värden, och det hade varit svårt att 

överhuvudtaget uttrycka något om dessa energikällor utan att också 

förhålla sig till dessa värden. Begreppet förnybara energikällor hade fyllts 

med flera betydelser än att bara utgöra en samling energikällor som delade 

egenskapen att vara förnybara. Orsaken till de förnybara energikällornas 

genombrott har alltså mer än en förklaring, dels avvecklingen av 

avvecklingsbeslutet, dels att biobränslet visade sig ha stor potential. Båda 

dessa möjliggjorde en större tilltro till de förnybara energikällorna i 

debatten och tog också udden av den motsättning som hade delat den 

energipolitiska debatten under lång tid. Biobränslet förändrade också vad 

förnybara energikällor var för något. 

 

Perioden speglades, i alla fall relativt sett, av konsensus och stora 

motsättningar var, om än inte borta, så i alla fall nedtonade. Den inleddes 

med Socialdemokraternas problematisering av energifrågan där 

miljöfrågor, omställningen och de förnybara energikällorna var 

                                                      
438 Jfr. Latour, 1987, s. 119 f.  
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marginaliserade. Perioden avslutades däremot med det motsatta. Våren 

1996 presenterade den socialdemokratiska statsministern Göran Persson 

visionen om det gröna folkhemmet.  Sverige skulle ställas om till ett 

hållbart samhälle. Det gröna folkhemmet innebar också en ny 

problematisering för energifrågan där helt andra element inkluderades och 

exkluderades. För första gången sedan 1980 verkade det faktiskt som om 

omställningen av energisystemet och de förnybara energikällorna skulle tas 

på allvar. De förnybara energikällorna förutspåddes få sitt genombrott.   
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1997-2006 

Nu börjar omställningen 
 

 
en 4 februari 1997 var inledningen på en ny period i den 

svenska energipolitiken. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 

och Centerpartiet gick samman för en ny energiuppgörelse. 

Till skillnad från uppgörelsen 1991 som hade följts av 

konsensus och en stabilisering av politiken, skapade den här uppgörelsen 

istället konflikter, splittringar och allt annat än enighet. De starka 

reaktionerna var en direkt följd av en mer offensiv energipolitik och det 

första försöket att faktiskt ställa om energisystemet genom att avveckla 

kärnkraften och satsa på de förnybara energikällorna. 1997 års uppgörelse 

ledde till nya konstellationer i energipolitiken och blev en bekräftelse på 

Socialdemokraternas förändrade riktning, vilken framförallt hade visat sig i 

samband med lanseringen av visionen om det gröna folkhemmet. I och 

med samarbetet med Centerpartiet och Vänsterpartiet visades än tydligare 

att Socialdemokraterna ville gå en annan väg. Tillsammans strävade de 

efter att göra begrepp som utveckling och framtid till sina i energipolitiken. 

Två historiskt betydelsefulla händelser i den svenska energipolitiken som i 

allra högsta grad spelade roll för omställningen av energisystemet 

inträffade under perioden: För det första, utbyggnaden och ombyggnaden 

av kraftvärmeverken, och för det andra, stängningen av Barsebäck. Dessa 

händelser visade att det var möjligt att både avveckla kärnkraften och att 

utveckla de förnybara energikällorna. Nu skulle omställningen börja. 

  

D 
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Omställningen och det gröna folkhemmet 

Våren 1996, samma vår som statsminister Göran Persson presenterade det 

gröna folkhemmet, hade regeringen bjudit in till överläggningar i 

energifrågan. Syftet var att skapa ett underlag för beslut om energi-

politiken. Överläggningarna resulterade i en överenskommelse mellan 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, vilket i sin tur 

resulterade i proposition 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning som 

lämnades över till riksdagen den 13 maj 1997.439 Kopplingen till det gröna 

folkhemmet var tydlig i propositionen, och den var en del i realiseringen 

av det samma. 

 
Omställningen av energisystemet är ett led i 

Sveriges strävan att vara ett föregångsland när 

det gäller att skapa en ekologisk hållbar 

utveckling.440  

 

Sverige skulle bli ett föregångsland för hållbar utveckling.  Men frågan var 

vilken roll energipolitiken skulle spela i omställningen till ett ekologiskt 

hållbart samhälle och vilka förändringar skulle det föra med sig? Hur 

skulle Sverige skulle bli ett föregångsland och hur skulle omställningen av 

energisystemet gå till? 

 
Framförallt två förslag i propositionen visade på den nya riktningen i 

energipolitiken: För det första skulle ett omställningsprogram för 

energisystemet införas.441 För det andra skulle reaktor 1 och 2 i Barsebäck 

                                                      
439 Proposition 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning den 13 mars 1997. För vidare 
läsning om och analys av propositionen se Perman, 2008. Hon lägger i sin 
avhandling särskild vikt vid konverteringen från elvärme. 
440 Proposition 1996/97:84 s. 1.  
441 Jfr. Lennart J. Lundqvist ”Capacity-building or Social Construction? 
Explaining Sweden´s Shift Toward Ecological Modernization”, Geoforum, 2000, s. 
24.  
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stängas. Totalt skulle 9 miljarder avsättas för omställningsprogrammet. 

Syftet var att skapa en ekologiskt och ekonomiskt hållbar energi-

försörjning som i huvudsak skulle bygga på förnybara energikällor. Målet 

var också att se till att svensk industri och även samhället i övrigt hade 

tillgång till ekologiskt uthålliga energikällor som också gav internationellt 

konkurrenskraftiga priser.442 I programmet fanns både en kortsiktig och 

en långsiktig del. Den kortsiktiga, med syfte att ersätta bortfallet av 

elproduktionen i Barsebäckverket, handlade om att minska energi-

användningen och att öka utbyggnaden av värme- och elproduktion 

baserad på förnybar energi.443 Dessutom framhölls att hushållningen med 

energi skulle stimuleras genom information, rådgivning och utbildning, 

teknikupphandling men också genom en förbättring av ”/…/ provning, 

märkning och certifiering av energikrävande utrustning /…/”.444 Det 

långsiktiga programmet innebar att ett nytt energipolitiskt program 

inrättades ”/…/ för forskning, utveckling och demonstration av ekologisk 

och ekonomiskt uthållig tillförsel, omvandling, distribution och 

användning av energi”.445 Även i det långsiktiga programmet fanns 

energihushållningen med och här poängterades informationsinsatser och 

förbättrad utrustning. Genom programmet skulle också kostnaderna 

minska för att nyttja de förnybara energikällorna så att de kunde bli 

ekonomiskt bärkraftiga, med målet att ersätta kärnkraft och fossila 

bränslen.446  

 
Vilka energikällor var det då man strävade efter att ställa om 

energisystemet till? Enligt propositionen skulle insatserna framförallt riktas 

mot en ökad biobränsleanvändning. Biobränslet fick sitt ”genomslag” i 

den riksdagspolitiska energipolitiken under början av 90-talet och var 

                                                      
442 Proposition 1996/97:84, s. 1.  
443 Ibid. s. 9.  
444 Ibid. s. 1 
445 Ibid. s. 10.  
446 Ibid. s. 8.  
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fortfarande en av de viktigaste energikällorna i debatten. Men i 

propositionen framhölls även utvecklingen av tekniken för vindkraft, 

vattenkraft och värmelagring. I ett längre perspektiv och inom 

energiforskningsprogrammet uppgavs även bränsleceller, batteriteknik, 

artificiell fotosyntes, solceller och solvärme vara prioriterade.447 Enligt 

propositionen handlade omställningen till förnybara energikällor till stor 

del om att främja både den tekniska utvecklingen och utvecklingen av 

marknaden. Näringslivet skulle involveras och statens viktigaste uppgift i 

den processen var att ange ramarna för företag och konsumenter.448 Enligt 

propositionen fanns det inte möjlighet eller incitament för företagen att 

själva bedriva en mer omfattande forskning, och därför måste staten bidra 

till forskning och teknikutveckling.  

 

Det energipolitiska programmet syftade till att införa åtgärder som skulle: 

1. ”minska användningen av el för uppvärmning”, 2. ”utnyttja det 

befintliga elsystemet effektivare” och 3. ”öka tillförseln av el och värme 

från förnybara energikällor”. I propositionen påpekades också att detta 

skulle ske kostnadseffektivt.449 Åtgärderna skulle inom de närmaste åren 

ersätta bortfallet av elproduktion från Barsebäck. Enligt propositionen 

skulle den första reaktorn stängas senast den 1 juli 1998 och den andra 

senast den 1 juli 2001. Det fanns dock ett villkor som angav att den andra 

reaktorn endast skulle stängas om bortfallet av elproduktionen kunde 

kompenseras.450 I propositionen presenterades således förslag som både 

skulle påbörja avvecklingen av kärnkraft och öka resurserna till att ställa 

om energisystemet.  

 

                                                      
447 Proposition 1996/97:84, s. 10.  
448 Jfr. Hermansson, 2002. 
449 Proposition 1996/97:84, s. 28.  
450 Ibid. s. 24.  
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De hotande klimatförändringarna hade sedan 1988 blivit allt viktigare i 

den energipolitiska riksdagsdebatten, vilket visade sig även i 1997 års 

energiuppgörelse. De användes som ett argument för att minska 

användandet av fossila bränslen och istället öka användningen av 

förnybara energikällor.  

                     
Utsläpp av koldioxid vid förbränning av fossila bränslen 

påverkar klimatet. Det är därför angeläget att i största 

möjliga utsträckning undvika förbränning av fossila 

bränslen. Detta kan ske genom en aktiv energihushållning 

och genom att utnyttja förnybara energislag. Av de fossila 

bränslena ger naturgas lägst utsläpp av koldioxid.451
  

 
Citatet visar också på en försiktigt positiv inställning till naturgas från 

regeringens sida, något som Moderaterna, Folkpartiet och Krist-

demokraterna reagerade mot, och använde som ett argument mot 

energiuppgörelsen. Naturgasen återkom också i propositionen i samband 

med förslaget om energibeskattning, enligt propositionen ett sätt att skapa 

förutsättningar för den svenska industrins internationella konkurrens-

kraft. Produktionsskatten skulle utformas efter principen att det skulle 

vara fördelaktigt att investera i ekologisk energiteknik.452 Statens viktigaste 

uppgift var enligt propositionen att sätta ramarna för konsumenterna och 

företagen.453 Den politik som genomsyrade propositionen var också en del 

av de idéer som det gröna folkhemmet byggde på. När det gröna 

folkhemmet presenterades våren 1996 var det både en början och ett 

avslut på ett arbete som hade pågått i det Socialdemokratiska partiet under 

flera år, även om det inte alltid hade varit synligt i den riskdagspolitiska 

miljö- och energipolitiken.  

 

                                                      
451 Proposition 1996/97:84, s. 12.  
452 Ibid. s. 13.  
453 Ibid. s. 10.  
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Idéhistorikern Jonas Anshelm har visat att det under den första hälften av 

90-talet i det socialdemokratiska partiet pågick ett idéarbete som berörde 

miljöpolitiken. Under den här perioden var det lågkonjunktur och 

Socialdemokraterna satt i opposition. 1993 presenterades programskriften 

Blågul tillväxt och författarna argumenterade för att lågkonjunkturen var 

rätt tillfälle för att ställa om samhället till ekologisk hållbarhet.454 De idéer 

som presenterades i Blågul tillväxt utvecklades sedan och lade grunden för 

det som partiledare och statsminister Göran Persson senare presenterade 

under benämningen det gröna folkhemmet. Det innebar att miljön 

beskrevs som en motor för tillväxten snarare än tvärtom, både inom 

politiken och inom andra institutioner.455 I idén om det gröna folkhemmet 

skulle hela samhället involveras och förändras. I och med att Göran 

Persson tillträdde på positionen som partiledare och statsminister ändrade 

Socialdemokraternas energi- och miljöpolitik riktning. Energi- och 

miljötekniken skulle bli Sveriges varumärke och vinnande koncept. Det 

handlade också om att bygga någonting nytt men som samtidigt var 

ideologiskt förankrat i historien.456 

 
1997 års energiuppgörelse framställdes tekniken som en möjlighet och den 

ekonomiska välfärden skulle bidra till att skydda och förbättra miljön. 

Idén om det gröna folkhemmet och möjligheten att använda förbättringen 

av miljön även till något ekonomiskt fördelaktigt fanns med i energi-

uppgörelsen. I propositionen stod det att omställningen av energisystemet 

var ett led i att Sverige skulle bli ett föregångsland i skapandet av det 

                                                      
454 Anshelm, 2002, s. 38.  
455 Den här diskussionen kan relateras till diskussionen om ekologisk 
modernisering.  Se Anshelm, 2002 och Lundqvist, 2004 för en empirisk analys av 
den svenska miljö- och energipolitiken i relation till ekologisk modernisering. För 
en mer teoretiskt inriktad diskussion om begreppet se Arthur P J  Mol  ”The 
Environmental Transformation of the Modern Order” i Modernity and Technology 
(red.) Thomas J. Misa  Philip Brey & Andrew Feenberg, 2003.  
456 Lundqvist: Sweden and Ecological Governance, 2004. 
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hållbara samhället.457 Resurserna skulle till stor del satsas på utveckling av 

och forskning om de förnybara energikällorna.  

 
Det energipolitiska programmet är en betydelsefull 

investering i den ekologiskt hållbara utvecklingen av 

Sverige. En hållbar utveckling innebär att vi skall 

klara dagens behov utan att äventyra förutsätt-

ningarna för framtida generationers liv och välfärd. 

Ekonomisk utveckling och social välfärd skall gå 

hand i hand med skydd av miljön och natur-

resurserna.
458
 

 
Den bild som förmedlades i propositionen var att det här var en nystart 

och att det var nu omställningen skulle påbörjas.459 Marknaden spelade en 

viktig roll i omställningen av energisystemet, men i propositionen 

påpekades också att utvecklingen till ett hållbart samhälle inte kunde 

lämnas enbart åt marknaden. En tydligare miljöinriktning hade också den 

fördelen att det kunde appellera till både fackföreningsrörelsen och till de 

sidorganisationerna inom partiet som hade miljöhänsyn längre upp på sin 

dagordning.460 Sett utifrån debatten om omställningen av energisystemet 

till förnybara energikällor var detta den viktigaste proposition som 

presenterats i svensk energipolitik. Den visade på konkreta förslag som 

innebar förändringar i energisystemet, inte minst förmedlades en tilltro till 

de förnybara energikällorna som inte funnits där tidigare. Frågan var hur 

detta skulle tas emot av oppositionen?   

 

                                                      
457 Proposition 1996/97:84, s. 1. 
458 Ibid. s. 29.  
459 Ibid. s. 8. 
460 Jfr. Anshelm, 2000, s. 471. Linderström, 2001, s. 226 ff.  
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”Politik när den är som allra sämst” 

 
Fru talman! Denna politik är både extrem och 

destruktiv. Den är extrem därför att den bygger på 

överenskommelser med partier som hela tiden har 

befunnit sig i utkanten av den energipolitiska 

debatten. Den bygger på en överenskommelse med 

förlorarna i 1980 års folkomröstning om kärnkraften. 

Den är destruktiv därför att den bygger på 

kapitalförstöring. Den bygger på att vi skall avveckla 

tillgångar som vi mödosamt tillsammans har byggt 

upp, tillgångar som bidrar till produktion, 

sysselsättning och välfärd. Och vi skall göra det utan 

att ha någonting bättre att sätta i stället.461
 

 
Den 10 juni 1997 debatterades propositionen i riksdagen. Energi-

uppgörelsen resulterade i mycket starka reaktioner utan motsvarighet 

under de år som gått sedan folkomröstningen. Citatet ovan är från 

riksdagsdebatten, och det var moderaten Mikael Odenberg som uttalade 

sig om energiuppgörelsen. Uttalandet är talande för de argument som 

fördes fram av Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet.  

 
Citatet inleds med en beskrivning av politiken som ”extrem”. 

Oppositionen menade att i en situation när det var läge att samla landet 

och skapa enighet hade Socialdemokraterna istället allierat sig med 

”förlorarna” och anslutit sig till en energipolitik i marginalen. Splittring 

blev ett nyckelord som kritikerna tog fasta på. Kritiken riktades framförallt 

mot Socialdemoraterna som ansågs gjort ett felaktigt val i och med 

uppgörelsen med Centerpartiet och Vänsterpartiet. Enligt Moderaterna, 

Folkpartiet och Kristdemokraterna verkade Socialdemokraterna kunna få 

                                                      
461 Riksdagens protokoll 1996/97:117 En uthållig energiförsörjning , 10 juni, 1997, 
Anf. 1 Mikael Odenberg (M).  
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igenom vilken politik som helst. Socialdemokraterna förvandlades, enligt 

moderaten Mikael Odenberg, från ett ”linje 2-parti” till ett ”linje 3-parti”. 

Alternativ 3 från folkomröstningen hade av Moderaterna ända sedan 

folkomröstningen beskrivits som orealistiskt. Underförstått – det gällde 

även Socialdemokraternas energipolitik nu. Till följd av sitt närmande till 

Centerpartiets och Vänsterpartiets politik beskrevs Socialdemokraterna 

som en svikare, ett parti som frångått sina ideal. Detta underströks också 

genom hänvisning till de traditioner som genomsyrat LO och 

arbetarrörelsen.  

 
Fru talman! Den helomvändningen markerar ett 

uppbrott från de tillväxtorienterade och industri-

alistiska traditioner som har burit upp den svenska 

arbetarrörelsen under efterkrigstiden.462 

 
Trots att tillväxten användes som ett viktigt argument för utvecklingen av 

de förnybara energikällorna och omställningen av energisystemet i 

propositionen använde Odenberg samma argument mot uppgörelsen. 

Han beskrev den i termer av att vända ”industrisamhället ryggen”.463 En 

stor del av den kritik som fördes fram handlade faktiskt om att ta upp 

positiva delar i Socialdemokraternas tidigare politik för att sedan visa på 

svikna väljare och ett parti som svikit sina ideal. Den uppgavs få stora 

ekonomiska konsekvenser därför att den innebar att stänga fungerande 

reaktorer utan att ha något att ersätta dem med; med Odenbergs ord 

”kapitalförstöring” och en ”destruktiv” politik. Oppositionspartierna var 

överens om att det skulle ge alltför stora kostnader för samhället. De var 

kritiska mot de stora resurser som skulle läggas på omställnings-

programmet och stängningen av Barsebäck 1 och 2, vilket av Torsten 

Gavelin (Fp) beskrevs som förödande och av Mikael Odenberg (M) som 

                                                      
462 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 1 Mikael Odenberg (M). 
463 Ibid.  
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ett äventyrande av Sverige som industrination.464 En satsning på förnybara 

energikällor och en omställning av energisystemet blev liktydig med 

nolltillväxt och en stor nackdel för industrin. Grunden för denna kritik 

hade lagts på 70-talet och den hade i hög grad också påverkat 80-talets 

energidebatt. När oppositionens linje i energiuppgörelsen nu var hotad 

blev motsättningen tydligare än den varit på många år. Förnybara 

energikällor beskrevs återigen som ekonomiskt förkastliga och en 

tillbakagång i utvecklingen.  

 

Förutom ekonomiska argument var även miljöargument viktiga i debatten, 

inte minst för att visa på orimligheten i energiuppgörelsen. Dan Ericsson 

(Kd) menade att energiuppgörelsen var en politik som rimmade illa med 

Göran Perssons tal om ekologisk omställning. Han hävdade att 

regeringens energipolitik istället skulle få den omvända effekten och att 

följden skulle bli att kärnkraften ersattes av ökade koldioxidutsläpp.465 

Miljöfrågorna handlade, enligt kritikerna, framförallt om klimatet och 

koldioxidutsläppen. Enligt Folkpartiets Torsten Gavelin var det 

upprörande att klimathotet inte togs på allvar, och att Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Centerpartiet inte tog hänsyn till de miljöproblem som 

uppgörelsen ledde till.466 Argumenten från Socialdemokraterna, Center-

partiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om vikten av att avveckla 

kärnkraften för riskernas och miljöns skull besvarades med att föra över 

debatten till problemen med kol och olja. Ulla Löfgren (M) frågade 

retoriskt varför ingen hänsyn togs till dem som dog ”i sviterna av utsläpp 

från kol- eller oljeeldade kraftverk?”.467 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) 

                                                      
464 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 3 Torsten Gavelin (Fp) och Anf. 1 
Mikael Odenberg (M).  
465 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 5 Dan Ericsson (Kd). 
466 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 3 Torsten Gavelin (Fp). 
467 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 140 Ulla Löfgren (M). 
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menade att Tjernobylolyckan var fruktansvärd men påpekade att det var 

”lika fruktansvärt att se barnen i kuvöserna i kolområdena i Polen” eller 

”att se fåglarna som dör i olika oljekatastrofer”.468 Christel Anderberg (M) 

framhöll även hon de stora riskerna med kolgruvor och de hundratals 

människor som dog där varje år, men till skillnad från de andra pekade 

hon även på riskerna med dammolyckor i anslutning till vatten-

kraftverken.469  

 
Detta visar på viktiga mönster i debatten. För det första visar det på den 

låga tilltron till de förnybara energikällorna och hur de aktivt utestängdes 

och exkluderades. Genom att utgå från att det var kol och olja som skulle 

ersätta kärnkraften trots att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Centerpartiet i energiuppgörelsen hävdade att det var förnybara 

energikällor, tystades diskussionen om de förnybara energikällorna. 

Anderbergs hänvisning till dammolyckor var istället ett sätt att visa att 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet på 

felaktiga grunder pekade ut kärnkraften som särskilt problematisk. Ola 

Karlsson (M):  

 

Fru talman! Näringsministern redogjorde tidigare i dag för 

de tre skäl som fanns för att avveckla kärnkraften. Han 

konstaterade för det första att kärnkraften inte var riskfri, 

för det andra att den var omstridd och för det tredje att den 

inte var ekologiskt hållbar. I och med de argumenten känns 

det litet märkligt att konstatera att en stor del av 

ersättningskraften kommer att komma från kolkraft, 

fossilgas eller elimport från koleldade, gaseldade eller 

kärnkraftsdrivna anläggningar i Finland, Danmark, Tysk-

                                                      
468 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 150 Marietta de Pourbaix Lundin (M). 
469 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 121 Christel Anderberg (M). 
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land, Polen eller Ryssland. Näringsministerns argumenta-

tion hänger inte ihop.470   

 
Ola Karlsson menade att detta var ett tecken på att det inte var frågan om 

sakpolitik utan att det enbart handlade om ett maktpolitiskt spel och om 

att behålla regeringsmakten.471 Regeringens ändrade uppfattning var enligt 

kristdemokraten Dan Ericsson ”/…/ ett felval som hotar hela 

omställningsprocessen”.472 I likhet med både Folkpartiet och Moderaterna 

hävdade Ericsson att resultatet skulle bli att kärnkraften ersattes med olja, 

kol och gas. Detta skulle leda till att omställningen av energisystemet 

stannade av och samtidigt ta bort förutsättningarna för den 

biobränslebaserade kraftproduktionen som var nödvändig för 

omställningen.    

 
I stället för omställning av energisystemet riskeras nu 

för det första en fastlåsning vid kärnkraft beroende 

på att omställningsprocessen avstannar när man via 

fossilbränsle, och då främst genom en satsning på 

fossilgas, rycker undan förutsättningarna för fram-

växten av biobränslebaserad kraftproduktion. Om vi 

inte får fram tyngden och bredden i biobränslet, då 

får vi inte heller någon omställning, eftersom det är 

det avgörande och det som skall möjliggöra den 

totala utfasningen av kärnkraften. Om inte detta 

kommer fram misslyckas omställningen.473 

 
Ericsson påstod alltså att omställningen av energisystemet och 

avvecklingen av kärnkraften hindrades av stängningen av de två 

                                                      
470 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 88 Ola Karlsson (M). 
471 Ibid. 
472 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 5 Dan Ericsson (Kd).  
473 Ibid.   
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reaktorerna i Barsebäck. Genom stängningen av reaktorerna skulle 

beroendet av fossila bränslen öka och på så vis hindra framväxten av 

biobränslebaserad kraftvärme. Argumentationen var inte helt enkel, men 

det Ericsson hävdade var att en stängning av reaktorer skulle leda till ett 

ökat användande av olja, kol och gas, vilket i sin tur skulle leda till att det 

blev svårare att avveckla kärnkraften. Enligt Ericsson var det alltså 

nödvändigt att vänta med att avveckla annars skulle inte avvecklingen 

kunna genomföras.  

 

Aktörer använde den argumentation som passade deras intressen, och 

detta visar på vikten av att framhålla kärnkraften som ett alternativ, men 

också vikten av att framhålla förnybara energikällor som en framtida 

lösning. Även Moderaterna och Folkpartiet framhöll omställningen som 

något positivt. Av Moderaterna beskrevs omställningen som naturlig, och 

ingenting som kunde tvingas fram. Folkpartiet var mycket kritiskt till att 

inga miljökonsekvenser setts över när det gällde omställningen. Kärnan i 

debatten handlade om huruvida en stängning av Barsebäck var rätt sätt att 

påbörja omställningen av energisystemet. Drygt tio gånger under debatten 

ställde Kristdemokraterna frågan: ”Hur kompenseras detta?” De syftade 

då på bortfallet av 4 TWh på ett år vid stängningen av en reaktor i 

Barsebäck, en fråga som också ställdes av Folkpartiet och Moderaterna, 

vilket visade på deras ignorerande av de förnybara energikällorna som ett 

alternativ.474  

 
I det här sammanhanget är det intressant att se hur utvecklingen av de 

förnybara energikällorna faktiskt hade sett ut de senaste åren. Från 1991 

hade de förnybara energikällorna ökat från 34 procent 1991 till 37,3 

procent 1997. Som jag tidigare skrivit fanns det ingen möjlighet i debatten 

att inte beskriva de förnybara energikällorna som en framtida energi-

                                                      
474 Riksdagens protokoll 1996/97:117. 
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lösning för energisystemet. Detta hade visat sig redan i formuleringen av 

alternativen i folkomröstningen. Inte något av alternativen beskrev något 

annat än ett energisystem med förnybara energikällor som det framtida 

målet. Förnybara energikällor hade sedan dess, trots sin marginalisering, 

varit en obligatorisk passagepunkt som alla partier i alla fall i ur ett långt 

perspektiv framhöll som eftersträvansvärda. Trots detta och trots 

ökningen av förnybara energikällor valde Moderaterna, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna att diskutera energiförsörjningen på kort sikt.  

 
Hur bemötte då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet 

kritiken? Av socialdemokraten Barbro Andersson beskrevs beslutet som 

viktigt och av stor betydelse för samhället och för framtiden. Hon räknade 

upp några av de åtgärder som fanns med i propositionen som till exempel 

bidrag för fjärrvärmeanslutning och investeringar i biobränslebaserad 

kraftvärme, vindkraft och småskalig vattenkraft, men också effektivare 

energianvändning och informationsinsatser. Andersson hänvisade till 1980 

års folkomröstning och påpekade att beslutet innebar att det var nu 

omställningen påbörjades.475 Näringsminister Anders Sundström (S) lade 

istället sin kraft på att bemöta den kritik som framförallt Mikael Odenberg 

(M) hade fört om att det var ett svek mot arbetarrörelsen och 

industrisamhället. Enligt Sundström var det nästan rörande hur mycket 

positivt Odenberg hade att säga om hur begåvade alla var borta på Norra 

Bantorget. Han påpekade också med hänvisning till näringslivet att de 

stora förändringar som nu genomdrevs inte hade skett i konflikt med 

näringslivet utan i dialog.476 Kontentan av Socialdemokraternas 

anföranden i debatten var att det snarare var Moderaterna, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna som inte höll fast vid sina löften. Kristdemokraterna 

anpassade sig enligt socialdemokraten Barbro Andersson till den moderata 

                                                      
475 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 6 Barbro Andersson (S).  
476 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 50 Näringsminister Anders 
Sundström (S). 
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energipolitiken, medan Moderaterna själva enbart ägnade sig åt kritik 

istället för att föra fram den egna politiken.477 Vänsterpartisten Lennart 

Bejer instämde till stor del i det som Barbro Andersson uttryckt. Enligt 

honom hade uppgörelsen mellan Centerpartiet, Vänsterpartiet och 

Socialdemokraterna vänt pessimism till optimism inom energipolitiken.478 

Centerpartiets representant Roland Larsson argumenterade dels utifrån ett 

moraliskt perspektiv och menade att det var en plikt gentemot framtida 

generationer att avveckla kärnkraften, dels utifrån den positiva utveckling 

som omställningen av energisystemet skulle leda till för samhället.   

 

Biobränslen och effektivare energianvändning måste vara 

basen i ett nytt energisystem. I de båda sektorerna finns en 

betydande potential av teknisk utveckling och nya 

arbetstillfällen. Det kommer att ge oss tiotusentals nya jobb 

på en grön energimarknad som i positiv och bildlig 

bemärkelse kommer att explodera.479  

 
Roland Larsson gav liksom övriga företrädare för energiuppgörelsen 

uttryck för en stor tilltro till vad de förnybara energikällorna, i det här 

fallet biobränsle, tillsammans med en effektivare energianvändning kunde 

göra för att bidra till utvecklingen och tillväxten i samhället.  

 
Miljöpartiet var det parti som stod ensammast i debatten. De ville ha en 

snabbare omställning av energisystemet och avveckling av kärnkraften, 

och var därför mycket kritiska till propositionen samtidigt som de tog 

ännu mer avstånd från oppositionens energipolitik. Eva Goës (Mp): 

 

                                                      
477 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 6 Barbro Andersson (S).  
478 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 37 Lennart Beijer (V). 
479 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 24 Roland Larsson (C). 
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I dag är vi både glada och ledsna. Vi i Miljöpartiet de gröna 

är glada för att vi ser början på ett slut - ett slut för 

kärnkraften - men vi är också ledsna därför att det verkar 

att bli en långdragen process, bl.a. på grund av en kraftig 

neddragning av stöd till solenergi och teknikupphandling 

jämfört med förra energiuppgörelsen 1991. De poster som 

får noll kronor är stöd till sol och energieffektivisering inom 

industrin.480 

  
Miljöpartiet tog redan när de första gången kom in i riksdagen 1988 över 

rollen som det parti som ville gå fortast fram i omställningen till förnybara 

energikällor. Hos Miljöpartiet fanns en identifikation med det alternativa 

och rörelser utanför riksdagen, vilket de också tog med sig när de kom in i 

riksdagen. De hade ett tydligt underifrånperspektiv där konflikten låg 

mellan det etablerade och det alternativa.481 Detta var också tydligt i deras 

argumentation och deras sätt att problematisera energifrågan, inte minst 

omställningen av energisystemet. Trots att Miljöpartiet inte ansåg att 

förslaget var tillräckligt kraftfullt var det ingen tvekan om att de delade 

Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets strävan mot att 

ställa om energisystemet till förnybara energikällor. Ragnhild Pohanka 

(Mp): ”Riksdagen har beslutat att kärnkraften skall avvecklas. Det är 

möjligt, det är rimligt och det är enkelt – låt oss fortsätta nu! ”482 

 

Under samma debatt frågade Ragnhild Pohanka retoriskt: ”Varför har 

Danmark så mycket vindkraft? Varför har Sverige inte satsat på det?”483 

Frågorna är relevanta och de ger också anledning att göra en internationell 

jämförelse. I Europa är det framförallt tre länder som har lyckats bra när 

                                                      
480 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 4 Eva Goës (Mp). 
481 Wiklund, 2006, s. 296 ff.  
482 Riksdagens protokoll 1996/97:117, Anf. 69 Ragnhild Pohanka (Mp).  
483 Ibid.  
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det gäller vindkraften, som är en sådan energikälla som ofta beskrivs som 

otillräcklig i den svenska riksdagsdebatten, Danmark, Tyskland och 

Spanien.484 Dessa länder har på olika sätt lyckats med sin vindkraft. Om 

man tar Danmark som exempel så hade de ett utgångsläge ganska likt det 

svenska. Vindkraften var inte ett alternativ för Danmark i början av 80-

talet.485 Det fanns en viktig skillnad mellan Sverige och Danmark. 

Danmark satsade inte på kärnkraft. I Danmark var det enligt 

energiforskaren Joseph Szarka opinionen och gräsrötterna som styrde 

utvecklingen,486 vilket inte kan sägas om Sverige. Den omfattande 

utbyggnaden av vindkraft i Danmark under 1980- och 1990-talen innebar 

att de uttalanden som gjordes i den svenska riksdagen till vindkraftens 

nackdel inte betydde samma sak i början av 80-talet som det gjorde 

1997.487 Frågan, uttalandet eller argumentet hade inte samma innebörd 

som det hade tjugo eller trettio år tidigare. Att säga att vindkraften inte 

hade någon framtid betydde något annat 2005 än vad det gjorde 1980. 

Förutsättningarna var ändrade. Detta blir tydligt inte minst i jämförelse 

med andra europeiska länder. I den svenska riksdagspolitiska energi-

debatten togs också dessa länder, inte minst Danmark och Tyskland, upp 

som positiva exempel på att det var möjligt. Hur kom det sig då att 

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna inte såg någon möjlighet 

att ställa om energisystemet till förnybara energikällor trots att det fanns 

flera internationella exempel som lyftes fram i den svenska 

riksdagsdebatten pekade på motsatsen? Att så var fallet var uppenbart, 

vilket riksdagsdebatten tydligt visade. De förnybara energikällorna 

                                                      
484 Szarka, 2007.    
485 H. Farstad & J. Ward: ”Wind Energy in Denmark” i Transition to Alternative 
Energy Sytems: Entrepreneurs, New Technologies, and Social Change, red. Thomas 
Baumgartner & Tom R. Burns, 1984, s. 106 och Szarka, 2007, s. 30. 
486 Ibid. s. 30.  
487 Mer om det danska exemplet kan läsas i Ulrik Jørgensen & Peter Karnøe: ”The 
Danish Wind-Turbine Story. Technical Solutions to Political visions?” i  Managing 
Technology in Society, (red.) Arie Rip, Thomas J Misa & Johan Schot, 1995, s. 57 ff.  
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ignorerades i debatten och Moderaterna, Folkpartiet och Krist-

demokraterna förutsatte att uppgörelsen och omställningsprogrammet 

skulle leda till en ökad användning av kol och olja istället för förnybara 

energikällor. Berodde det på att de ansåg att det var för dyrt, att 

kärnkraften var att föredra, att de inte fann vindkraften effektiv nog, för 

bullrig, förfulade landskapet etcetera? Svaret på frågan ligger nog snarare i 

att enligt Moderaterna, Folkpartiet och, under den här tidpunkten, 

Kristdemokraterna, var ett axiom att de förnybara energikällorna inte 

fungerade eftersom de inte passade in i deras bild av ett fungerande 

energisystem som måste vara storskaligt och centraliserat. Vad som då 

ägde rum i andra länder var ovidkommande, ointressant eller till och med 

något besvärande, eftersom det komplicerade bilden. Eftersom de redan 

hade ett svar på frågan om hur energiomställningen skulle ske valde de att 

bortse från erfarenheter i omvärlden. Jämförelsen kan göras med 

biobränsle där en omvärdering var möjlig just på grund av att den kunde 

integreras i partiernas bild av ett rationellt energisystem.  

 

Naturgas – ett nödvändigt ont eller ett hot mot klimatet 

Energiuppgörelsen innebar stora satsningar på förnybara energikällor som 

till exempel biobränsle, vindkraft och solenergi, och det var det som var 

målet i det framtida energisystemet, men det fanns ändå en viss tvekan om 

när och hur snabbt dessa kunde ersätta kärnkraften. En av lösningarna var 

naturgasen, men det var en lösning som på intet sätt var självklar. Av just 

den anledningen blev den därför en av de centrala frågorna i debatten 

under den här tiden. 

 
I 1997 års energiuppgörelse stod det att ”Naturgasens miljöfördelar 

jämfört med olja och kol” skulle beaktas, och hänsyn till dess fördelar tas i 
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samband med energibeskattningen.488 Naturgasen fördes fram som ett 

nödvändigt ont för att möjliggöra en avveckling av kärnkraften och en 

utveckling av de förnybara energikällorna, utan att öka användningen av 

kol och olja.   

 

Utsläpp av koldioxid vid förbränning av fossila bränslen 

påverkar klimatet. Det är därför angeläget att i största 

möjliga utsträckning undvika förbränning av fossila 

bränslen. Detta kan ske genom en aktiv energihushållning 

och genom att utnyttja förnybara energislag. Av de fossila 

bränslena ger naturgas lägst utsläpp av koldioxid.489  

 
Skrivningen var mycket försiktig när det handlade om naturgasen, men det 

fanns utan tvekan en öppning för en eventuell ökad eller bibehållen 

användning av naturgas. De partier som stod bakom propositionen, 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, var dock försiktiga 

med att säga att det var en energikälla som var värd att satsa på, och 

poängterade att det inte gällde en storskalig lösning. Naturgasen blev trots 

det en av stötestenarna under perioden efter energiuppgörelsen. Debatten 

om naturgasen säger något väsentligt om förhållningssättet till de 

förnybara energikällorna och omställningen av energisystemet.  

 
Naturgasens roll i energisystemet återkom i debatten under perioden 

1997-2006, och även om de politiska aktörerna till viss del skiftade, och 

debatterna var olika, var argumentationen densamma. Moderaterna, 

Folkpartiet och Kristdemokraterna hävdade att naturgasen var ett hot mot 

omställningen av energisystemet. De klumpade ihop de energikällor som 

de menade skulle ersätta kärnkraften till ”kol, olja och gas” för att på så vis 

                                                      
488 Proposition 1996/97:84. En uthållig energiförsörjning, 13 mars, 1997.  
489 Ibid. s. 12. 
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visa åt vilket håll, den i första hand socialdemokratiska, energipolitiken var 

på väg. Dan Ericsson (Kd):  

 

[Naturgasen] rycker undan förutsättningarna för 

biobränslena. Då får man inte den omställning av energi-

systemet som vi kristdemokrater eftersträvar.490 

 
Ericsson nämnde dock inte att det kunde vara kärnkraften som slog bort 

förutsättningarna för de förnybara energikällorna, vilket med hans 

argumentation skulle vara ett lika rimligt antagande. Hur naturgasen, men 

inte kärnkraften kunde vara ett hot mot de förnybara energikällorna 

framgick inte. Framförallt Kristdemokraterna argumenterade för att 

naturgasen försämrade förutsättningarna för biobränslet. Inger Strömbom 

(Kd): 

 

Fru talman! Låt mig först klargöra att Kristdemokraterna 
inte vill ha en storskalig naturgassatsning i Sverige. Vi har 
relativt god tillgång till renare inhemska energislag som 
baseras på sol, vind, vatten och biomassa. Vi ser naturgasen 
- fossilgasen, som den rätteligen borde kallas - som ett 
allvarligt hot mot biobränsleanvändningen i södra och 
mellersta Sverige.491 

 
Naturgasen ledde enligt Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna 

till en inlåsning som förhindrade omställningen av energisystemet. En stor 

del av debatten om naturgas handlade om ifrågasättande av vad som 

uppfattades som en splittring i frågan hos Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Centerpartiet. Moderaterna, Folkpartiet och 

                                                      
490 Riksdagens protokoll 1997/98:50 Lag om kärnkraftens avveckling, 18 december, 
1997, Anf. 49 Dan Ericsson (Kd).  
491 Riksdagens protokoll 1999/2000:126 Ny naturgaslag, 13 juni, 2000, Anf. 185. 
Inger Strömbom (Kd).  
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Kristdemokraterna gjorde sitt bästa för att med naturgasen som verktyg 

slå in en kil mellan partierna. 

 

Det fanns också vissa skillnader i hur Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 

och Centerpartiet förhöll sig till naturgasfrågan. Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet hävdade att naturgasen, istället för ett hot, kunde bli ett 

hjälpmedel för omställningen av energisystemet, och ett sätt att minska 

användningen av fossila bränslen. Det innebar dock inte att de framställde 

naturgasen som ett slutgiltigt mål i omställningen av energisystemet utan 

endast som ett sätt att nå dit. De poängterade att de inte ville ha en 

storskalig satsning på naturgas, men påpekade samtidigt dess fördelar 

jämfört med andra fossila bränslen. Vänsterpartisten Lennart Beijer 

påpekade att det i debatten om kärnkraften och energiomställningen var 

allt för kategoriskt att diskutera om en viss del av naturgasen skulle 

användas eller inte.492 Centerpartiet var mer försiktiga i sina uttalanden 

och höll en något lägre profil i naturgasfrågan, även om de var tydliga med 

att de inte ville ha en utbyggnad av naturgasen i Sverige.493 De hade en 

större tilltro till de förnybara energikällornas möjlighet att ersätta 

kärnkraften, vilket förmodligen, tillsammans med vikten av kompromiss, 

var den största anledningen att de var ganska tysta i frågan.  

 

I oktober 1999 presenterades slutbetänkandet Handel med gas i konkurrens 

SOU 1999:115 som var ett resultat av en utredning som hade tillsatts 

sommaren 1999 med uppdrag att ”se över den lagstiftning som reglerar 

handel, transporter, och distribution av naturgas och annan rörbunden 

energi”.494 Betänkandet gick i linje med regeringens argumentation i 

                                                      
492 Riksdagens protokoll 1997/98:50, Anf. 42 Lennart Beijer (V). 
493 Se till exempel Riksdagens protokoll 1997/98:50, Anf. 29 Lennart Daléus (C). 
494 Direktiv 1998:41. Till särskild utredare utsågs före detta socialdemokratiska 
riksdagsledamoten Birgitta Johansson. 
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naturgasfrågan.  Frågan om en utbyggnad av det svenska naturgasnätet 

aktualiserades.  

 

1980-talets planer var i huvudsak baserade på de framtida 

svenska försörjningsbehoven och marknadsförutsätt-

ningarna i övrigt i landet. Idag är frågan även starkt 

relaterad till energiförsörjningen i närområdet och i hela 

Västeuropa. Vidare har kraven på åtgärder för att motverka 

klimatförändringarna vuxit sig allt starkare under 1990-talet, 

och därmed har naturgasen fått en avgörande i många 

länders klimatpolitiska strategier.495 

 
I betänkandet låg fokus på de tekniska detaljerna. Om relationerna mellan 

naturgasen och de förnybara energikällorna sades ingenting, inte heller om 

naturgasens roll i omställningen av energisystemet. Däremot påpekades 

naturgasens mindre klimatpåverkan i relation till andra fossila bränslen.496   

 
Under perioden 1991 till 1997 var partierna förhållandevis överens om de 

förnybara energikällornas möjligheter att bli det dominerande inslaget i det 

framtida energisystemet, men sedan beslutet att stänga Barsebäck hade 

fattats beskrevs de förnybara energikällorna återigen som otillräckliga av 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Alternativet till 

kärnkraften var enligt dem olja, kol och gas. Deras förhållningssätt till 

förnybara energikällor ändrades i samband med att 1997 års 

energiuppgörelse presenterades, och återigen var det kärnkraften som 

påverkade debatten. När beslutet att stänga reaktor 1 och 2 i Barsebäck 

fattades, ställdes återigen de förnybara energikällorna och kärnkraften mot 

varandra av dem som förespråkade ett bibehållande av kärnkraften. 

                                                      
495 SOU 1999:115 Handel med gas i konkurrens, s. 125.  
496 Ibid.   
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Resultatet blev att fokus hamnade på naturgasen. Den beskrevs både som 

ett hot mot miljön genom ökade koldioxidutsläpp, men också som ett sätt 

att rädda miljön eftersom den också lyftes fram som ett verktyg i 

omställningen av energisystemet och som en, i alla fall tillfällig, ersättare av 

kärnkraften. Vad spelade naturgasen för roll i omställningen av 

energisystemet? Var den ett sätt att undvika kärnkraften eller ett hot mot 

biobränslet eller kanske ett sätt att ersätta fossila bränslen? Inte någon 

framställde den som en långsiktig lösning. Det fanns vissa likheter med 

synen på kärnkraft i början av 80-talet. Båda var bättre än fossila bränslen 

och båda beskrevs som något som skulle leda till låsning av energisystemet 

och en låsning av omställningen. Samarbete och kompromisser påverkade 

hur partierna uttryckte sig, och vilka åsikter de kunde föra fram. Det gör 

också debatten om naturgasen så intressant. Det handlade inte bara om 

vad som gick i linje med partiernas politik utan också vad som var möjligt 

i relation till andra partier med tanke på samarbetet.   

 

Århundradets sista energidebatt 

Århundradets sista energidebatt i riksdagen ägde rum den 16 december 

1999.497 Omställningsprogrammet och stängningen av Barsebäck var det 

som dominerade debatten, precis som det hade gjort sedan 

energiuppgörelsen två och ett halvt år tidigare. Underlaget utgjordes av 

utgiftsområde 21 Energi i budgetpropositionen 1999/2000:1D15 och 

Näringsutskottets betänkande 1999/2000:NU3.498  

  

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och nu också 

Miljöpartiet ställde sig bakom energidelen i propositionen som framförallt 

behandlade omställningsprogrammet. När energiuppgörelsen debatterades 

                                                      
497 Riksdagens protokoll 1999/2000:48 Energi, 16 december, 1999.  
498 Proposition 1999/2000:1D15 Utgiftsområde 21 Energi och Betänkande 
1999/2000:NU3 Utgiftsområde 21 Energi.  
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två år tidigare hade Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 

tagit fasta på att det var nu omställningen började. Med det stundande 

millenniumskiftet nära var det lätt att använda det som ett retoriskt grepp 

för att förmedla den ändrade riktningen i energipolitiken, tron på 

framtiden och vikten av att agera. Det blev en fråga om att göra begrepp 

som ”utveckling”, ”framsteg”, ”rationalitet” och ”modernisering” till sina. 

Det var begrepp som alla ville ha på sin sida och göra till en del av sin 

argumentation och sin politik. Tidigare hade de som förespråkat 

kärnkraften haft en viss fördel av att använda begreppen, och de hade 

också med framgång byggt sin energipolitik på dem. Nu visade 

motståndarna klart och tydligt att de skulle ta upp kampen om begreppen 

på allvar och göra dem till sina allierade. Men det innebar inte att de andra 

aktörerna skulle släppa dem ifrån sig utan vidare. Det visade sig bli en 

kamp om vem som skulle kunna beskriva sin politik som den 

framtidsorienterade och utvecklingsinriktade. Socialdemokraterna, 

Centerpartiet och Vänsterpartiet menade att det var de var de som vågade 

göra skillnad i motsats till Folkpartiet, Moderaterna och 

Kristdemokraterna som istället beskrevs som fega som inte vågade 

påbörja omställningen eller ”moderniseringen” av energisystemet. 

Omställningen innebar en avveckling av kärnkraften, vilken skulle inledas 

med stängningen av de två reaktorerna i Barsebäck. Målet var som 

centerpartisten Eskil Erlandsson uttryckte det en ”total” omställning av 

energisystemet till ”/…/ en ekologiskt hållbar energiförsörjning, baserad 

på förnybara energikällor, genom utveckling av ny energiteknik för 

produktion och genom rationell energianvändning”.499 För att nå dit 

måste högteknologiska lösningar användas enligt Erlandsson. Dit skulle 

Sverige komma genom att leda utvecklingen och samtidigt skapa 

                                                      
499 Riksdagens protokoll 1999/2000:48, Anf. 72 Eskil Erlandsson (C).  
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möjligheter för att exportera svensk miljöteknik.500 Miljötekniken och 

utvecklingen av de förnybara energikällorna beskrevs som en investering 

och något som kunde bidra till ekonomisk avkastning istället för en 

kostnad. Biobränsle var den förnybara energikälla Erlandsson gav störst 

utrymme. Han menade att det var viktigt att det skedde en bred 

marknadsintroduktion av biobränslen och att också biobränsle användes 

för elproduktion. Erlandsson tog även upp vindkraften som ett viktigt 

alternativ, och påpekade då att hindret för vindkraften inte var bristen på 

forskning om energikällor utan snarare brister i regelsystemet. I dagsläget 

var det, enligt Erlandsson, alldeles för otydligt.501 Vänsterpartisten Lennart 

Värmby tackade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet för 

samarbetet i energipolitiken, och lade till ”Vi är på samma sida – och rätt 

sida – om barrikaderna”.502 Han påpekade också nyttan med 

energieffektivisering. Om Folkpartiet, Kristdemokraterna och 

Moderaterna sade Värmby:  

 

Det är det sista ylandet och gnölandet från den primitiva 

industrialismens dagar, en tid som betytt och fortfarande 

betyder hänsynslös rovdrift och som möjligen i sin 

barndom kunde förklaras av en from barnatro på 

marknadskraftens fria utveckling och välsignelse. Idag vet vi 

bättre och det gör också en allt större del av 

företagsamheten och allmogen i Sverige och världen. Med 

den kunskap vi idag har om hur miljön påverkas av tillförsel 

och användning av energi är vi faktiskt eniga, 

kraftverksbranschen och vi som mest aktivt förespråkat 

                                                      
500 Riksdagens protokoll 1999/2000:48, Anf. 72 Eskil Erlandsson (C).   
501 Ibid. 
502 Riksdagens protokoll 1999/2000:48, Anf. 91 Lennart Värmby (V). 
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alternativa och förnyelsebara energikällor. Det som skiljer 

oss är endast takten i energiomställningen.503 

 
Under 80-talet användes tillbakagång och brist på utveckling som en kritik 

mot Centerpartiets och Vänsterpartiets energipolitik. Nu använde Lennart 

Värmby istället samma typ av argument mot Kristdemokraterna, 

Moderaterna och Folkpartiet. Han beskrev oppositionens energipolitik 

med orden ”kortsynt konservatism” och Vänsterpartiets, Social-

demokraternas och Centerpartiets för ”långsiktig radikalism”.
504

 Framåt-

anda och optimism ställdes mot bakåtsträvan och skygglappar för de nya 

möjligheterna. Den stora utvecklingsoptimism som kopplades till de 

förnybara energikällorna och till omställningen av energisystemet var 

något nytt i debatten i och med 1997 års energiuppgörelse.  

 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet höll naturligtvis inte 

med. Den starka kritik som följde när energiuppgörelsen presenterades 

fanns kvar, om än något mildare framförd. Resultatet av oppositionens 

argument var att de förnybara energikällorna inte var tillräckliga, vilket 

dock inte uttalades i debatten. Att satsa stora resurser på 

omställningsprogrammet beskrevs som slöseri. Istället försvarade de 

värdet av att behålla kärnkraften för att inte öka andelen kol, olja och gas i 

energisystemet. Förhållningssättet till omställningen av energisystemet var 

att den skulle ske stegvis. Folkpartiets Yvonne Ångström utvecklade: 

 

Det långsiktiga målet är att successivt ställa om 

energisystemet till ett ekologiskt hållbart system. Vi bör 

därför med det snaraste fastställa en ny inriktning av 

                                                      
503 Riksdagens protokoll 1999/2000:48, Anf. 91 Lennart Värmby (V). 
504 Ibid. 
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energipolitiken så att en omställning kan bidra till att öka 

sysselsättningen och främja välståndet. Därför bör beslutet 

om avveckling av Barsebäck upphävas.505   

 
Ångström beskrev bibehållandet av kärnkraften som ett sätt att ställa om 

energisystemet. Kärnkraften var på så vis en del av lösningen och ställdes 

mot kolkraften. Frågan är vad innebörden av omställningen, med den 

utgångspunkten, egentligen innebar? Var användandet av kärnkraft endast 

en station på vägen, eller var det här ytterligare ett steg mot att öppna upp 

för bibehållande och till och med utbyggnad av den?  

 
Klart är att det är svårt att se att bibehållandet av kärnkraften skulle leda 

till en ökad andel förnybara energikällor. Däremot visar det hur aktörerna 

anpassade betydelsen för att passa egna intressen. Inger Strömbom, 

Kristdemokraterna, menade att Sverige behövde en energipolitik som var 

långsiktig, med fasta spelregler och där de förnybara energikällorna 

utgjorde en växande bas. Hon uttryckte också att Kristdemokraterna inte 

”hyllade” kärnkraften utan ville att den skulle fasas ut, men först efter att 

den kunde ersättas med motsvarande mängd el.506 Kristdemokraternas 

uttalande skilde sig inte från vad de borgerliga partierna uttryckt sedan 

1980 – gärna förnybara energikällor men först när de kan konkurrera med 

kärnkraften. Frågan var om de förnybara energikällorna skulle vara 

konkurrenskraftiga från början eller om det först måste skapas 

marknadsutrymme för att de skulle kunna utvecklas? Detta var också det 

som utmärkte skillnaden mellan de två sidorna. Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Centerpartiet menade att marknadsutrymme skapades 

genom en avveckling av kärnkraften, medan Moderaterna, Krist-

                                                      
505 Riksdagens protokoll 1999/2000:48, Anf. 81 Yvonne Ångström (Fp). 
506 Riksdagens protokoll 1999/2000:48, Anf. 71 Inger Strömbom (Kd). 
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demokraterna och Folkpartiet menade att de förnybara energikällorna 

skulle ha en plats först när de kunde konkurrera med de andra 

energikällorna.  

 

Oppositionen uttryckte sig inte explicit negativt om de förnybara 

energikällorna. Däremot hävdade de att förnybara energikällor skulle ha 

samma villkor som kärnkraften, det vill säga att de inte skulle 

subventioneras. Om de statliga investeringar som historiskt sett gjorts i 

kärnkraften sades dock ingenting. Deras förhållningssätt till kärnkraften, 

som uppenbarligen också påverkade förhållningssättet till de förnybara 

energikällorna, var något diffus och inte alltid uttalad, men framförallt 

något som var under förändring under perioden. Moderaterna hade ju 

redan direkt efter folkomröstningen uttalat sig positivt om ett 

bibehållande av kärnkraften även om de också beskrev de förnybara 

energikällorna som ett måste i framtidens energisystem. De senaste åren 

hade Folkpartiets argument blivit mer och mer lika Moderaternas. 

Kristdemokraterna var tydligare med sitt kritiska förhållningssätt till 

kärnkraften men de uttryckte ändå att den skulle behållas tills de förnybara 

energikällorna hade utvecklats, och var precis som Moderaterna och 

Folkpartiet mycket kritiska till regeringens omställningsprogram. 

Oppositionens tvetydiga inställning till kärnkraften var också något som 

Nils-Göran Holmqvist (S) använde i ett av sina anföranden:  

 

Jag vill upplysa kammarens ledamöter om att alla partier i 

Sveriges riksdag vill att kärnkraften ska avvecklas, men 

moderater, kristdemokrater och folkpartister har inte den 
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moraliska kraften att säga att vi ska börja avveckla 

kärnkraften.507 

 
Holmqvist satte fingret på att Moderaterna, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna i sin officiella politik inte såg kärnkraften som en 

framtida energikälla, men att de i praktiken blivit allt mer positivt inställda 

till kärnkraften, något som skulle visa sig allt tydligare.  

 
Hotet om klimatförändringar var den fråga som Moderaterna, 

Kristdemokraterna och Folkpartiet använde som det främsta argumentet 

för att bibehålla kärnkraften. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Centerpartiet blev beskyllda för att föra en energipolitik som ledde till ett 

ökat användande av kol, olja och gas i det svenska energisystemet. En 

anledning till att det för oppositionen blev än mer gynnsamt att föra fram 

dessa argument var att Kyotoprotokollet undertecknades den 11 

december 1997.508 Tack vare klimatfrågan kunde kärnkraftsförespråkarna 

på ett lättare sätt argumentera för bibehållandet av kärnkraften. Återigen 

var det stängningen av Barsebäck och de förnybara energikällornas 

otillräcklighet för att ersätta kärnkraften som genomsyrade debatten.   

 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet svarade på kritiken 

genom att hänvisa tillbaka till propositionen och betänkandet. De tog 

också upp värdet av att sätta igång omställningen omedelbart, men de var 

inte så tydliga med sitt ärende som man kunde förvänta sig. Frågan är 

varför de inte på ett tydligare sätt uttryckte att stängningen av 

kärnkraftverk var ett sätt att skapa utrymme för att utveckla de förnybara 

energikällorna och skapa en efterfrågan som var nödvändig för att fullfölja 

energiomställningen? Annars skulle ju utvecklingen av de förnybara 

                                                      
507 Riksdagens protokoll 1999/2000:48, Anf. 82 Nils-Göran Holmqvist (S). 
508 Perman, 2008, s. 72.  
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energikällorna vara blockerad såsom den varit sedan 1980. Det parti som 

var just så tydligt och skilde ut sig mest av de partier som nu stod bakom 

1997 års energiuppgörelse var Miljöpartiet. Enligt Ingegerd Saarinen var 

Miljöpartiet glada för att avvecklingen av kärnkraften hade inletts, men 

trots det ansåg hon att regeringens politik inte ledde till en omställning av 

energisystemet. Miljöpartiet ville se, vad de kallade för, en total 

omställning av energisystemet. Kärnkraften skulle vara avvecklad till 2010 

och ersatt med förnybara energikällor.509 

 

Det är uppenbart att synen på vad omställningen egentligen innebar och 

hur den skulle gå till skilde sig åt. Socialdemokraterna, Centerpartiet och 

Vänsterpartiet menade att den hade inletts med stängningen av Barsebäck 

1 och satsningen på förnybara energikällor. Miljöpartiet delade delvis deras 

åsikt, men såg ingen riktig fortsättning och total omställning.  

 

Energikällorna i framtidens energisystem  

Den 25 maj 2000 presenterades proposition 1999/2000:134 Ekonomiska 

förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor. Propositionen kanske 

kunde ge svar på hur regeringen såg på de förnybara energikällorna och 

vilka, framförallt ekonomiska, förutsättningar de hade. Frågan var också 

vilka energikällor de gav mest utrymme, och vilka de satte mest tilltro till 

inför framtiden? Propositionen handlade, precis som titeln visar, om de 

förnybara energikällornas förutsättningar på elmarknaden. I propositionen 

föreslogs riktlinjer för ett system som skulle främja elproduktionen från 

förnybara energikällor med föreslagen start den 1 januari 2003.  I väntan 

på att systemet skulle införas föreslogs en förlängning av det stöd som 

gavs åt småskalig elproduktion. Bakgrunden till propositionen relaterade 

till avregleringen av elmarknaden som infördes 1996 och med 

                                                      
509 Riksdagens protokoll 1999/2000:48, Anf. 100 Ingegerd Saarinen (Mp). 
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energiuppgörelsen från 1997. Enligt propositionen syftade reformen till att 

skapa valfrihet för användarna och samtidigt pressa ner priser och 

kostnader inom elförsörjningen.510 Propositionen behandlade därför hur 

de förnybara energikällorna skulle hanteras i förhållande till den 

avreglerade marknaden. 

 

Paralleller gjordes även till EU och deras målsättning att öka andelen 

förnybara energikällor.511 Inom det energipolitiska samarbetet betonades, 

enligt propositionen, att  

 

/…/ ett regelsystem bör utformas på ett sådant sätt att det 

inte motverkar utvecklingen av teknik för elproduktion från 

förnybara energikällor samtidigt som det är av största vikt 

att stödsystemen till förnybara energikällor utformas på ett 

sätt som innebär minsta marknadspåverkan.
512

  

 

Dessa idéer genomsyrade propositionen, och som regeringen beskrev var 

de viktiga vid utformandet av ett nytt system. Att inte de förnybara 

energikällorna konkurrerades ut på grund av den fria elmarknaden, och att 

systemet utformades på ett sådant sätt att det inte inverkade för mycket på 

marknadskrafterna framhölls som två huvudsakliga målsättningar. Att ha 

ett system som låg i linje med det övriga EU var också viktigt, speciellt 

med tanke på den nya elmarknaden som inte längre begränsades av 

nationsgränserna. Detta innebar två betydelsefulla skillnader mot tidigare. 

Energipolitiken blev både mer marknadsinriktad och mer 

internationaliserad. I propositionen konstaterades att den miljövänliga 

elproduktionen, för att kunna konkurrera, måste ges särskilda ekonomiska 

                                                      
510 Proposition 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från 
förnybara energikällor, s. 4. 
511 Ibid. s. 10.  
512 Ibid. s. 12. 
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villkor. Men man poängterade också att det inte behövde innebära att 

marknaden rubbades. Men för att undvika dessa rubbningar var det viktigt 

att energikällorna inte överkompenserades. För att främja den förnybara 

elproduktionen tog propositionen upp sex mål:  

 
-främja nyetablering av elproduktion från förnybara 

energikällor,  

- stimulera teknikutveckling och kostnadseffektivitet,  

- skapa rimliga villkor för befintliga anläggningar,  

- undvika störningar i elmarknadens funktion,  

-skapa stabila spelregler oberoende av statsfinansiella 

förhållanden och  

- möjliggöra internationell harmonisering.513  

 
För att främja förnybar el föreslog regeringen också att certifikat infördes 

som syftade till att ”vara bärare av det mervärde som el producerad på ett 

visst sätt har i förhållande till annan el”.514 Regeringen föreslog att 

systemen med certifikaten skulle införas den 1 januari 2003. För att 

utforma systemet avsåg regeringen inom den närmaste perioden tillkalla 

en särskild utredare.515 Dess bedömning var att systemet skulle vara ett 

ekonomiskt stöd till förnybar energi som ännu inte var ”kommersiellt 

självbärande” Den borde därför omfatta elproduktion som var 

”/…/baserad på vattenkraft, vindkraft, solceller och biobränslebaserad 

kraftproduktion”.516 I propositionen skrevs också att det fanns anledning 

att se över avgränsningen för småskalig elproduktion på 1500 kW i 

utformandet av det nya systemet.  

 

                                                      
513 Proposition 1999/2000:134, s. 15. 
514 Ibid. s. 16. 
515 Ibid. s. 17 ff. 
516 Ibid. s. 20. 
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I det nya systemet bör elproduktionens lönsamhet och det 

faktum att kraftslaget har sitt ursprung i förnybara 

energikällor i stället vara utgångspunkten för bedömningen 

av avgränsningen för det nya stödet.517 

I propositionen beskrevs vidare att regeringen tidigare konstaterat att den 

nya ellagstiftningen som började gälla den 1 januari 1996 kunde ”/…/ 

innebära vissa problem för småskalig elproduktion”.518 

 

Riksdagsdebatten den 14 december 2000 som följde regeringens 

proposition visade på de skillnader som fanns mellan partiernas olika 

problematiseringar av energifrågan. Moderaten Ola Karlsson inledde 

debatten och frågade:  

 

Vilka är problemen i energisystemet och framför allt 

elsystemet som motiverar dessa enorma insatser från det 

politiska området?519 

 
Enligt Ola Karlsson hade Sverige ett bra system som det resterande 

Europa såg på med avund. Problemet var, menade han, den svenska 

energipolitiken.520 Detta visar på skillnaden i förhållningssättet till det 

svenska energisystemet. Moderaterna, men också Folkpartiet och 

Kristdemokraterna, var mycket kritiska till de förändringar regeringen ville 

göra i energisystemet, och de upprepade sina argument om 

kapitalförstöring och slöseri med resurser. Vad som beskrevs som 

problemet skilde sig avsevärt, och därmed också de lösningar som 

                                                      
517 Proposition 1999/2000:134, s. 15. 
518 Proposition 1999/2000:134.   
519 Riksdagens protokoll 2000/01:47 Energi, 14 december, 2000, Anf. 84 Ola 
Karlsson (M).  
520 Riksdagens protokoll 2000/01:47, Anf. 84 Ola Karlsson (M).  
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förespråkades. Vänsterpartiets Lennart Värmby svarade på Ola Karlssons 

fråga genom att poängtera att de satsningar som gjorts hade lett till goda 

resultat och att Sverige tack vare de satsade miljarderna låg i topp vad 

gällde till exempel biobränsle och solceller.521 Kristdemokraten Göran 

Hägglund uttryckte i likhet med Ola Karlsson att den svenska 

energipolitiken måste förändras. Han argumenterade dock för att även det 

svenska energisystemet måste förändras för att ”säkerställa tillgången till 

billig energi, producerad så miljövänligt som möjligt”.522 Centerpartisten 

Eskil Erlandsson delade Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 

beskrivning att omställningsprogrammet hade varit lyckat. Erlandsson lade 

också till att han utgick från att:  

 

/…/ moderaterna i framtiden vill att kärnkraften ska 

ersättas med förnyelsebar energiproduktion. Frågan är hur 

moderaterna då har tänkt sig det. När och på vilket sätt ska 

alternativen tas fram? Menar moderaterna på allvar att man 

ska vänta med att påbörja omställningen till dess det blir 

alldeles akut och måste ske på kort tid?
523

 

 
Moderaterna svarade inte på frågan under debatten. Kristdemokraten 

Göran Hägglund menade att utvecklingen gick åt fel håll,524 och 

folkpartisten Ewa Flyborg att det svenska energisystemet successivt bör 

ställas om, men för att det skulle ske med hänsyn till tillväxt och 

sysselsättning ansåg Folkpartiet att kärnkraften skulle ”/…/ utnyttjas 

under hela dess ekonomiska och tekniska livslängd”.525  

                                                      
521 Riksdagens protokoll 2000/01:47, Anf. 85 Lennart Värmby (V). 
522 Riksdagens protokoll 2000/01:47, Anf. 86 Göran Hägglund (Kd). 
523 Riksdagens protokoll 2000/01:47, Anf. 91 Eskil Erlandsson (C). 
524 Riksdagens protokoll 2000/01:47, Anf. 94 Göran Hägglund (Kd). 
525 Riksdagens protokoll 2000/01:47, Anf. 96 Eva Flyborg (FP). 
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Sett till omställningen av energisystemet var det en viktig debatt som 

visade på en början till förändring i förhållningssätt. Moderaterna var först 

med att framhålla att det svenska energisystemet var så bra att inga 

förändringar krävdes. Detta var en förändring som skulle bli allt tydligare 

och som skulle slå igenom i den borgerliga energipolitiken under den 

kommande mandatperioden.    

 

2002 års energiuppgörelse 

Den första riktigt betydelsefulla energiproposition efter 1997 års 

energiuppgörelse överlämnade regeringen till riksdagen den 14 mars 2002 

– 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning.526 

Propositionen inleddes med konstaterandet: ”De energipolitiska 

riktlinjerna i 1997 års uppgörelse ligger fast”. Precis som 

energiuppgörelsen från 1997 var den resultatet av ett samarbete mellan 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Trots likheter med 

1997 års proposition finns det några viktiga förändringar som är särskilt 

värda att notera.  

 
De kortsiktiga åtgärder som syftade till att ersätta bortfallet för Barsebäck 

2 togs bort. Fler åtgärder ansågs inte behövas eftersom reaktorn skulle 

kunna stängas under 2003.527 Istället flyttades fokus till den mer långsiktiga 

omställningen av energisystemet, och enligt propositionen skulle förslagen 

som presenterades ersätta åtgärderna från 1997. Syftet beskrevs vara att 

”kraftigt öka ambitionsnivån”, stimulera teknikutvecklingen och samtidigt 

hålla kostnaderna nere.528 Den stora nyheten i 2002 års energiproposition 

var dock det regelsystem som i lösa drag hade presenterats i propositionen 

                                                      
526 Proposition 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig 
energiförsörjning.  
527 Ibid.  
528 Ibid.  
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två år tidigare men som nu fanns i en tydligare utformning. Systemet 

skulle införas den 1 januari 2003 och innebar att elproducenterna 

tilldelades elcertifikat:    

 

Systemet bygger på att producenter av sådan el tilldelas 

elcertifikat av staten och att det föreligger en kvotplikt, som 

innebär en skyldighet för elleverantörer och elförbrukare att 

inge elcertifikat till staten i förhållande till den mängd el 

man förbrukat eller försålt. Om kvotplikt inte fullgörs skall 

en sanktionsavgift betalas till staten.529  

 
Vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vattenkraft och vågenergi samt 

biobränsle skulle, enligt förslaget, berättiga till elcertifikat.530 Enligt 

propositionen innebar certifikatsystemet en ”konkurrensneutralitet” när 

det gällde stödet till förnybar el. Regeringen hade dock kommit fram till 

att det fanns behov av särskilda insatser för vindkraften under en 

övergångsperiod.  

 

Produktionsmålet för utökad tillförsel av förnybar el 

föreslås till 10 TWh till år 2010. Vid en positiv utveckling är 

bedömningen att en lämplig ambitionsnivå kan vara att öka 

produktionsmålet till 15 TWh år 2012. Dessutom föreslås 

ett planeringsmål för vindkraft. 531 

 
I likhet med propositionen genomsyrades riksdagsdebatten den 22 mars 

2002 av både stabilitet och förändring. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 

                                                      
529 Proposition 2001/02:143. 
530 Ibid. 
531 Ibid.  
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och Centerpartiet uttryckte en vilja att agera och fortsätta omställningen 

till förnybara energikällor.532 Lennart Värmby (V): 

 

Den nödvändiga energiomställningen måste nu 

fortsätta. Det gör vi genom att tillsammans med 

Socialdemokraterna och Centern förnya och 

förbättra energipolitiken med en ny överens-

kommelse som sträcker sig ända fram till år 2010.533 

 
Kritiken från Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna var som 

vid 1997 års uppgörelse, mycket hård. Energipolitiken beskrevs som 

”luddig”, den liggande propositionen som en ”halvmesyr” och frågan 

som dominerade oppositionens kritik var hur kärnkraften skulle ersättas? 

Det var ingen tvekan om att de ansåg att förslagen var ett slöseri med 

resurser. Förslaget om elcertifikat beskrevs vara svårbegripligt och 

otydligt. Även Miljöpartiet var kritiska men, i likhet med riksdagsdebatten 

1997, utifrån andra argument. Ingegerd Saarinen (Mp):  

   
Fru talman! Så har då Socialdemokraterna, Vänstern 

och Centern lagt fram sin energiproposition. Den är 

ett diffust hastverk. Den är till för att låsa frågan 

inför valet. Den är ett maktpolitiskt redskap. Den är 

till för att möjliggöra olika regeringsbildningar och 

konstellationer efter valet.534
 

 
Saarinen lade också till att det inte var mindre än tredje gången 

Centerpartiet svek kärnkraftsavvecklingen. Till skillnad från Moderaterna, 

                                                      
532 Riksdagens protokoll 2001/02:87 Remissdebatt Proposition 2001/02:143, 22 mars, 
2002. En liknande riksdagsdebatt fördes den 11 juni 2002 Riksdagens protokoll 
2001/02:122 Energipolitik.  
533 Riksdagens protokoll 2001/02:87, Anf. 3 Lennart Värmby (V).  
534 Riksdagens protokoll 2001/02:87, Anf. 25 Ingegerd Saarinen (Mp).  
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Kristdemokraterna och Folkpartiet hävdade Miljöpartiet att regeringen 

inte gjorde tillräckligt för att ställa om energisystemet.  

 

En viktig förändring i riksdagsdebatten påverkade förhållningssättet till de 

förnybara energikällorna och omställningen av energisystemet. Folkpartiet 

var för en utbyggnad av kärnkraften. Eva Flyborg (Fp) påpekade att en 

utbyggnad inte var aktuell nu, men att utsläpp av växthusgaser gjorde att 

det inte var uteslutet i framtiden. Förändringen visade att Folkpartiet 

kunde tänka sig inte bara ett bibehållande av kärnkraften utan också en 

utbyggnad. Vad var det då de var så skeptiska till beträffande de 

energikällor som föreslogs av regeringen? Eva Flyborg (Fp) tydliggjorde:  

  
Naturgas, stora vindkraftverk som stör miljön på ett 

hittills outrett sätt samt import av olje- och 

kolbaserad energi - det blir Sveriges framtid om 

regeringen får råda. Jag hoppas att svenska folket får 

reda på detta före valet i höst. Fru talman! På 

valnatten 1998 utropade Göran Persson glatt: Vi 

fortsätter regera! Det står oss svenskar dyrt - för 

jobben, för konsumenterna och för miljön.535
 

 
Förändringar i förhållningssättet till kärnkraften var viktiga, med tanke på 

de förnybara energikällorna, och handlade om hur den värderades i 

förhållande till andra energikällor.536 Hur miljövänlig var den? Hur 

ekonomisk var den? Vilken trygghet gav den?  

                                                      
535 Riksdagens protokoll 2001/02:87, Anf. 20 Eva Flyborg (Fp). 
536 I samma debatt uttryckte sig också socialdemokraten och näringsministern 
Björn Rosengren sig positivt om kärnkraften. Hans förhållningssätt till 
kärnkraften skilde sig från det som framkommit i riksdagsdebatter sedan 1997. 
Skillnaden låg framförallt i att han beskrev kärnkraften som nödvändig, och som 
ett sätt att ersätta kolet och oljan. Socialdemokraternas argumentation brukade 
istället handla om att man i alla fall under en övergångsperiod kunde tänka sig en 
ökad användning av till exempel kol. Det här var en ensam röst, som i och för sig 
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Visioner om framtiden  

I och med 1997 års energiuppgörelse hade en mer visionär retorik förts in 

i energipolitiken. Även om Socialdemokraterna, Centerpartiet och 

Vänsterpartiet bemötts av mycket hård kritik hade omställningen av 

energisystemet och de förnybara energikällorna fått en mer central roll i 

debatten. Sex år senare, i september 2003 presenterades den statliga 

utredningen EFUD – en del i omställningen av energisystemet (EFUD innebär 

Energirelaterad Forskning, Utveckling och Demonstration).537 Syftet med 

utredningen var att ”/…/ granska och utvärdera insatserna inom 1997 års 

långsiktiga energipolitiska program och analysera behovet av 

förändringar”.538 Fokus låg också på energirelaterad forskning, men det är 

framförallt de delar som berörde energisysmet i stort som jag kommer 

rikta in mig på.  

 

I betänkandet pekades på vissa aspekter som bedömdes vara särskilt 

intressanta i de framtidsbilder som presenterades. Trögrörligheten var en 

sådan faktor, som också sågs som en viktig förklaring till att de förnybara 

energikällorna först 50 år framåt i tiden kunde vara en betydande del av 

energisystemet. Några stora teknikgenombrott som på ett radikalt sätt 

skulle förändra energisystemet bedömdes inte som troliga den närmaste 

framtiden. På längre sikt skulle dock avskiljning och lagring av kol kunna 

medföra en sådan förändring, vilket också skulle kunna ändra synen på 

fossila bränslen.539 Enligt betänkandet skulle det behövas övergångs-

lösningar för att ställa om energisystemet, vilket av panelen beskrevs som 

broar, till exempel ökat utnyttjande av naturgas. För Sveriges del 

                                                                                                                     
fanns inom ett så stort parti som Socialdemokraterna men som inte påverkade 
energipolitiken i stort. Riksdagens Protokoll 2001/02:87, Anf. 1 näringsminister 
Björn Rosengren (S).  
537 Till särskild utredare utsågs Peter Nygårds, VD för Svensk 
Kärnbränslehantering AB. 
538 SOU 2003: 80 EFUD en del i omställningen av energisystemet, s. 375.  
539 SOU 2003:80, s. 205.  
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påverkades dessa övergångslösningar framförallt av hur länge kärnkraften 

behölls. I betänkandet förmedlades en positiv bild av energiomställningen. 

Den skulle bli ett gemensamt projekt och alla aktörer skulle inbegripas, 

nationellt såväl som internationellt. Särskild vikt lades vid näringslivets 

aktörer.540  

 

Ambitionen bör vara att omställningen skall ses som en 

möjlighet att öka tillväxten, utveckla svenskt näringsliv och 

förbättra Sveriges konkurrenskraft - istället för att uppfattas 

som en motvillig reträtt från dagens energisystem.541 

 
I betänkandet poängterades också hur viktigt det var att 

omställningsarbetet karakteriserades av en positiv och offensiv 

förändringskraft. Detta var också något som var genomgående för 

betänkandet. Enligt utredningen var kommersialiseringen relativt låg, 

speciellt avseende alternativ energiproduktion. Orsaken bakom detta 

bedömdes delvis vara strukturell. För att möjliggöra en omställning av 

energisystemet genom utveckling, forskning och demonstration måste 

staten ta mer ansvar för att öka kommersialiseringen.542  

 

Texten gav intryck av en stor tilltro till att forskning och utveckling skulle 

bidra till omställningen av energisystemet även om utredningen visade att 

det inte skett i den grad man hade hoppats. EFUD-programmet syftade 

till att främja förnybar energiproduktion och bidra till omställningen av 

energisystemet. I utredningen menade man att det till stor del också hade 

skett sedan programmet startades. Vad programmet däremot inte gjorde 

var att, i större utsträckning, bidra till att öka värme- och elproduktionen 

                                                      
540 SOU 2003:80, s. 26.  
541 Ibid. s. 25 f. 
542 Ibid. s. 18. 
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från förnybara energikällor samt att utveckla kommersiellt lönsam teknik 

för energieffektivisering. I utredningen påpekades dock att målen var 

oprecisa och därför svåra att följa upp. Det var den tekniska utvecklingen 

som skulle möjliggöra omställningen. En genomgripande omställning av 

energisystemet innebar, enligt utredningen, en stor kostnad.  

 

Omställningen handlar om att förändra ett energisystems 

befintliga sammansättning till någon annan samman-

sättning. Enligt gällande energipolitik skall energisystemet 

bli långsiktigt uthålligt. Detta kan sägas handla om att 

balansera ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella 

aspekter, nu och i framtiden, samt om att skapa större 

jämlikhet i fördelningen av resurser.543  

  
För att uppnå en genomgripande förändring av energisystemet var det, 

enligt utredningen, framförallt två förutsättningar som måste finnas. För 

det första måste det från statsmakternas sida finnas en ambition att ställa 

om energisystemet som var trovärdig och långsiktig. För det andra måste 

ett antal åtgärder vidtas som att formulera en långsiktig vision om 

omställningen eller ett analysarbete kring troliga framtidsscenarier och 

samtidigt involvera andra länder.544 Vikten av ett brett stöd framhölls i 

utredningen och aktörer som näringslivet, konsumenterna och 

miljörörelsen nämndes. En strävan efter konsensus, och att skapa en 

lösning utan motsättningar och konflikter genomsyrade texten.  

 

I betänkandet påpekades att målsättningen att skapa en långsiktig vision 

med ett brett stöd inte riktigt överensstämde med vikten av flexibilitet och 

att hålla flera vägar öppna samt de frågetecken som fanns kring vad som 

                                                      
543 SOU 2003:80, s. 24. 
544 Ibid. s. 24 f.  



240 
 

var de bästa tekniska lösningarna.545  En diskussion fördes om vad som 

skulle vara nästa steg, men samtidigt framhölls svårigheterna att påverka. 

Att ens på 50 års sikt ställa om energisystemet beskrevs som omöjligt. 

Omständigheterna som försvårade en genomgripande omställning var 

enligt betänkandet, för det första att de förnybara alternativen inte var 

konkurrenskraftiga och/eller tillgängliga i den skala som krävdes. För det 

andra hade möjligheten för staten att påverka minskat sedan avregleringen 

av elmarknaden. För det tredje hade EU-medlemskapet och annan 

internationalisering också påverkat den utvecklingen. Slutligen var det 

också viktigt att ha i åtanke att energisystemet var trögrörligt.546 

Omställningen beskrevs ändå i termer av en ”genomgripande 

omställning”. Det var frågan om en långsiktig omställning och det var 

viktigt att omställningen var ”trovärdig”. En viktig del i 

omställningsarbetet var att skapa en vision om vad omställningen borde 

innebära.  

 

Trots att svårigheter i omställningen av energisystemet fördes fram var 

betänkandet långt mer framåtblickande och visionärt än något tidigare 

betänkande eller vad någon proposition hade varit inom energipolitiken 

efter 1980. Betänkandet hade inte heller varit möjligt under 80-talet och 

förmodligen inte under 90-talet. Varken under 80-talet eller under 90-talet 

fanns det utrymme att beskriva de förnybara energikällorna som möjliga i 

den utsträckning som gjordes här. Frågan är hur Socialdemokraterna, 

Centerpartiet och Vänsterpartiet skulle förhålla sig till betänkandet i den 

proposition som följde?  

 

                                                      
545 SOU 2003:80, s. 16. 
546 Ibid. s. 24. 
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”Vi står nu inför ett nytt systemskifte”  

Den 16 mars 2006, först två och ett halvt år senare, och med endast ett 

halvår kvar till nästa riksdagsval presenterades den proposition som 

behandlade betänkandet. Proposition 2005/06:127 Forskning och ny teknik 

för framtidens energisystem skulle i likhet med utredningen ge riktlinjer för 

”/…/de fortsatta långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, 

utveckling, demonstration och kommersialisering på energiområdet”.547  

Propositionen var i likhet med 1997 års energiuppgörelse ett samarbete 

mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet och den 

beskrevs också vara en bakgrund till utformningen av den fortsatta 

energipolitiken.548  

 
Betänkandet två år tidigare hade genomsyrats av visionära skrivningar 

och optimism. De förnybara energikällorna hade givits stort utrymme 

samtidigt beskrevs den verkliga omställningen ligga långt in i framtiden. 

Den optimism som genomsyrat betänkandet drygt två år tidigare 

återfanns även i propositionen. Omställningen av energisystemet 

framställdes nu inte bara som eftersträvansvärd utan också som möjlig. 

Detta var den första proposition som beskrev omställningen av 

energisystemet och de förnybara energikällorna med en sådan optimism. 

Målet var att öka ambitionsnivån när det gällde att använda forskningen 

och utvecklingen för kommersialisering, och på så vis bidra till både ett 

hållbart energisystem och till den ekonomiska tillväxten.549 

 
Enligt propositionen stod samhället inför ett systemskifte jämförbart med 

järnvägens utbyggnad eller bilismens utveckling. 

 

                                                      
547 Proposition 2005/06:127 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem. s. 55. 
548 Ibid. s. 22.   
549 Ibid. s. 146.     
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Samhället har tidigare genomgått flera olika förändringar, 

relaterade till införandet av ny teknik, som varit 

genomgripande nog att kunna kallas systemskiften. 

Historiskt kan man exempelvis inom transportområdet se 

dramatiska effekter av utbyggnaden av järnvägen, av 

bilismens expansion och av flygets utveckling. Vår tid 

präglas av ett antal vetenskapliga och teknologiska 

revolutioner baserade exempelvis på informations-

teknologins utveckling.550 

 
Det nya systemskiftet var övergången till förnybara energikällor och 

omställningen av energisystemet. 

 

Vi står nu inför ett nytt systemskifte i samband med en 

övergång till förnybar energi och ett hållbart energisystem. 

Förutsättningarna är dock något annorlunda denna gång.551 

 
Som citatet visar var det dock något som beskrevs som annorlunda med 

just det här systemskiftet. Till skillnad från tidigare systemskiften kunde 

de inblandade aktörerna inte se till kortsiktiga vinster utan det handlade 

om att undvika negativa effekter och istället se mer långsiktiga 

ekonomiska och sociala aspekter av ett hållbart energisystem. Staten hade 

en uppgift i att motivera aktörerna att se nödvändigheten i omställningen 

av energisystemet och inte fortsätta som vanligt. 

 
Enligt propositionen innebar omställningen både utmaningar och 

möjligheter, och det var nödvändigt för att Sverige skulle kunna uppfylla 

internationella åtaganden.  

 

                                                      
550 Proposition 2005/06:127, s. 22 f.  
551 Ibid. s. 23. 
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Omställningen till ett hållbart energisystem är nödvändig 

för att Sverige skall kunna uppfylla gjorda åtaganden t.ex. 

vad gäller utsläpp av växthusgaser.552  

 
I betänkandet innebar fokus på klimatfrågan också ett bibehållande av 

kärnkraften, så var dock inte fallet i propositionen. Nya tekniska lösningar 

och nya tjänster beskrevs som en ”/…/väsentlig del av en miljödriven 

utveckling och tillväxt” och som viktiga faktorer för att kunna ersätta 

kärnkraften.553 I likhet med betänkandet beskrevs ny miljövänlig 

energiteknik som en möjlighet och en utmaning som skulle leda till ökad 

tillväxt. Nödvändigheten av en omställning av energisystemet var ett 

faktum och frågan gick enligt propositionen inte att diskutera. Framtidens 

energisystem skulle enligt propositionen bygga på förnybara energikällor.  

 
Reaktionerna hade inte låtit vänta på sig när Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Centerpartiet 1997 presenterade sin proposition. Skulle 

reaktionerna bli de samma även denna gång? 

 

Förändringar i kritiken 

Svaret på frågan var nej. Till skillnad från den debatt som följde den 

energipolitiska propositionen 1997 blev riksdagsdebatten den 1 juni 2006 

förhållandevis kort och även om kritiken fanns där var den ändå 

nedtonad.554  

 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet var som så många 

gånger förr de senaste åren mycket kritiska till regeringens energipolitik, 

                                                      
552 Proposition 2005/06:127, s. 23. 
553 Ibid.  
554 Riksdagens protokoll 2005/06:133 Forskning och ny teknik för framtidens 
energisystem, 1 juni, 2006.  
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men den här gången såg kritiken annorlunda ut. Moderaternas, 

Kristdemokraternas och Folkpartiets främsta kritik mot propositionen 

handlade om att regeringen ville styra energiforskningen allt för mycket. 

Oppositionen var också kritisk till att en stor del av energiforskningen 

skulle ligga hos Energimyndigheten. Folkpartisten Eva Flyborg påpekade 

att propositionen vittnade om en övertro på politisk styrning,555 

Moderaten Anne-Marie Pålsson uttryckte att forskningen skulle påverkas 

negativt genom ”administrativ klåfingrighet”,556 och Kristdemokraten 

Michael Oscarsson delade till stor del Flyborgs och Pålssons synpunkter 

och sade att Socialdemokraterna inte visste hur ”kreativ och banbrytande 

forskning kommer till”.557 Förutom kritiken mot regeringens syn på 

energiforskningen framhöll Moderaterna, Kristdemokraterna och 

Folkpartiet vikten av att behålla kärnkraften, inte minst för miljöns skull. 

Både Kristdemokraterna och Folkpartiet blev allt tydligare i sina 

ståndpunkter när det gällde kärnkraften. Michael Oscarsson (Kd): 

 

Som vi ser det finns det i dag inga realistiska alternativ som 

inom överskådlig framtid kan ersätta denna kärnkraft. 

Kärnkraften bör därför tillåtas att vara kvar och utvecklas så 

länge högt ställda krav på säkerhet garanteras. Enligt vår 

uppfattning bör utgångspunkten snarare vara att minska 

den klimatpåverkan och de övriga miljö- och hälsoskador 

som energisektorn kan ge upphov till. Att minska 

användningen av fossila bränslen kan vara ett viktigt medel 

för att uppnå detta.558   

 

                                                      
555 Riksdagens protokoll 2005/06:133, Anf. 184 Eva Flyborg (Fp).  
556 Riksdagens protokoll 2005/06:133, Anf. 183 Anne-Marie Pålsson (M).  
557 Riksdagens protokoll 2005/06:133, Anf. 185 Michael Oscarsson (Kd).  
558 Ibid.  
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Eva Flyborg, (Fp) poängterade att omställningen av energisystemet 

syftade till att minska klimatpåverkan och undvika övriga miljöproblem 

som energisektorn ger upphov till, och av den anledningen skulle 

kärnkraften inte avvecklas.559   

 

För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet var däremot 

inte kärnkraften ett alternativ, istället beskrev de en omställning till ett 

hållbart energisystem där avvecklingen av kärnkraften var en viktig del. 

Socialdemokraten Nils-Göran Holmqvist påpekade att propositionen 

utgick från ”/…/en vision för omställningen av energisystemet”, och att 

den omställningen var nödvändig för att Sverige skulle kunna uppfylla 

nationella åtaganden för att minska klimatpåverkan. I den omställningen 

ingick, enligt Holmqvist, också avvecklingen av kärnkraften.560  Håkan 

Larsson (C) delade Holmqvists åsikt om vikten av omställningen och att 

skapa ett hållbart energisystem med de förnybara energikällorna som 

grund. Han menade också att de förnybara energikällorna och 

omställningen av energisystemet var en stor möjlighet för framtiden.    

 

I dag pågår en mycket omfattande och spännande 

utveckling när det gäller förnybar energi. Här finns en 

tillväxtbransch med mycket stor potential för framtiden 

både när det gäller att producera energi och när det gäller 

att ge förutsättningar för tiotusentals nya jobb runtom i 

våra bygder. Energiomställningen är på väg att bli ett 

välkommet lyft för landsbygd och glesbygd – inte minst.561  

 
Centerpartiets, Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förhållningssätt 

till omställningen av energisystemet var relativt klart vid tidpunkten. De 

                                                      
559 Riksdagens protokoll 2005/06:133, Anf. 184 Eva Flyborg (Fp).  
560 Riksdagens protokoll 2005/06:133, Anf. 187 Nils-Göran Holmqvist (S).  
561 Riksdagens protokoll 2005/06:133, Anf. 200 Håkan Larsson (C). 
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menade att det handlade om att skapa ett energisystem med förnybara 

energikällor, och utan kärnkraft. De beskrev omställningen och de 

förnybara energikällorna som en väg till ökad tillväxt och en utveckling av 

samhället.  

 

Oppositionens förhållningssätt till omställningen var mindre tydlig under 

debatten. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna poängterade 

vikten av att behålla kärnkraften och att ta hänsyn till klimatet, men 

mycket mer information än så gav inte debatten. Kritiken från de 

borgerliga partierna var förhållandevis ringa under debatten, och 

förklaringen till det låg förmodligen i det arbete som pågick parallellt hos 

de borgerliga partierna. Juni 2006 var mitt i valrörelsen. 2004 hade de 

borgerliga partierna tillsammans bildat Alliansen som var ett sätt för 

oppositionen att skapa ett tydligt alternativ till den sittande regeringen, 

och ett sätt att lansera de fyra borgerliga partierna som ett alternativ. I och 

med bildandet av Alliansen blev det också viktigare att tyngden låg på 

likheterna mellan partierna och vad de tillsammans kunde åstadkomma, 

snarare än skillnaderna partierna emellan. Energifrågan var en historiskt 

känslig fråga för de borgerliga partierna, eftersom den lett till att den 

borgerliga regeringen tvingats avgå då koalitionspartierna inte förmått 

komma överens, och Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet 

valde att ligga lågt i kritiken mot propositionen som också Centerpartiet 

stod bakom.  

 

Två veckor efter riksdagsdebatten presenterade Alliansen ett dokument 

med den gemensamma energipolitiken ”Energipolitik för jobb, välfärd 

och miljö” den 14 juni 2006,562 vilket skulle innebära en radikal förändring 

av riksdagens energipolitiska debatt. Där poängterade de fyra borgerliga 

partierna att de gick till val med en gemensam energipolitik. Deras 

                                                      
562 Allians för Sverige ”Energipolitik för jobb, välfärd och miljö”, 14 juni, 2006.   
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energipolitik beskrevs som modern och marknadsekonomiskt orienterad. 

De menade att alla energikällor hade sina för- och nackdelar. Klimatfrågan 

uppgavs vara en av de viktigaste inom energipolitiken och med den också 

minskningen av kol och olja. Utgångspunkten var enligt de fyra borgerliga 

partierna det europiska perspektivet. Rapporten handlade om vad de ville 

med energipolitiken, inte vad de ville med energisystemet. Trots det var 

det ändå tydligt att partierna också vill ha en förändring av energisystemet.  

 

Att detta skulle föra med sig stora förändringar var det ingen tvekan om. 

Energifrågan var en av få frågor som skurit rakt igenom blockgränsen. För 

första gången sedan folkomröstningen såg det ut som om den 

riksdagspolitiska energipolitiken gick mot att vara blockspecifik. Frågan 

var hur detta skulle påverka debatten om de förnybara energikällorna och 

omställningen av energisystemet? Men innan den frågan kunde besvaras 

väntade ett riksdagsval där utgången ännu var oklar. Riksdagsvalet skulle 

sätta agendan för energipolitiken. Oavsett vem som vann var en 

förändring att vänta.  

 

Avslutning – Nu börjar omställningen  

Aldrig tidigare hade kritiken mot den sittande regeringens energipolitik 

varit så hård. När Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet och 

Vänsterpartiet presenterade 1997 års energiuppgörelse var kritiken från de 

andra partierna mer kraftfull än någonsin tidigare. Uppgörelsen innebar en 

riktning och en tydlig förändring i debatten. Omställningen av 

energisystemet verkade för första gången tas på allvar, samtidigt blev 

motsättningarna allt större.  

 
Stora resurser lades under perioden 1997 till 2006 på att ställa om 

energisystemet till förnybara energikällor och under samma period 

stängdes båda reaktorerna i Barsebäck (Reaktor 1 den 30 november 1999 
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och reaktor 2 den 31 maj 2005). Omställningen av energisystemet var i 

allra högsta grad en central del av debatten. Till detta bör även visionen 

om det gröna folkhemmet, som presenterades av den socialdemokratiske 

statsministern Göran Persson våren 1996, relateras. Det gröna 

folkhemmet byggde på idén om att göra Sverige till ett ekologiskt 

föregångsland med hjälp av ekonomisk tillväxt och ny teknik. Miljöhänsyn 

skulle bli ett konkurrensmedel. I idén om det gröna folkhemmet fanns ett 

tydligt fokus på näringslivet och på den tekniska utvecklingen beskrevs 

som en motor snarare än en bromskloss i tillväxten. Det gröna 

folkhemmet innebar också etablerandet av ett nytt sätt att beskriva de 

förnybara energikällorna. De framställdes som en stor del av lösningen till 

det hållbara samhället och att göra Sverige till ett föregångsland, men 

också som ett redskap för ökad tillväxt.  

 

Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets energiuppgörelse 

genomsyrades av samma idéer som det gröna folkhemmet och 

omställningen av energisystemet blev en del av samma förändrings-

process. Utvecklingen av de förnybara energikällorna och omställningen 

av energisystemet beskrevs i positiva ordalag. Skillnaden jämfört med 

tidigare fanns dels i att omställningen till förnybara energikällor nu 

utgjorde en central del av riksdagsdebatten. De förnybara energikällorna 

och omställningen av energisystemet beskrevs på ett mer visionärt och 

framtidsorienterande sätt. Detta kan också ses som ett motstånd mot 

beskrivningen av de förnybara energikällorna som otillräckliga, och som 

en tillbakagång i utvecklingen, vilket till stor del hade dominerat debatten 

om de förnybara energikällorna sedan 1980. Perioden präglades istället av 

en ny problematisering i den energipolitiska riksdagsdebatten som innebar 

ett nytt sätt att beskriva de förnybara energikällorna och omställningen av 

energisystemet. Det gröna folkhemmet användes som en del av 

problematiseringen och bidrog till att förena delar från tidigare 

problematiseringar.  
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Det ökade utrymmet för de förnybara energikällorna ledde också till ökade 

motsättningar. När förnybara energikällor gavs en större plats och ställdes 

mot kärnkraften, gjorde kritikerna det samma. Förhållningssättet till de 

förnybara energikällorna var återigen att de inte räckte till. För 

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna var inte förnybara 

energikällor ett alternativ i deras bild av vad som var ett rationellt och 

möjligt energisystem. Detta framgick inte minst i deras sätt att i de 

riksdagspolitiska debatterna ignorera, tysta och exkludera de förnybara 

energikällorna och förutsätta att valet stod mellan ett bibehållande av 

kärnkraften och en ökad användning av kol, olja och naturgas. Att 

motsättningarna blev så starka kan förklaras med att Socialdemokraternas, 

Vänsterpartiets och Centerpartiets energiuppgörelse satte fokus på att de 

förnybara energikällorna kunde utvecklas och ersätta kärnkraften, vilket 

gjorde att motsättningen återaktualiserades. Det blev en kamp om vilken 

politik eller vilket framtida energisystem som skulle kunna beskrivas som 

det mest framtidsorienterade. Till stor del handlade det om vem som hade 

makten att definiera och vem som kunde göra begreppen till sina med 

framgång. Begrepp som ”framgång”, ”utveckling” och ”rationalitet” var 

vid den här tiden begrepp som aktörerna försökte enrollera. Det var 

betydelsefulla och viktiga begrepp som av de flesta uppfattades som 

positiva och därför hade aktörerna mycket att vinna på att göra dem till 

”sina”. Aktörerna enrollerade begreppen och gjorde dem till en del av sina 

problematiseringar, och till det som passade deras intressen. Det fanns en 

strävan efter att beskriva den egna politiken som framåtsyftande och 

framåtblickande. Andra beskrevs istället ägna sig åt sådant som var en 

tillbakagång för samhället. Begreppen blev på så vis allierade och användes 

som en fördel i argumentationen för egna intressen. Kampen om vem 

som lyckades enrollera begrepp och framställa sin politik som 

framtidsorienterad och ett tecken på utveckling ger sken av att det endast 

finns en möjlig framtid, och endast en möjlig riktning på utvecklingen. 

Många ville att det var just den utveckling som de företrädde som skulle 
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vara den framtidsorienterade. Det fanns också en strävan efter att beskriva 

sin politik som ett tecken på modernisering.  

 

”Utveckling” och ”tillbakagång” fick genom den nya problematiseringen 

en annan betydelse i debatten än vad de hade under 80-talet. Begreppen 

användes för att vända på argumenten. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 

och Centerpartiet strävade efter att göra utveckling och framsteg till något 

annat än vad det var på 80-talet i den riksdagspolitiska debatten. De 

strävade efter och lyckades också med att definiera förnybara energikällor 

som ett framsteg istället för en tillbakagång. Mot slutet av perioden blev 

det än tydligare när de började uttrycka sig om omställningen av 

energisystemet i termer av ett systemskifte. Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Centerpartiet jämförde med utvecklingen av järnvägen, 

vilket var ett sätt att både visa på den genomgripande förändring som en 

omställning av energisystemet innebar och dess relation till det moderna 

projektet. Ett nytt sätt att problematisera omställningen av energisystemet 

hade fått genomslag i den riksdagspolitiska energidebatten och den fick en 

plats. De hade visat att utveckling och avveckling var möjligt. Barsebäck 

hade stängt och de förnybara energikällorna hade ökat från 36 procent 

1996 till 41,8 procent 2006.563 

                                                      
563 Energiläget i siffror – Energy in Sweden: Facts and Figures 2009, Energimyndigheten, 
2009, s. 14 f.  
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2006-2010 

Vem ska ställa om vad? 
 

    
östen 2006 var början på en ny tid i den svenska 

energipolitiken. Den nytillträdda borgerliga regeringen var 

för första gången samlad när det gällde energifrågan. Det var 

dock inte bara regeringsskiftet som innebar en nyordning. 

Även de stora förändringarna i den allmänna energipolitiska debatten och 

de förändrade förutsättningarna för de förnybara energikällorna bidrog till 

nya problematiseringar i riksdagsdebatten om framtidens energisystem. 

Under hösten dominerade klimatförändringarna den allmänna politiska 

debatten och kom så att göra den kommande mandatperioden. De 

förnybara energikällornas roll var inte på något sätt given i den nya, mer 

klimatorienterade energipolitiska riksdagsdebatten. Energipolitiken skulle 

speglas av både nya och gamla motsättningar, av stora förändringar och 

dramatiska vändningar.   

                                                                                                                                                                                                                                                        

Energifrågan blir blockspecifik  

En av de stora förändringarna skedde den 17 september 2006 när den 

Socialdemokratiska regeringen förlorade makten. Redan två år tidigare 

hade de borgerliga partiledarna träffats och diskuterat ett intensifierat och 

mer organiserat samarbete. I samband med diskussionerna sensommaren 

2004 skrev partiledarna för de borgerliga partierna en debattartikel på 

DN-debatt där de presenterade sin målsättning att ta över regerings-

makten 2006. De menade att vänsterblocket var splittrat och de borgerliga 

H 
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partierna istället ville vara ett alternativ som kunde vinna folkets 

förtroende. 

 

Våra partier står för delvis skilda traditioner och är inte 

överens om allt, men vi förenas av gemensamma 

värderingar på centrala områden och har en samsyn som är 

långt större än den bräckliga trepartikonstellation som nu 

styr Sverige.564 

 
Även om det hade funnits samarbeten tidigare var det här något nytt i 

svensk politik. I valrörelsen lanserades Alliansen som ett alternativ och 

partierna var noga med att poängtera likheterna. De skrev gemensamma 

handlingsprogram, åkte på gemensam valturné, och en månad innan valet 

presenterades ett gemensamt valmanifest. Energifrågan var en historiskt 

komplicerad och känslig fråga för de borgerliga partierna. Det fanns stora 

åsiktsskillnader och minst sagt ”skilda traditioner”. Energifrågan hade 

aldrig varit en fråga som förenat blocket. De partier som historiskt sett 

varit två av de som stått längst ifrån varandra i energifrågan, Moderaterna 

och Centerpartiet, skulle nu enas. Energi var ett område där det var både 

svårt och viktigt att skapa enighet för den nytillträdda regeringen. För att 

kunna uppnå en gemensam energipolitik krävdes ett samlat grepp som 

kunde förena snarare än splittra. Den nya energipolitiken fick inte vara en 

fortsättning på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets 

tidigare energipolitik, men den fick inte heller ge allt för stora avkall på de 

frågor som Centerpartiet satte högt på önskelistan – en utveckling av 

förnybara energikällor och en omställning av energisystemet. Istället var 

det nödvändigt att hitta något nytt som hade förankring åt båda håll: en 

                                                      
564 Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg, Göran Hägglund & Maud Olofsson ”‟Vi 
ska befria kvinnorna från kollektivismen‟: första fyrpartiutspelet i kampen för 
maktskifte: Breddad arbetsmarknad och ökat trygghet för kvinnor utlovas”, DN, 
30 augusti, 2004.  
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energipolitik som alla de borgerliga partierna kunde vara nöjda med trots 

sina olikheter. Situationen känns igen från 1980 då alla åsikter skulle sys 

ihop i propositionen om folkomröstningsresultatet. Precis som då var det 

de borgerliga partierna som skulle göra det. Den gången hade man lyckats 

med en gemensam proposition men det var ingen tvekan om att det hade 

varit en ytlig stabilisering och att olikheterna mellan partierna förblev 

stora. Frågan är hur olikheterna skulle hanteras denna gång? 

 

Redan under våren 2006 hade grunden för detta samarbete lagts när 

Alliansen presenterat det gemensamma handlingsprogrammet – 

”Energipolitik för jobb, välfärd och miljö”.565 Detta innebar även slutet på 

den blocköverskridande energiuppgörelsen mellan Centerpartiet, 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. För första gången verkade det 

som om energifrågan skulle bli blockspecifik.   

 

Handlingsprogrammet genomsyrades av vikten av att samordna den 

svenska energipolitiken med EU:s mål för en hållbar utveckling: 

försörjningstrygghet, konkurrenskraft och miljöskydd. EU:s energipolitik gav 

något konkret för partierna att enas kring, samtidigt som den i realiteten 

inte sa så mycket om vilka förändringar som behövde göras i det svenska 

energisystemet. Det var en bra lösning som inkluderade de delar som de 

borgerliga partierna kunde enas om och exkluderade de delar som skulle 

leda till problem. Ett exempel var de förnybara energikällorna. För de 

förnybara energikällorna innebar EU:s, och därmed även Alliansens 

energipolitik, en ökning från 6 procent till 12 procent av 

energianvändningen till år 2010.566 Problemet med dessa siffror var att de, 

sett utifrån det svenska energisystemet, var tämligen meningslösa. 

Siffrorna hämtades från EU:s vitbok för förnybara energikällor från 1997 

där det fastslogs att användningen av förnybar energi skulle dubbleras från 

                                                      
565 ”Energipolitik för jobb, välfärd och miljö”, 2006. 
566 Ibid. s. 2 f.  
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1990 års nivå fram till 2010.567 Att de borgerliga partierna valde att ta fram 

just dessa siffror i förhållande till en svensk kontext var taktiskt. År 1997 

var Sveriges andel förnybar energi ca 38 procent av den totala 

energianvändningen, 2006 ca 43 procent, och därmed var det längesedan 

dessa siffror hade varit intressanta utifrån ett svenskt perspektiv.568 Den 

borgerliga regeringen sade ingenting om satsningar i Sverige eller i det 

svenska energisystemet. Dessa siffror kunde tolkas som ett sätt att visa att 

Sverige redan gjort tillräckligt och därför inte ytterligare behövde ställa om 

energisystemet, eller för att visa att Sverige som en del av EU skulle bidra 

till att öka andelen förnybara energikällor. På det sättet kunde partierna 

som stod långt ifrån varandra argumentera på samma sätt så länge det inte 

rörde sig om den faktiska sakpolitiken. Varje enskilt parti använde det som 

passade den egna problematiseringen och inkluderade det som passade. I 

övrigt fick de förnybara energikällorna ringa utrymme i handlings-

programmet. Det stod klart att det var den, sedan tidigare etablerade, 

borgerliga energipolitiken som fick genomslag.  

 

Förnybar elproduktion kommer att kunna tillföras det 

svenska systemet under kommande år men utvecklingen 

har ännu bara börjat. Allians för Sverige bedömer att den 

samlade energi- och effekttillgången inte kommer att vara 

tillräcklig under överskådlig tid.569  

 
Enligt handlingsprogrammet hade de förnybara energikällorna potential, 

men utvecklingen beskrevs vara i sitt inledningsskede och den tillförsel 

som de kunde innebära skulle inte räcka. Hur kunde regeringen hävda att 

                                                      
567 Europeiska kommissionen: ”Energi för framtiden: Förnybara energikällor – 
Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan”, 1997.  
568 Energilägeläget i siffror, 2010.  
569 ”Energipolitik för jobb, välfärd och miljö”, 2006, s. 11.  
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utvecklingen av de förnybara energikällorna var i ett inledningsskede när 

andelen förnybara energikällor var 43 procent?  

 

Förklaringen är att begreppet ”förnybart” användes på olika sätt beroende 

på sammanhang. Som jag tidigare visat på var förnybara energikällor ett 

gränsobjekt som hade definierats och omdefinierats beroende på situation 

och sammanhang. I EU:s energipolitik räknades biobränslen och 

vattenkraft in. Alliansen gjorde det samma i de fall det fanns ett behov av 

att visa hur långt Sverige hade kommit i utvecklingen av de förnybara 

energikällorna. Men för att kunna påstå att de förnybara energikällorna var 

i ett inledningsskede var det omöjligt för regeringen att räkna in något 

annat än sol och vind. De förnybara energikällorna var å ena sidan bra och 

eftersträvansvärda, å andra sidan otillräckliga och orsak till problem i form 

av miljöpåverkan. Argumentationen kändes igen från den tidigare 

energipolitiska debatten, men tedde sig nu än mer ologisk med tanke på de 

43 procent som de förnybara energikällorna stod för. Förklaringen till 

detta låg framförallt i diskussionen om kärnkraften. För Alliansen var det 

viktigt att poängtera hur stor andel förnybara energikällor Sverige hade 

med ett undantag. Undantaget var i samband med diskussionen om 

kärnkraftens avveckling. Förnybara energikällor framställdes då som 

otillräckliga. Detta var delvis möjligt på grund av att förnybara energikällor 

till största delen användes för uppvärmning, medan kärnkraften stod för 

en betydande andel av elproduktionen. Även om det fanns en positiv 

principiell grundhållning till förnybara energikällor, poängterades 

betydande nackdelar i de borgerliga partiernas energipolitiska handlings-

program.   

 

Vattenkraft och vindkraft är förnybara men ger upphov till 

lokal miljöpåverkan. Vågkraft och solenergi är förnybara men 

kan ännu tillvaratas i förhållandevis liten omfattning, vilket 

medför höga kostnader per utvunnen kWh. Biobränslen är 
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förnybara men ger upphov till bl. a utsläpp av stoft och 

partiklar.570   

 
En efter en räknades de förnybara energikällorna bort. Som läsare är det 

lätt att få uppfattningen att de måste vara helt problemfria för att vara 

värda att satsa på, till skillnad från andra energikällor. Trots detta 

framhölls möjligheterna att använda skogen och jordbruket för att 

utveckla förnybara bränslen.571 Fokus låg framförallt på att utforma en 

”/…/ modern och marknadsekonomiskt orienterad energipolitik” som 

parlamentariskt hade ett brett stöd. De borgerliga partierna poängterade 

också vikten av att skapa stabila villkor och konkurrenskraftiga 

energipriser för både konsumenter och företagare.572  

 

Handlingsprogrammet var ett första steg mot att skapa en energipolitik 

som var något annat än den socialdemokratiska regeringens politik; i 

texten och mellan raderna fanns också en tydlig kritik mot den sittande 

regeringen. Enligt de borgerliga partierna förde den socialdemokratiska 

regeringen en energipolitik som inte hade tillräckligt med stöd, förändrade 

villkoren för ofta, räknade bort enskilda energikällor, inte tog hänsyn till 

marknaden, och var för begränsade till det svenska perspektivet.573 För 

Alliansen var det viktigt att vinkla energifrågorna på ett annat sätt än 

Socialdemokraterna och deras samarbetspartners hade gjort.  

 

Den energipolitiska debatten den kommande mandatperioden skulle i hög 

grad präglas av klimatfrågan. Den socialdemokratiska regeringen hade de 

senaste åren på ett mer aktivt sätt än tidigare förespråkat en omställning av 

                                                      
570 ”Energipolitik för jobb, välfärd och miljö”, 2006, s. 3. 
571 Ibid. s. 6. 
572 Ibid. s. 2. 
573 ”Energipolitik för jobb, välfärd och miljö”, 2006.  
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energisystemet och gett klimatfrågan ett allt större utrymme.574 Även 

Alliansen hade med klimatet som en viktig faktor i energipolitiken i den 

rapport som presenterade i juni 2006 och senare i regeringsförklaringen 

några månader efter det.575 Men som statsvetaren Åsa Knaggård visar 

innebar regeringsskiftet snarare att klimatfrågan ”/…/ tillfälligt föll från 

beslutsordningen”, vilket hon menar berodde på bristen på gemensam 

hållning i klimatfrågan hos de borgerliga partierna.576 Samma höst som 

regeringen tillträdde fick dock klimatförändringarna allt större betydelse i 

den allmänna debatten, vilket i sin tur också ökade intresset i den 

energipolitiska riksdagsdebatten.577 Trots skillnader i synen på 

klimatpolitiken blev den, precis som harmoniseringen med EU:s 

energipolitik, något som de borgerliga partierna kunde enas om och som 

också överensstämde med den energipolitik som varje parti hade fört. För 

den borgerliga regeringen innebar hotet om klimatförändringar också en 

möjlighet att skapa en problematisering om ett energisystem som 

innefattade förnybara energikällor såväl som kärnkraft, och samtidigt 

värnade om klimatet och om miljön. Miljöfrågor hade, i alla fall i 

energidebatten, blivit synonymt med klimatfrågor.  

 

För det borgerliga blocket var det EU, de internationella frågorna och 

klimatförändringarna som var kittet som skulle hålla ihop energipolitiken. 

Vikten av att se Sverige som en del av en större helhet dominerade det 

borgerliga blockets energipolitik. Ur regeringsförklaringen den 6 oktober 

2006:  

 

                                                      
574 Den ökade fokuseringen på klimatfrågan skedde även inom miljöpolitiken. Se 
Knaggård, 2009, s. 261.  
575 ”Energipolitik för jobb, välfärd och miljö”, 2006, och Riksdagens protokoll 
2006/07:6 Regeringsförklaring, 6 oktober, 2006, Anf. 1 Statsminister Fredrik 
Reinfeldt (M).  
576 Knaggård, 2009, s 261 ff.  
577 Ibid. s. 262.  
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De globala miljöutmaningarna och klimatförändringarna 

påverkar livsförutsättningarna i hela världen och måste få 

större uppmärksamhet. Miljöutmaningarna ska nyttjas som 

en ekonomisk hävstång. Grön teknik kommer att 

efterfrågas när energi- och transportsystem ställs om. 

Behovet av teknik med minimal miljöpåverkan kommer att 

vara stort och ger växande möjligheter till ökad svensk 

export av miljöteknik.578   

 
Regeringsförklaringen, tillsammans med handlingsprogrammet gav en 

föraning om regeringens kommande energipolitik. Den mest 

komplicerade frågan för den borgerliga regeringen återstod dock – den 

stora skillnaden i förhållningssättet till kärnkraften och till de förnybara 

energikällornas roll i energisystemet och i samhället.  

 

Centerpartiet väljer enighet framför kontinuitet 

Centerpartiet hade sedan 70-talet byggt sin energipolitik på omställningen 

av energisystemet. Sedan Centerpartiet som första parti 1973 blev 

kärnkraftsmotståndare hade det strävat efter att ersätta kärnkraften med 

förnybara energikällor.579 Under lång tid hade partiet en vision om ett 

decentraliserat och demokratiskt samhälle byggt på förnybara energikällor. 

Även om partiet under de senare åren till stor del övergivit idén om ett, i 

grunden annorlunda, samhälle höll det trots de övriga borgerliga 

partiernas kritik fast vid vikten av förnybara energikällor, omställningen av 

energisystemet och sitt kärnkraftsmotstånd. Centerpartiets problemati-

sering av energifrågan hade byggt på kritiken mot kärnkraften som de 

beskrev som en stor risk för samhället och ingenting som skulle lämpas 

                                                      
578 Riksdagens protokoll 2006/07:6 Regeringsförklaring den 6 oktober 2006, Anf. 1 
Statsminister Fredrik Reinfeldt (M).  
579 Lindquist, 1997, s. 107.  
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över på kommande generationer. Lösningen var de förnybara 

energikällorna.  

 

Den borgerliga valsegern 2006 medförde att Centerpartiet fick en central 

roll i energipolitiken. Partiledaren Maud Olofsson blev den nya 

regeringens näringsminister, där även energifrågorna placerades. Att den 

centerpartistiska partiledaren fick ansvaret för energifrågorna var inte så 

konstigt med tanke på vilken roll just energifrågorna spelat för partiet, 

men det innebar samtidigt en knivig position för ett parti som stod så 

långt ifrån de andra borgerliga partierna i energifrågan. Även om det också 

innebar en stor fördel för Centerpartiet att kunna påverka energipolitiken 

innebar det samtidigt större svårigheter att kritisera den. I en 

riksdagsdebatt den 17 november ca två månader efter valsegern 2006 gav 

Maud Olofsson sin syn på den tidigare och den kommande 

energipolitiken:  

 

Jag hoppas verkligen att vi ska kunna ha en konstruktiv 

debatt om energipolitiken i Sverige och inte bara den träta 

som har präglat svensk energipolitik under så många år.580  

 
Centerpartiet hade under flera år poängterat samarbete och vikten av att 

skapa enighet, vilket också förenklats av deras samarbete med den förra 

regeringen. Samtidigt hade de kritiserat de övriga borgerliga partierna för 

att inte göra tillräckligt. För Centerpartiet var nu enigheten deras främsta 

argument i energifrågan. Partiet kunde hålla fast vid vikten av samarbete 

och kompromiss, och falla tillbaka på att det både haft en 

energiuppgörelse med den förra regeringen och bidragit till enigheten i 

den borgerliga regeringen. Att få till ett samarbete mellan de borgerliga 

                                                      
580 Riksdagens protokoll 2006/07:23 Svar på interpellation 2006/07:45 om elpriser för 
basindustrin, 17 november, 2006 Anf. 5 Näringsminister Maud Olofsson (C).   
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partierna var inte problemfritt, speciellt inte med tanke på Centerpartiet 

och dess energipolitiska bakgrund. Den borgerliga regeringen var 

naturligtvis medveten om att det var en mycket svår fråga med många 

hinder på vägen till en gemensam energipolitik. De förnybara 

energikällorna och kärnkraften ställdes mot varandra, vilket gjorde att det 

nästan hade varit omöjligt att argumentera för det ena utan att samtidigt ta 

avstånd från det andra. Under 70-talet växte det fram ett 

motsatsförhållande mellan två idéer om att utforma samhället och 

energisystemet: det decentraliserade, småskaliga lågenergisamhället ställdes 

mot det centraliserade, storsakliga tillväxtsamhället. De förnybara 

energikällorna förknippades med lågenergisamhället medan kärnkraften 

förknippades med tillväxtsamhället. Centerpartiet var under 70-talet en av 

lågenergisamhällets förespråkare.581 Under 80-talet fortsatte partiet att 

hålla fast vid sitt starka stöd till förnybara energikällor, och det samhälle de 

menade att det bidrog till samtidigt som deras motstånd mot kärnkraften 

var fortsatt stort. För den borgerliga regeringen var det viktigt att undvika 

ett motsatsförhållande mellan förnybara energikällor och kärnkraft. Det 

var naturligtvis svårt med tanke på att Centerpartiet till stor del byggt sin 

energipolitik på ett kärnkraftsmotstånd, och ställt det mot de förnybara 

energikällorna, och för Moderaterna och Folkpartiet som, även om de inte 

kunde beskrivas som motståndare till förnybara energikällor, i hög grad 

argumenterat mot ökade statliga satsningar på förnybar energi med 

motiveringen att det var resursslöseri och att kärnkraft var ekonomiskt 

mer fördelaktigt. Om inte hänsyn behövde tas till kärnkraften minskade 

risken för konflikt och regeringen kunde istället fokusera på att hitta en 

gemensam plattform att stå på i energifrågan.  

 

Under mandatperioden 2006–2010 kommer inte några 

politiska beslut om avveckling av kärnreaktorer att tas. Inte 

                                                      
581 Anshelm, 2000, Lindquist, 1997, Holmberg, 1998.  
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heller kommer några förnyade driftstillstånd att ges till de 

två reaktorer som redan stängts. Förbudet att uppföra nya 

reaktorer kommer att bestå. Regeringen kommer att pröva 

begäran om effekthöjningar enligt gällande lagar.582  

 
För Centerpartiet innebar dessa ord i regeringsförklaringen en radikal 

förändring i relation till deras tidigare så starka förordande av förnybara 

energikällor och kärnkraftsmotstånd. Både kärnkraften och de värden som 

tillskrevs den stod i motsats till de förnybara energikällorna och de värden 

som tillskrevs dem. Kärnkraften hade under lång tid varit den fråga som 

väckt mest uppmärksamhet och som skapat mest konflikter, ofta på 

bekostnad av de förnybara energikällornas utrymme. Kärnkraften kunde, 

som jag tidigare visat, beskrivas som en obligatorisk passagepunkt som i 

hög grad styrt den energipolitiska riksdagsdebatten, inte minst under 80-

talet.  

 

Vad Centerpartiet tidigare så hårt kritiserat var nu en del av deras egen 

politik. Extra anmärkningsvärt var att Centerpartiet som under så lång tid 

strävat efter att ersätta kärnkraften med förnybara energikällor, och som 

byggt sin energipolitik på ett starkt ideologiskt motstånd mot kärnkraften, 

nu lät den frågan vara. Lösningen för Centerpartiet och framförallt för 

näringsminister Maud Olofsson var att alltid framhålla den del av den 

borgerliga regeringens politik som handlade om de förnybara 

energikällorna och om att verka för att minska klimatförändringarna. 

Centerpartiets tidigare övertygelse om att de förnybara energikällorna 

kunde ersätta kärnkraften var nu eliminerad och kärnkraften därmed 

accepterad som huvudsaklig källa till elproduktion i och med att partiet nu 

inte aktivt argumenterade mot kärnkraften. Detta innebar att Centerpartiet 

och Olofsson tvingats vända på de argument som varit en viktig del av 

                                                      
582 Riksdagens protokoll 2006/07:6 Anf. 1 statsminister Fredrik Reinfeldt (M).  
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partiets energipolitik sedan 70-talet, och det var vid fler tillfällen än ett 

som Centerpartiet skulle trassla in sig i en argumentation som var svår att 

få ihop. Centerpartiet försökte lösa problemet genom att hävda att de höll 

fast vid det som de trott på, värnandet om miljön och hänsynen till 

framtida generationer men att göra kärnkraften till en del av detta var 

komplicerat med tanke på deras tidigare så starka motstånd.   

 

Likheter och motsättningar  

Med undantag från Centerpartiet hade de borgerliga partierna under 

perioden 1997-2006 riktat skarp kritik mot den tidigare socialdemokratiska 

regeringens energipolitik. De vände sig mot satsningarna på förnybara 

energikällor, och menade att de var omotiverade och representerade en 

oansvarig hantering av resurser, och var också kritiska till införandet av 

elcertifikat. När 2007 års budgetproposition presenterades gavs en 

annorlunda bild av vilken energipolitik den nya regeringen skulle föra, och 

på vilket sätt den skulle förhålla sig till den tidigare regeringens 

energipolitik.   

 

Regeringen beskrev i budgetpropositionen vikten av att skapa en 

energipolitik som gav en säker tillgång till energi och som skapade ett 

stabilt regelverk, inte minst för att tillgången till energi beskrevs som 

grunden för det moderna samhället. Argumentationen gick i linje med den 

historiskt sett traditionella borgerliga energipolitiken. Enligt propositionen 

blev energisäkerheten allt viktigare i Europa, och det var av stor betydelse 

att det i Sverige gavs incitament för att skapa en konkurrenskraftig 

energiförsörjning som gjorde att Sverige och EU:s beroende av energi 

”/…/ från länder med instabila eller odemokratiska regeringar/…/” 

minskade.583 Den europeiska kontexten var en central del i propositionen, 

precis som den var i det handlingsprogram som Alliansen presenterade 

                                                      
583 Proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, s. 49.  
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innan valet, och senare också i regeringsförklaringen. Enligt propositionen 

beskrevs, i enlighet med regeringsförklaringen, klimatförändringarna som 

en av de viktigaste frågorna. I propositionen krävdes åtgärder inom såväl 

transport-, bostads-, som industrisektorn. Därefter följde en beskrivning 

av de faktorer som gjort att fossila bränslen för uppvärmning kraftigt 

minskat och elproduktionen nästan var fri från fossila bränslen: Ökade 

energipriser till följd av oljekriser, ekonomiska styrmedel samt 

elcertifikatsystem hade främjat investeringar på förnybara energikällor.584 

Detta var dock framförallt ett resultat av den tidigare socialdemokratiska 

regeringen och deras energipolitik, en energipolitik som en majoritet av de 

borgerliga partierna så hårt kritiserat.   

 

Vad hade den borgerliga regeringen egentligen att vinna på att berömma 

de insatser som den tidigare socialdemokratiska regeringen låg bakom? 

Svaret finns i den energipolitik Alliansen förde. Klimatfrågan hade 

förvisso blivit en mycket viktig fråga för de borgerliga partierna för att 

motivera sin energipolitik, men i praktiken handlade deras klimatpolitik 

framförallt om att flytta ansvaret till andra länder, och att Sverige redan 

hade gjort stora insatser och därför inte behövde göra så mycket mer. 

Argumentationen byggde på att det inte var ekonomiskt försvarbart att 

satsa resurser i Sverige som redan hade ett så bra energisystem utan att 

dessa borde läggas där de behövdes bäst – i de länder som inte kommit 

lika långt. För att kunna argumentera utifrån den ståndpunkten var det 

givetvis av stor vikt att poängtera de förändringar som redan hade gjorts, 

vilket gjorde att Alliansen hamnade i situationen att de helt enkelt måste 

ge legitimitet åt den förra regeringens energipolitik.  

Den borgerliga regeringen hävdade, å ena sidan att de förnybara 

energikällorna och utvecklingen av dem hade kommit så långt att inte så 

mycket mer behövde göras, å andra sidan att de inte var tillräckliga och 

                                                      
584 Proposition 2006/07:1, s. 49.  
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utvecklingen av dem var i ett inledningsskede. Detta var en följd av de 

skilda uppfattningar som fanns i regeringen och deras strävan att rama in 

energipolitiken på ett nytt sätt i termer av klimatinsatser tillsammans med 

det faktum att de i praktiken behöll sin tidigare energipolitik. Detta lät sig 

endast göras genom att värdet av den tidigare regeringens energipolitik 

erkändes. Moderaterna, Folkpartiet och till viss del Kristdemokraternas 

tidigare argumentation för billig el till den svenska industrin, att de 

förnybara energikällorna skulle stå på egna ben utan ekonomiska 

styrmedel, och kritiken mot införandet av elcertifikatsystemet blev i det 

nya läget obsolet. Kritiken tystnade, istället användes den tidigare, 

framförallt socialdemokratiska energipolitiken, som ett argument för att 

motivera hur resurserna skulle användas. Detta var nämligen nästa fråga 

som blev central i den energipolitiska debatten under mandatperioden.  

 

I budgetpropositionen argumenterade regeringen för att miljöfrågorna, 

och därmed också energifrågorna de senaste decennierna hade förändrats, 

och blivit globala och att det tidigare, mer nationella perspektivet därför 

blivit otillräckligt. Detta ledde, enligt propositionen, till en begränsning i 

den nationella politiken men ökade möjligheter att agera i internationella 

överenskommelser för att kunna påverka globalt.585 Det var en speciell 

situation, och för Alliansen var det viktigt att framställa politiken som sin 

egen trots att den också tjänade på att lyfta fram det den tidigare 

regeringen gjort. 

 

Huvudfrågan handlade egentligen om resurserna och om krafterna skulle 

läggas på att förändra i Sverige eller om man skulle verka för att påverka 

länder som inte hade kommit lika långt i sin miljöhänsyn. Detta var en 

fråga som tidigare inte varit i fokus i den svenska energipolitiken, men 

som nu i allt högre grad skulle bli en huvudfråga i riksdagsdebatten, inte 

                                                      
585 Proposition 2006/07:1, s. 50.  
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bara vid den här tiden utan också längre fram. Frågan togs upp när 

budgetpropositionen debatterades i riksdagen den 20 december 2006.586 

Debatten som följde blev relativt kort, och från den borgerliga regeringen 

var det få som uttalade sig. Marie Pålsson (M) var en av dessa:  

 

Vad vi gör i Sverige är inte längre avgörande för 

klimatutvecklingen i den globala miljön. Det är inte heller 

vad vi gör här i Sverige, herr talman, som är avgörande för 

den elintensiva industrins framtid. Det är vad EU gör som 

blir avgörande. Vi är inte där nu, men vi kan hamna där 

fortare än vi tror. Regeringen har insett detta och anför 

därför i propositionen att det är det europeiska perspektivet 

som ska vara avgörande för politikens utformning. Hos 

oppositionen, däremot, verkar man inte ha insett detta. Där 

är perspektivet fortfarande begränsat till den svenska 

nationsgränsen.587  

 
Citatet visar på kärnan i den borgerliga regeringens energipolitik. 

Klimatförändringarna fanns med som en viktig del för att motivera 

energipolitiken. De borgerliga partierna menade att den tidigare energi-

politiken varit för begränsad till Sverige och det istället var det europeiska 

och internationella perspektivet som var det väsentliga. Pålsson påpekade 

också vikten av att inte ”/…/ sätta ut fälleben för svensk näring och 

svenska företag genom att gå före på ett oklokt sätt” utan istället påverka 

Europa och resten av världen att föra en ”klok miljöpolitik”.588  

Frågan om globalt och nationellt perspektiv innebar en ny motsättning i 

energipolitiken, och ett nytt sätt att problematisera den. Det var också en 

motsättning som skilde de två blocken åt och kanske var det också därför 

                                                      
586 Riksdagens protokoll 2006/07:44 Energi, 20 december 2006.  
587 Riksdagens protokoll 2006/07:44, Anf. 217 Anne-Marie Pålsson (M).  
588 Riksdagens protokoll 2006/07:44, Anf. 225 Anne-Marie Pålsson (M). 
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som frågan fick så stor betydelse. Den borgerliga regeringens problem var 

att det innebar att de måste förhålla sig positivt till den tidigare regeringens 

förda energipolitik och satsningarna på förnybara energikällor. Detta 

visade sig också när Anne-Marie Pålsson (M) i debatten gav uttryck för en 

förvånansvärt positiv bild av oppositionens energipolitik.  

 

Föga förvånande är skiljelinjen mellan alliansen och 

oppositionen i synen på energi och energipolitiken knappt 

urskiljbar, skulle jag vilja påstå. Det syns tydligt i detta 

betänkande, där åtminstone Socialdemokraternas avvikelse 

mot regeringens budget är att betrakta som inget annat än 

marginell.589 

 
Pålssons uttalande är mycket intressant med tanke på den motsättning 

som dominerat energipolitiken, och inte minst för att ett sådant uttalande 

ett par år tidigare hade varit otänkbart. Hon refererade även till 2002 års 

energipolitiska beslut, och beskrev det i termer av ”identisk skrivning med 

den politik som dagens regering för”.590 Samma politik som den borgerliga 

regeringen tidigare beskrivit som oansvarig kapitalförstöring beskrevs nu i 

stort sett som identisk med deras egen energipolitik. Var det verkligen 

möjligt att en moderat riksdagspolitiker beskrev skillnaden i förhållande till 

oppositionen som marginell med tanke på den skarpa kritik som riktats 

mot den förra regeringen tidigare, och vad hade Moderaterna och den 

övriga Alliansen att vinna på det?  

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet lade stor vikt vid att 

poängtera vikten av förnybara energikällor, och omställningen av 

energisystemet. För den borgerliga regeringen var det även viktigt att 

                                                      
589 Riksdagens protokoll 2006/07:44, Anf. 217 Anne-Marie Pålsson (M).  
590 Ibid.  



269 
 

kopplas ihop med dessa frågor, dels för att framhålla vikten av att ta 

hänsyn till miljön, dels för att det är tänkbart att de i högre grad 

identifierade sig med den tidigare svenska energipolitiken eftersom det var 

dess resultat som de åberopade i internationella förhandlingar om 

utsläppsmål för växthusgaser. Enligt Anne-Marie Pålsson fanns det dock 

en viktig skillnad. Målen var de samma men vägen dit skilde sig. Den 

avgörande var enligt Pålsson att den borgerliga regeringen såg EU som ett 

verktyg att nå dit.591  

 

Den energipolitik som den borgerliga regeringen hittills hade visat på, 

innehöll både likheter med oppositionens som inte hade funnits där 

tidigare och nya motsättningar. Men framförallt var energipolitiken i 

grunden densamma som en majoritet av de borgerliga partierna tidigare 

fört. Detta blev uppenbart när regeringen i propositionen konstaterade att 

utvecklingen av de förnybara energikällorna fortfarande var i ett tidigt 

skede och att de gjorde bedömningen att de inte skulle vara tillräckliga.592 

Återigen räknades inte de 43 procent som vattenkraften och biobränslena 

stod för. Regeringen valde definition beroende på vad som gynnade dess 

syften.  

 

Här beskrevs förnybara energikällor som marginaliserade – en utveckling 

”som ännu bara börjat”. I likhet med det handlingsprogram som 

presenterats ett halvt år tidigare var det svårt att få en tydlig bild av 

regeringens förhållningssätt till de förnybara energikällorna. Att 

utvecklingen av de förnybara energikällorna bara börjat kan tolkas både 

som att det gick långsamt och därför inte var att räkna med, likväl som att 

det fanns stor utvecklingspotential. Det var också strategiskt att vara diffus 

i skrivningarna med tanke på de olikheter som fanns i regeringen. Genom 

att regeringen exkluderat kärnkraften från debatten försvann också det 

                                                      
591 Riksdagens protokoll 2006/07:44, Anf. 217 Anne-Marie Pålsson (M). 
592 Proposition 2006/07:1, s. 49 f. 



270 
 

motsatsförhållande som fanns mellan kärnkraften och de förnybara 

energikällorna. Visserligen är det rimligt att anta att det var motståndet 

mot kärnkraftsavvecklingen och viljan att hålla dörren öppen för att 

ersätta gamla kärnkraftverk med nya, som föranledde regeringen att 

understryka att de förnybara energikällorna (här tolkat som sol och vind) 

endast var i ett inledningsskede, men detta nämndes aldrig explicit. På det 

sättet utgjorde de förnybara energikällorna inte ett hot. Förnybart 

användes som ett gränsobjekt och omdefinierades beroende på 

omständigheterna. Detta skulle visa sig än mer tydligt längre fram under 

mandatperioden. 

 

Oppositionens kritik – ambitionen är för låg 

Oppositionen var kritisk till regeringens energipolitik. Deras största 

invändning var att de ansåg att ambitionen var för låg och regeringen för 

passiv när det gällde de förnybara energikällorna och omställningen av 

energisystemet.   

 

Samtliga tre partier i oppositionen poängterade vikten av att ställa om 

energisystemet, och möjligheten att använda omställningen som en motor 

för både tillväxt och ett ekologiskt uthålligt samhälle. För 

Socialdemokraterna var det speciellt idén om det gröna folkhemmet och 

Sverige som föregångsland som genomsyrade argumentationen. 

Energipolitiken var en möjlighet och skulle inte betraktas som ett 

bekymmer.593 Vänsterpartiet och Miljöpartiet argumenterade på ett 

liknande sätt men utan att använda begreppet det gröna folkhemmet. 

Kent Persson (V):  

 
Energiomställningen måste, om den ska resultera i 

ekologiskt hållbar försörjning, fokusera på energi-

                                                      
593 Riksdagens protokoll 2006/07:44, Anf. 214 Berit Högman (S).  
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effektivisering och produktion och utveckling av förnybar 

energi. En radikal energiomställning är inte bara nödvändig 

utan ger även ekonomiska fördelar.594 

 
Oppositionen utgick, precis som regeringen, från klimatförändringarna i 

den energipolitiska debatten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet lade mest 

tyngd vid klimatfrågan även om den också togs upp av 

Socialdemokraterna och även av, som jag visade i det förra avsnittet, de 

borgerliga partierna. Enligt Vänsterpartiets energipolitiske talesman Kent 

Persson (V) hade användningen av fossil energi medfört ökade 

växthusgaser, vilket lett till temperaturhöjningar, smälta polarisar och en 

stigning av havsnivån.595 Miljöpartiets energitalesman Per Bolunds 

anförande gick även det i linje med den allmänna samhällsdebatten om 

klimatförändringarna och ökade medeltemperaturer:  

 

Vi vet att redan den halva graden förhöjd temperatur skapar 

oerhörda problem i form av värmerekord över hela världen, 

extrema oväder, översvämningar på vissa håll och svår 

torka på andra håll. Den har redan skapat miljontals 

klimatflyktingar. Då blir man orolig. Vilka klimateffekter 

kommer inte min son och alla i hans generation att tvingas 

växa upp med på grund av vår konsumtion av fossila 

bränslen?596  

 
Bolund menade att minska den negativa klimatpåverkan det var den 

viktigaste frågan inför framtiden. Han påpekade också vikten av att det 

inte bara handlade om att förnybar energi skulle ersätta fossila bränslen 

utan också att den totala energianvändningen måste minskas. Bolund var 

                                                      
594 Riksdagens protokoll 2006/07:44, Anf. 215 Kent Persson (V). 
595 Ibid.   
596 Riksdagens protokoll 2006/07:44, Anf. 216 Per Bolund (Mp). 
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också tydlig med att kärnkraft inte var en framtida energikälla, och 

definitivt inte en förnybar sådan.  

 

Oppositionen var, även om det fanns mindre skillnader, eniga i sin 

energipolitik. I likhet med regeringen tog de utgångspunkt i klimatfrågan 

men deras hantering såg annorlunda ut. Oppositionen poängterade att 

Sverige kunde och skulle vara ett föregångsland. Med hjälp av teknik och 

utveckling var det också något som Sverige ekonomiskt kunde tjäna på. 

Sverige skulle bli den goda förebilden och visa att en omställning var 

möjlig medan regeringen istället menade att det var onödigt och att 

satsningar utomlands skulle ge det bästa resultatet. Ingen beskrev 

omställningen som onödig. Frågan var bara var och hur den skulle ske? 

 

Förnybara energikällor eller kärnkraft 

Den borgerliga regeringen gjorde, redan när den tillträdde, sitt bästa för att 

inte fastna i ett motsatsförhållande mellan förnybara energikällor och 

kärnkraft. Den tillfälliga lösningen blev att inte ta upp kärnkraftsfrågan 

under mandatperioden. Frågan var komplicerad och historiskt sett hade 

det varit svårt att argumentera för det ena alternativet utan att samtidigt ta 

avstånd från det andra. Med så olika utgångspunkter som fanns i 

regeringen var det nödvändigt att hitta en balans i uttalandena om både 

förnybara energikällor och om kärnkraft för att undvika svårigheter i 

samarbetet. Oppositionen å sin sida använde dessa svårigheter för att 

kritisera den borgerliga regeringen, inte minst Centerpartiets vändning i 

kärnkraftsfrågan.  

 

Den 16 november 2006 i Interpellation 2006/07:75 Strategi för 

kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen ställd till näringsminister Maud 

Olofsson (C) ifrågasatte Kent Persson (V) regeringens vilja att satsa på 

förnybara energikällor och energieffektivisering tillsammans med en 
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utfasning av kärnkraften. Kärnkraften var, enligt Persson, förenad med 

stora risker både när det gällde reaktordriften och uranbrytningen. Han 

hänvisade också till den pågående klimatdebatten och menade att det var 

viktigt att få till en debatt om hur tempot i energiomställningen kunde öka 

och hur kärnkraften kunde avvecklas.  

 

Sverige har unika förutsättningar för denna nödvändiga 

förändring. Vi har vattenkraft och en stor potential för 

vind- och vågkraft. Sverige har stora arealer i form av skog 

och åker som kan användas för biobränslen. 

Forskningsresultat på solcellsmaterial är världsledande. 

Förutsättningarna för en omställning är goda. Att göra den i 

tid ger oss dessutom stora fördelar i konkurrensen med 

andra länders miljöteknikutveckling.597 

 
Kent Persson ville bland annat ha svar på hur Maud Olofsson tänkte agera 

när det gällde kärnkraften i framtiden och om hon bedömde att det fanns 

någon risk att satsningar på kärnkraften skulle kunna försvåra 

utvecklingen av de förnybara energikällorna?  Argumenten som Kent 

Persson använde var typiska för den energipolitik som Centerpartiet 

tidigare företrätt. Hur kunde då näringsministern tillika Centerpartiets 

partiledare försvara den energipolitik regeringen förde och samtidigt inte 

ge avkall på de idéer Centerpartiet byggt hela sin energipolitik på?  

 

Två månader senare den 16 januari svarade näringsminister Maud 

Olofsson på interpellationen.598 Hon upprepade det som regeringen 

                                                      
597 Interpellation 2006/07:75 Strategi för kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen, 
16 november, 2006 Kent Persson (V).  
598 Riksdagens protokoll 2006/07:48 Svar på interpellation 2006/07:75 om strategi för 
kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen , 16 januari, 2007, Anf. 1 
Näringsminister Maud Olofsson (C). 
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tidigare presenterat i regeringsförklaringen och budgetpropositionen, och 

poängterade att ett fortsatt bibehållande av kärnkraften inte på något sätt 

skulle påverka satsningar på förnybara energikällor:  

 

Kent Persson har även efterfrågat min bedömning om 

fortsatta satsningar på kärnkraft bromsar den positiva 

utvecklingen av förnybar energi. När det gäller utvecklingen 

av den förnybara elproduktionen har riksdagen beslutat om 

att den förnybara elproduktionen ska öka med 10 

terawattimmar från 2002 års nivå till år 2010. Målet har 

nyligen höjts till 17 terawattimmar till år 2016. Det 

huvudsakliga medlet att nå målet är systemet med gröna 

elcertifikat. Regeringens ambitioner är höga, och jag 

kommer att arbeta för att dessa mål uppnås. Det finns alltså 

ingen koppling till en eventuellt ökad elproduktion i 

befintliga kärnkraftverk.599   

 
Centerpartiets position var svår. Partiet måste förhålla sig både till sin 

långa historia av kärnkraftsmotstånd och argumentation för förnybara 

energikällor, och sin roll i regeringen och den nya energipolitik den förde. 

Maud Olofsson lade stor vikt vid att poängtera vikten av att skapa enighet, 

och menade att hon hade försökt hitta lösningar som kunde förena de 

olika åsikter som fanns i energipolitiken. Resultatet var, enligt henne, en 

energipolitik som kunde förena utveckling av de förnybara energikällorna 

och energieffektivisering med en säker energitillgång för den svenska 

basindustrin.600    

 

Kent Persson (V) var inte alls nöjd med svaret och hänvisade till den 

energiuppgörelse som hade gjorts mellan Vänsterpartiet, Social-

                                                      
599 Riksdagens protokoll 2006/07:48, Anf. 1 Näringsminister Maud Olofsson (C).  
600 Riksdagens protokoll 2006/07:48, Anf. 4 Maud Olofsson (C).  
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demokraterna och Centerpartiet 1997, vilken byggde på satsningar på 

förnybara energikällor och en utfasning av kärnkraften. Han menade att 

Olofssons svar visade att regeringen ansåg att kärnkraften utgjorde en bra 

och oproblematisk lösning, och att alternativen var otillräckliga. Persson 

påpekade också att det inte var det svar han väntade sig av 

näringsministern. Han avslutade med att fråga om Olofssons syn på 

kärnkraften kvarstod.601  Miljöpartisten Per Bolund menade att 

Centerpartiets ”/…/ helomvändning i kärnkraftsfrågan [var] närmast 

chockerande”.602 Centerpartiets energipolitik kunde också betraktas som 

just en helomvändning. Under 80-talet hade Centerpartiet argumenterat 

mot både den socialdemokratiska regeringen och mot de andra borgerliga 

partierna på grund av att partiet tillsammans med Vänsterpartiet beskrev 

ett bibehållande av kärnkraften som ett hinder för de förnybara 

energikällorna. Nu påpekade partiet att det inte längre utgjorde ett 

problem. Under den förra mandatperioden hade Centerpartiet kritiserat 

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna för att inte göra 

tillräckligt. Nu drev istället Centerpartiet samma politik som Moderaterna, 

Folkpartiet och Kristdemokraterna gjort då. 

 

”Allt börjar hos dig”  

En fråga som initierades redan när den borgerliga regeringen tillträdde var 

relationen mellan att lägga resurserna nationellt eller internationellt, och 

inte minst huruvida det fanns en motsättning mellan partierna. 

Oppositionen argumenterade för att Sverige skulle vara ett föregångsland, 

vilket hade varit en viktig politisk idé sedan 1990-talet och inte minst 

sedan lanseringen av det gröna folkhemmet. Genom att själv föregå med 

gott exempel skulle det bli lättare att påverka internationellt. Däremot 

skulle det vara svårt att kräva uppoffringar av andra utan att själva vara 

                                                      
601 Riksdagens protokoll 2006/07:48, Anf. 2 Kent Persson (V). 
602 Riksdagens protokoll 2006/07:48, Anf. 3 Per Bolund (Mp).  
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beredda att göra samma sak. Regeringen drev istället linjen att den tidigare 

energipolitiken hade varit allt för begränsad av nationsgränsen. 

Utgångspunkten var att energi- och miljöfrågorna var globala och att de 

stora resurserna inte behövde satsas i Sverige utan i andra länder. 

Resurserna skulle därför, enligt regeringen, läggas på internationella 

åtaganden, snarare än på ett energisystem som i stort sett redan var 

miljövänligt.    

 

”Allt börjar hos dig är en bra utgångspunkt även på energiområdet” är ett 

citat hämtat från riksdagsdebatten den 24 maj 2007.603 Vad centerpartisten 

Åke Sandström menade var att det personliga ansvaret hade en stor 

betydelse för att förändra energisystemet i en positiv riktning. Den 

enskilda individens ansvar spelade en viktig roll i den borgerliga 

regeringens energipolitik, men det gjorde också att deras resonemang 

ledde till att ansvaret skulle ligga på antingen individnivå eller på en global 

nivå. Varken den individuella nivån eller den globala nivån krävde några 

konkreta statliga åtgärder för att förändra det svenska energisystemet.  

 

”Allt börjar hos dig” var inte heller för oppositionen ett omöjligt sätt att 

uttrycka sig, men då åsyftades Sverige i relation till andra länder. 

Oppositionen argumenterade för att Sverige skulle vara ett föregångsland. 

De menade att Sverige måste föregå med gott exempel för att lättare 

kunna påverka i ett internationellt perspektiv. Oppositionen betonande 

också att det fanns en potential i den svenska energi- och miljötekniken, 

och framförallt poängterade de att det fanns mycket mer att göra. 

Energitalespersonerna för oppositionspartierna, Berit Högman (S), Kent 

Persson (V) och Per Bolund (Mp) poängterade att det var mycket som 

både kunde och borde göras för att förbättra energisystemet. Högman 

hänvisade tillbaka till vad som tidigare hade åstadkommits med 

                                                      
603 Riksdagens protokoll 2006/07:112 Vissa energipolitiska frågor, 24 maj, 2007 Anf. 
103 Åke Sandström (C). 
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energipolitiken, men påpekade också att det fanns mycket kvar att göra.604 

Kent Persson (V) delade Högmans åsikt och menade att det behövdes en 

ny strategi för att lyckas med energiomställningen.605 Även miljöpartisten 

Per Bolund krävde ett tydligare agerande från regeringes sida. Hans 

utgångspunkt var klimatförändringarna och den tickande klockan.    

 

Herr talman! Åtta år är den tid som vi enligt IPCC och 

enligt en i stort sett enig forskarkår har på oss. Inom den 

tiden måste världens samlade koldioxidutsläpp stabiliseras 

för att därefter snabbt börja minska – detta för att vi ska 

undvika katastrofala klimatskiften.606  

 
Oppositionens argument byggde på att Sverige skulle vara en förebild och 

ta ansvar genom att vara solidariska med den övriga världen. Den samlade 

kritiken från oppositionen var att de menade att det verkade som riksdag 

och regering inte skulle göra någonting. Frågan om Sveriges ansvar 

återkom ett halvt år senare när 2007 års budgetförslag debatterades den 17 

december.607 Berit Högman (S) påpekade att regeringen måste börja jobba, 

om Sverige ska stanna på sin position som ett av de länder som kommit 

längst. 

 

Vi kan gå före. Vi kan skapa nya produkter på en 
världsmarknad, skapa många nya jobb och visa på många 
goda exempel, bara viljan och modet finns – viljan att låta 
hållbar utveckling vara viktigare än exempelvis 
skattesänkningar för redan rika människor.608  

 
                                                      
604 Riksdagens protokoll 2006/07:112, Anf. 91 Berit Högman (S).  
605 Riksdagens protokoll 2006/07:112, Anf. 92 Kent Persson (V). 
606 Riksdagens protokoll 2006/07:112, Anf. 93 Per Bolund (Mp).  
607 Riksdagens protokoll 2007/08:45 Energi, 17 december, 2007.  
608 Riksdagens protokoll 2007/08:45, Anf. 178 Berit Högman (S).  
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Både Miljöpartiets Per Bolund och Vänsterpartiets Kent Persson delade 

Högmans åsikt om att regeringen inte gjorde tillräckligt. Enligt Bolund 

lyftes Sverige fram som ett framgångsland samtidigt som Maud Olofsson 

åkte till Bryssel för att övertyga om att hålla nere kraven på Sverige 

gällande förnybar energi. Ansvaret flyttades, enligt Kent Persson över på 

andra länder. Sammanfattningsvis beskrev oppositionen regeringens 

politik som alltför passiv, medan regeringen istället kritiserade 

oppositionen för att vara alltför begränsad till Sverige. Debatten ger en 

tydlig bild av den centrala roll som klimatfrågan hade fått i den 

energipolitiska riksdagsdebatten.  

 

Borgerlig energiuppgörelse 

Under den första hälften av 2009 fick den energipolitiska riksdagsdebatten 

stort utrymme i media och under en period tycktes det snarare vara där än 

i riksdagen den riksdagspolitiska debatten ägde rum. Av den anledningen 

finns det skäl att ägna ett par av dessa utspel lite uppmärksamhet. Orsaken 

till intresset var en ny energiuppgörelse.  

 

Arbetet hade påbörjats redan 2008 när de fyra borgerliga partiledarna hade 

inlett diskussionen angående energi- och klimatfrågan, men det var 

framförallt i slutet av januari 2009 som debatten startade även i media. 

Den 30 januari 2009 skrev Kristdemokraternas partiledare Göran 

Hägglund på DN debatt om hur hans parti successivt ändrat inställning till 

kärnkraften. Hägglund menade att även om han önskade att läget var ett 

annat, såg det rimliga i att ersätta gamla reaktorer med nya. Enligt 

Hägglund hade utvecklingen av förnybara energikällor varit ”storartad” 

men samtidigt så blev det inte riktigt som man hade tänkt. ”Vi har inte sett 

de tekniksprång och enorma effektiviseringar som vi 1980 trodde var 

möjliga” och enligt Hägglund måste man se till att elproduktionen till 

hälften utgörs av el från kärnkraft.  



279 
 

 Jag och kristdemokraterna [vill] bidra till att få slut på en av 

våra mest skyttegravslika konflikter i svensk politisk 

historia. För att komma framåt måste vi alla lägga gamla 

käpphästar åt sidan och hitta en stabilitet som alla kan vinna 

på. Efter 30 års kärnkraftsstrid förtjänar väljarna en 

gemensam ansträngning från alla politiska partiers sida.609 

 
Som Hägglund också medgav hade Kristdemokraterna genomgått en 

successiv förändring i sin syn till kärnkraften och deras nya hållning var 

därför inte så överraskande. Mer anmärkningsvärt var att även Centerpartiet 

skulle gå samma väg.  I ett pressmeddelande den 5 februari deklarerade 

partiledarna i den borgerliga regeringen att de slutit ”/…/ en överens-

kommelse om en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik”.610 Där 

konstaterade de att EU:s energi- och klimatpaket skulle utgöra grunden 

även för svensk politik. Sedan den borgerliga regeringen tillträtt i september 

2006 hade den deklarerat att harmoniseringen med EU:s energipolitik var 

lösningen på en tidigare splittrad energipolitik. De borgerliga partierna 

prioriterade en energipolitik som signalerade framåtanda, ett medvetande 

om de internationella frågorna och ett hänsynstagande till klimat-

förändringarna. De EU-gemensamma målen fick stå modell för de svenska. 

Den 10 januari 2007 presenterade Europeiska kommissionen ett 

energipaket med syfte att minska klimatförändringarna och skapa en säker 

energitillförsel, som senare EU:s stats- och regeringschefer enades om vid 

vårtoppmötet senare under våren. EU:s klimat- och energipaket var tänkt 

att ersätta Kyotoprotokollet och utsläppen skulle minska med minst 20 

procent till 2020. Målet var att EU skulle reducera energikonsumtionen, 

förbättra konkurrenskraften, minska omvärldsberoendet, vara en förebild i 

klimatfrågan och vara i framkant när det gällde att utveckla tekniker som 

                                                      
609 Göran Hägglund ”Ny kärnkraft behövs för Sveriges elbehov” DN, 30 januari, 
2009. 
610 Regeringskansliet: ”En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, 
konkurrenskraft och trygghet”, pressmeddelande, 5 februari, 2009.    
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reducerade koldioxidutsläppen. Mer konkret innebar målen att till år 2020 

skulle koldioxidutsläppen minska med 20 procent jämfört med 1990 års 

nivå, 20 procent av den energi som användes skulle komma från förnybara 

källor och till 2020 skulle energieffektiviteten öka med 20 procent. Den 23 

januari 2008 presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till klimat- 

och energipaket, vilket Europeiska rådet senare enades om i december 

samma år med riktlinjer för varje enskilt medlemsland. 611 I likhet med EU 

skulle den svenska energipolitiken baseras på ekologisk hållbarhet, 

konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I pressmeddelandet från den borgerliga 

regeringen gavs också beskedet att det skulle bli möjligt att bygga fler 

kärnkraftverk.612  

 

Vändningen var historisk. Beslutet som fattades efter folkomröstningen 

1980 hade sedan dess stått i centrum i den riksdagspolitiska debatten, och 

även om det under vissa perioder eller av vissa aktörer hade ignorerats var 

det ändå något som alla i energipolitiken förhöll sig till på det ena eller andra 

sättet. I och med den borgerliga regeringens energiuppgörelse var 

avvecklingsbeslutet avvecklat, men frågan var om det också innebar att 

utvecklingsbeslutet var det? Åtminstone på en retorisk nivå var det ett 

försök att upphäva motsättningen mellan kärnkraft och förnybara 

energikällor, och ett försök att avveckla avvecklingsbeslutet men behålla 

utvecklingsbeslutet.   

 

Detta innebar det definitiva slutet på Centerpartiets kärnkraftsmotstånd och 

dess övertygelse om att de förnybara energikällorna kunde och borde ersätta 

kärnkraften. Vändningen är anmärkningsvärd med tanke på hur viktigt detta 

hade varit i partiets energipolitik under lång tid. Frågan är om Centerpartiet 

                                                      
611 Europarådet/Council of the European, 2007, Europeiska kommissionen/ 
European Commission, 2008.   
612 Regeringskansliet: ”En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, 
konkurrenskraft och trygghet”, pressmeddelande, 5 februari, 2009, s. 2. 
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istället fick gehör för andra frågor, som traditionellt sett, stått dem nära, 

exempelvis utvecklingen av de förnybara energikällorna och att ställa om 

energisystemet?  

 

Den 11 mars 2009 presenterades den proposition som kunde ge svar på 

frågan – Proposition 2008/09:163 Riktlinjer för energipolitiken. 

 

Regeringen föreslår att andelen förnybar energi år 2020 ska 

vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. 

Andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 vara 

minst 10 procent. För att det övergripande målet ska nås 

föreslår regeringen bl.a. att certifikatsystemet för förnybar 

elproduktion vidareutvecklas. Ett nytt mål för ökningen av 

den förnybara elproduktionen bör sättas upp i nivå med 25 

TWh till år 2020 jämfört med läget år 2002.613  

 
Därtill föreslogs att energianvändningen till år 2020 skulle effektiviseras 

med 20 procent. Hur andelen förnybar energi skulle öka fanns dock inga 

klara besked om i propositionen, utan en nationell handlingsplan skulle 

göras av Energimyndigheten för avrapportering senast den 30 juni 2010, då 

även en handlingsplan förväntades lämnas över till EU-kommissionen. I 

propositionen stod det dock att det rörde sig om bland annat ”/…/ 

koldioxidskatt, elcertifikatsystemet, förenklade tillståndsprocesser och 

behovet av infrastruktur”. Till detta tillkom beslut som redan hade fattats, 

till exempel om främjandet av vindkraft.614 

 

                                                      
613 Proposition 2008/09:163 Riktlinjer för energipolitiken, s. 1. 
614 Proposition 2008/09:163. 
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Klimatnationalism och ansvaret för omställningen 

Den 15 juni 2009 debatterades den omdiskuterade, och i media 

uppmärksammade, energiuppgörelsen i riksdagen. Uppmärksamheten 

handlade framförallt om kärnkraftens vara eller icke vara, och Centerpartiets 

inställning till densamma. Men debatten var också mycket intressant sett till 

de förnybara energikällorna och omställningen av energisystemet. Den 

borgerliga regeringen hade genom att öppna upp för kärnkraften antytt att 

de förnybara energikällorna inte räckte till, samtidigt som Centerpartiet 

strävade efter att upprätthålla bilden av att vara deras försvarare. Frågan är 

hur detta skulle påverka den energipolitiska debatten?  

 

Trots konflikter och skilda uppfattningar fanns det en fråga som alla i den 

energipolitiska debatten hade gemensamt – klimatet. Oavsett inställning 

eller argumentation utgick riksdagsledamöterna från klimatförändringarna i 

sina anföranden. Regeringen poängterade också vikten av att energi och 

klimat skulle vara två delar av samma helhet, vilket också var anledningen 

till att de presenterade de två propositionerna samtidigt.615 Lösningen på 

klimatförändringarna handlade till stor del om vilka energikällor som skulle 

användas och var någonstans de skulle användas. Av den anledningen hade 

argumentationen i riksdagens klimatdebatt också betydelse för dess 

energidebatt. I riksdagen visade det sig dock att ingen av dem som deltog i 

klimatdebatten också deltog i energidebatten eller vice versa, med ett 

undantag, Miljöpartiets representant Per Bolund. Han företrädde 

Miljöpartiet i både energifrågan och klimatfrågan. Trots att de som förde 

klimatdebatten var andra än dem som deltog i energidebatten, fanns det 

stora likheter i sättet att argumentera och i sättet att kritisera det andra 

blocket. Ett begrepp som dök upp under debatten om klimatet, men med 

ett innehåll som också genomsyrade energidebatten var 

                                                      
615 Proposition 2008/09:163 och Proposition 2008/09:162 Riktlinjer för 
klimatpolitiken m.m.  
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”Klimatnationalism”. Begreppet hade använts i riksdagsdebatten första 

gången under hösten 2008.616 Utgångspunkten var återigen relationen 

mellan att göra satsningar i Sverige eller i övriga världen. Representanter 

från den borgerliga regeringen beskyllde oppositionen för att vara 

klimatnationalister. Miljöminister Andreas Carlgren (C) menade att 

oppositionen dividerade om småsiffror och tusendelar när de lade fokus på 

de svenska förhållandena.617 Moderaten Sofia Arkelsten delade Carlgrens 

uppfattning om att oppositionens politik var klimatnationalistisk. 

 

Det är tydligt att de olika förslagen visar att det finns en 

klimatnationalism, och den står mot den offensiva 

miljöpolitik vi driver.  Fru talman! Den största skillnaden på 

höger och vänster i klimatpolitiken är synen på problemet. 

Är det en global fråga, eller är det någonting som ska lösas 

nationellt? Det handlar om synen på lösningarna också, och 

det handlar om synen på EU och gröna investeringar.618   

 
Vänsterpartisten Wiwi-Anne Johansson ansåg istället att det var regeringen 

som gjorde sig skyldig till en klimatnationalism när den försökte få Sverige 

att ”/…/ komma så billigt och så lätt undan som möjligt”.619 Att inte vidta 

några långtgående förändringar av det svenska energisystemet, utan istället 

koncentrera sig på internationella förhandlingar och på att ekonomiskt 

stödja energiomställningen i andra länder, framstod i hennes ögon som en 

oansvarig och självisk politik. Sverige borde istället gå före och på 

hemmaplan visa att en långtgående omställning av energisystemet var möjlig 

att kombinera med ekonomisk tillväxt. Genom det goda exemplets makt 

                                                      
616 Riksdagens protokoll 2008/09:14 Allmänpolitisk debatt: Miljö och klimat, 16 
oktober, 2008, Anf. 60 miljöminister Andreas Carlgren (C). 
617 Riksdagens protokoll 2008/09:132 Riktlinjer för klimatpolitiken m.m. och Vitbok 
om klimatanpassning, 15 juni, 2009, Anf. 87 Andreas Carlgren (C). 
618 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 43 Sofia Arkelsten (M).  
619 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 41 Wiwi-Anne Johansson (V).  
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kunde Sverige bidra på ett betydelsefullt sätt, vilket naturligtvis inte 

hindrade att landet engagerade sig i internationella förhandlingar och stödde 

omställningen i andra länder. Tvärtom skulle det internationella 

engagemanget vinna trovärdighet genom att Sverige även vidtog radikala 

åtgärder för att minska sina egna koldioxidutsläpp.620   

 

Argumenten återkom när energifrågorna debatterades i riksdagen samma 

dag. Regeringspartierna ansåg att oppositionen var alltför begränsad till 

Sverige, medan oppositionen ansåg att regeringen inte var tillräckligt 

handlingskraftig och försökte smita från ansvaret. Frågan handlade också 

om de förnybara energikällornas roll och om omställningen av 

energisystemet. Beskyllningen om klimatnationalism påverkade i allra högsta 

grad förhållningssättet till de förnybara energikällorna. Var det 

överhuvudtaget värt att göra satsningar på förnybara energikällor i Sverige 

eller skulle satsningarna göras internationellt? Björn Hamilton (M):  

 

Klimatet är en av våra stora, globala, politiska utmaningar. 

Klimatförändringarna påverkar människors hälsa, skapar 

konflikter och förstör naturen. FN:s klimatpanel 

konstaterar att ökningen av växthusgaser i atmosfären och 

jordens förhöjda medeltemperatur med 90 procents 

sannolikhet beror på olika utsläpp. Energianvändningen har 

varit en bidragande orsak till detta. Nu gäller det att 

förändra vårt sätt att använda olika energiformer så att vi 

minskar klimatpåverkan.621   

 
Den här riksdagsdebatten visade att energifrågan användes som ett sätt att 

hantera klimatförändringarna. Även om klimatfrågan på ett allt mer 

                                                      
620 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 41 Wiwi-Anne Johansson (V).    
621 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 125 Björn Hamilton (M).  
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påtagligt sätt var en del i energidebatten var den energipolitik som partierna 

stod för i stort sett den samma, vilket också gällde inställningen till och 

hanteringen av de förnybara energikällorna. De borgerliga partierna menade 

att de förnybara energikällorna hade en viktig roll i energisystemet och att 

det var bra att de utvecklades, men det fick inte kosta för mycket. 

Kärnkraften hade enligt de borgerliga partierna en självklar roll i det svenska 

energisystemet och det fanns ingen motsättning mellan den och de 

förnybara energikällorna. Energisystemet var i stort sett bra som det var, 

och därför var det onödigt att satsa stora resurser i det svenska 

energisystemet. Oppositionen menade istället att det fanns mycket kvar att 

göra även fortsättningsvis för att utveckla de förnybara energikällorna, och 

öka deras andel i det svenska energisystemet. De förnybara var mer 

fördelaktiga än kärnkraften och målet skulle därför vara att ersätta den 

befintliga kärnkraften med förnybara energislag. Enligt oppositionen var 

också det rätt väg att gå för att minska klimatpåverkan, och endast genom 

att föregå med gott exempel kunde Sverige få förtroende i internationella 

förhandlingar.   

 

Riksdagsdebatten visade att det fanns en stor enighet om 

klimatförändringar, men också att det fanns flera likheter i blockens 

energipolitik. Enigheten var också något som uppmärksammades av båda 

blocken. Tomas Eneroth (S) ansåg att det var bra att alla partierna i 

riksdagen insett att det måste ske en förändring för att minska påverkan på 

klimatet samt att satsa på det hållbara och förnybara, speciellt med tanke på 

att det inte var självklart i alla länder.622  Även näringsminister Maud 

Olofsson (C) pekade på enigheten i riksdagen, men antydde också att 

oppositionen inte hade belägg för den kritik den förde fram.    

 

                                                      
622 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 109 Tomas Eneroth (S).  
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Efter att ha lyssnat till den här debatten så här långt kan jag, 

om jag ska vara alldeles ärlig, ändå säga att det finns en 

ganska stor enighet i riskdagens kammare om de här 

frågorna även om vi tjabbar om lite småsaker.623  

 
Olofsson menade att det fanns en gemensam syn på hur energi- och 

klimatsystemet skulle ställas om. Hon poängterade också att den politik som 

den borgerliga regeringen bedrev var en förbättring av Centerpartiets, 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets introduktion av bland annat 

elcertifikat.624 För Centerpartiet fanns det en fördel med att poängtera 

likheterna med oppositionen. Deras tidigare samarbeten med 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gjorde att de hade ett intresse av att 

visa på en kontinuitet i energipolitiken.  För Centerpartiet, och till viss del 

även de andra borgerliga partierna, fanns det också en poäng med att peka 

på satsningarna på de förnybara energikällorna, inte minst för att visa att det 

inte fanns en motsättning mellan förnybara energikällor och kärnkraft.  

 

Oppositionen höll med om att det fanns en enighet i klimatfrågan, men de 

ansåg däremot inte att enigheten i riksdagen var så stor som de borgerliga 

partierna ville påskina, och dessutom att det fanns en motsättning mellan 

kärnkraft och förnybara energikällor. Enligt socialdemokraten Tomas 

Eneroth försvårade regeringens kärnkraftssatsningar utvecklingen av 

förnybara energikällor, och möjligheten att klara av energiomställningen.625 

Att skillnaderna skulle röra sig om ”småsaker” ställde sig oppositionen 

kritisk till. Per Bolund (Mp): ”För oss är det ingen småsak att öppna dörren 

för kärnkraften och kanske få ökad kärnkraftsproduktion i Sverige.”626 

                                                      
623 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 144 Maud Olofsson (C). 
624 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 154 Maud Olofsson (C).  
625 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 109 Tomas Eneroth (S). 
626 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 147 Per Bolund (MP). Se även Anf.  
153 Kent Persson (V).    
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Bolund krävde en förklaring till varför Sverige med så ”/…/exceptionellt 

goda förutsättningar för /…/” förnybara energikällor skulle öppna upp för 

byggande av ny kärnkraft?627 Oppositionen beskyllde regeringen för att 

skapa osäkerhet genom att möjliggöra satsningar på ny kärnkraft. Istället såg 

oppositionen potentialen i framförallt biobränsle och vind. Per Bolund 

(Mp):   

 

Vi måste ställa oss frågan varför man inte utnyttjar de 

energislag där Sverige har stora fördelar jämfört med andra 

länder, såsom bioenergi och såsom vindkraft, i stället för att 

välja att fördjupa Sveriges beroende av importerade farliga 

och icke-förnybara energislag, som kärnkraften och 

naturgasen.628  

Bolund ifrågasatte var tydligheten fanns i regeringens energipolitik. Han 

menade att den förde en energipolitik som skapade osäkerhet för de 

förnybara energikällorna. Han såg dessutom ett problem i att det var så 

stora skillnader i de borgerliga partiernas åsikter.629 Enligt Bolund var 

däremot oppositionen överens om att kärnkraften skulle fasas ut och 

ersättas av förnybar el, vilket inte skulle bli något problem eftersom 

prognosen visade på ett överskott.630  

 

De borgerliga riksdagsledamöterna påpekade istället att det var svårt att få 

en uppfattning om vad oppositionen egentligen ville eftersom den var så 

splittrad. Moderaten Björn Hamilton ställde sig mycket kritisk till 

oppositionens energipolitik och framförallt dess kritik. Han väckte en fråga 

som många gånger tidigare hade debatterats i riksdagen de senaste trettio 

                                                      
627 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 111 Per Bolund (MP). 
628 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 111 Per Bolund (MP) Se även Anf. 
128 Per Bolund (MP). 
629 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 111 Per Bolund (MP). 
630 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 126 Per Bolund (MP). 
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åren. Om det nu var så att oppositionen ville stänga de reaktorer som fanns, 

hur skulle de då kunna ersättas ”/…/utan att vi ska behöva klä oss i säck 

och aska?”631 Argumentationen var gammal och beprövad: De förnybara 

energikällorna skulle inte räcka till, utan skulle leda till en försämring av 

utvecklingen och välståndet i Sverige. Citatet skulle lika gärna kunna vara 

hämtat från vilken riksdagsdebatt som helst under första hälften av 80-talet.  

 

Ytterligare något som visade på likheterna med debatterna från 1980-talet 

var riksdagsledamoten Eva Selin Lindgrens (C) anförande som visade var 

den centerpartistiska energipolitiken hade sin grund. Även om de 

centerpartistiska ledamöterna beskrev hur stolta och nöjda de var med 

överenskommelsen, fanns det också ett anförande som visade att det fanns 

en historia inom partiet som gjorde att vissa av dess representanter hade 

betydligt svårare att anamma den borgerliga energipolitiken. Eva Selin 

Lindgren: 

För mig känns det mycket olustigt att vi i Sverige i dag har 

plutonium i våra reaktorer och lagringsplatser som kan ge 

upphov till tusentals atombomber. Att denna fråga över 

huvud taget inte diskuteras beror tydligen på att den väcker 

för mycket ångest. Min känsla av frustration delas av stora 

delar av Centerpartiets gräsrötter jämte freds- och 

miljörörelserna.632  

 
Citatet visar på den historia av starkt kärnkraftsmotstånd Centerpartiet gav 

samtidigt en antydan om de svårigheter det medförde för partiet. Selin 

Lindgren ställde sig dock bakom regeringens proposition på punkterna som 

handlade om satsningar på förnybara energikällor och energieffektivisering. 

Näringsminister Maud Olofsson valde ett annat fokus när hon konstaterade 

                                                      
631 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 125 Björn Hamilton (M). 
632 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 164 Eva Selin Lindgren (C). I 
anförandet instämde också Solveig Ternström (C). 
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att det inte fanns något annat land med så ambitiös energipolitik som 

Sverige, och lade till ”Vi är bäst i EU”.  

 

När jag pratar med mina kollegor runt om i världen hyllar 

de Sverige. De låter inte som oppositionen, ska jag säga. De 

säger istället: Är det möjligt att fatta ett sådant här beslut? 

Hur kan ni ha kommit så långt i den här omställningen? 

Kan vi få lära av er? Kan vi få se hur ni gjort när det gäller 

kraftvärme, utbyggnad av det förnybara, biobränsle och 

energieffektivisering.633  

Förnybara energikällor – ett redskap i omställningen  

Även under hösten 2009 fick energipolitiken stor uppmärksamhet i media. 

Energiminister Maud Olofsson hade en tuff period när det gällde 

energipolitiken och blev starkt kritiserad. Turbulensen handlade om det 

statliga energibolaget Vattenfall. Kritiken gällde framförallt de statliga 

ägardirektiven och vad Vattenfall egentligen skulle ha för roll i 

omställningen av energisystemet. Regeringen och inte minst Olofsson 

kritiserades för att vara för passiv. Till följd av diskussionerna som fördes i 

media begärde Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson att en riksdagsdebatt 

skulle hållas, vilken sedermera genomfördes den 20 november 2009.634  

 

Eriksson som inledde debatten påpekade att Staten hade ”/…/gjort en sak 

med ena handen och en helt annan med den andra”.635 Erikssons och 

Miljöpartiets kritik, vilken också delades av Vänsterpartiet och 

Socialdemokraterna, var att regeringen inte var tillräckligt tydliga i 

förhållande till Vattenfall. Oppositionen pekade på vikten av att använda 

Vattenfall som ett verktyg i omställningen av energisystemet och i 

                                                      
633 Riksdagens protokoll 2008/09:132, Anf. 144 Maud Olofsson (C). 
634 Riksdagens protokoll 2009/10:34, Regeringens styrning av det statliga ägandet i 
vattenfall, 20 november, 2009, Anf. 1 Peter Eriksson (Mp). 
635 Riksdagens protokoll 2009/10:34, Anf. 1 Peter Eriksson (Mp). 
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satsningen på förnybara energikällor, vilket de menade också var en 

anledning att stoppa investeringar i tysk kolkraft. Eriksson framhöll att 

regeringen och framförallt den ansvariga ministern Maud Olofsson skyllde 

ifrån sig och flyttade över ansvaret på andra. Eriksson beskrev Olofssons 

agerande som ”nånannanism”.636 Även om det inte explicit återspeglades i 

anförandena var idéer som gick hand i hand med dem som presenterats i 

samband med lanseringen av det gröna folkhemmet dominerande hos den 

rödgröna oppositionen. Problemet framställdes vara att Vattenfall inte 

agerade i linje med de beslut som fattats av den svenska riksdagen. Peter 

Eriksson frågade retoriskt varför Maud Olofsson satsade ”/…/ på den 

smutsigaste energiproduktion vi känner till?” istället för på vind-, våg-, 

solenergi och biobränsle?637  

 

Vad hade då regeringen att säga i frågan? Huvudpersonen i dagens debatt 

Maud Olofsson påpekade, i likhet med den rödgröna oppositionen, att 

Vattenfall hade en viktig roll i omställningen, men framhöll samtidigt att 

Vattenfall var ett europeiskt bolag. 

 

Vattenfall ska ta en ledande roll i den globala – främst den 

europeiska eftersom det är ett europeiskt bolag – 

klimatomställningen, och Vattenfall ska återställa 

förtroendet för varumärket. Det här har styrelsen helt och 

hållet uppfattat.638 

 
Varför var det då så viktigt för Olofsson att påpeka, inte bara Vattenfalls 

roll i omställningen av energisystemet, utan också att det var ett europeiskt 

bolag? Olofsson underströk att det fanns mycket att vara stolta över när det 

gällde Vattenfall, men också att det fanns en del problem. Kolkraft, som 

                                                      
636 Riksdagens protokoll 2009/10:34, Anf. 1 och 3 Peter Eriksson (Mp). 
637 Riksdagens protokoll 2009/10:34, Anf. 3 Peter Eriksson (Mp). 
638 Riksdagens protokoll 2009/10:34, Anf. 2. Maud Olofsson (C). 
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enligt Olofsson expanderade under den tidigare socialdemokratiska 

regeringen, var inte ett bra sätt att framställa energi. Olofsson poängterade 

dock att det också var viktigt att tänka på att Vattenfall nu var ett europeiskt 

bolag vilket också innebar kolkraft. Poängterandet av att det var ett 

europeiskt bolag sätter också fokus på hur energifrågan problematiseras. 

Regeringspartierna hänvisade till en skrivning i ägardirektiven som lydde: 

”Bolaget skall inom ramen för kravet på affärsmässighet vara det ledande 

företaget i omställningen till en ekologisk och ekonomiskt uthållig svensk 

energiförsörjning.”639 En av frågorna kunde då bli om det var kravet på 

affärsmässighet eller om det var att bli ledande i energiomställningen som 

skulle vara överordnat. Liselott Hagberg (Fp) menade att allt annat än 

maximal lönsamhet var slöseri med skattebetalarnas pengar.640 I debattens 

sista anförande återkom Maud Olofsson till lönsamheten och menade att 

oppositionens energipolitik skulle leda till försämrad lönsamhet för 

Vattenfall, vilket i sin tur skulle leda till högre elpriser för basindustrin och 

minskade möjligheter att investera i det förnybara.641 

 

Återigen låg skiljelinjen mellan blocken om var resurserna skulle läggas och 

hur de energipolitiska målen skulle uppnås. Oavsett vad som debatterades i 

energipolitiken under mandatperioden hamnade fokus på var resurserna 

skulle läggas. Kritiken som riktades mellan blocken var densamma som 

tidigare. Regeringen beskylldes för att vara passiv och inte satsa tillräckligt 

på en omställning av energisystemet. Oppositionen beskylldes för att vara 

alltför begränsad till nationsgränsen.  

 
Några månader senare under våren 2010 presenterade regeringen 

proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB. 

                                                      
639 Riksdagens protokoll 2009/10:34, se till exempel, Anf. 5 Björn Hamilton (M), 
Anf. 6 Liselott Hagberg (Fp) och Anf. 7 Mikael Oscarsson (Kd).  
640 Riksdagens protokoll 2009/10:34, Anf. 6 Liselott Hagberg (Fp).  
641 Riksdagens protokoll 2009/10:34, Anf. 23. Maud Olofsson (C). 
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Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning 

genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att 

bolaget tillhör ett av de bolag (sic!) som leder utvecklingen 

mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.642 

 
I propositionen påpekas att den nya skrivningen är ett sätt att tydliggöra 

tidigare oklarheter i det tillägg som gjordes 2005 där det stod att Vattenfall 

”inom ramen för affärsmässighet [ska] vara ledande i omställningen till en 

ekologiskt och ekonomiskt hållbar svensk energiförsörjning”.643 Regeringen 

framhöll i propositionen att den geografiska avgränsningen till Sverige som 

den tidigare skrivningen gav, var problematisk och därför måste tydliggöras. 

Vattenfall var ett internationellt bolag och dessutom var den nordiska 

marknaden integrerad, vilket gjorde det svårt att avgöra vad som var svensk 

energiförsörjning.644 I propositionen förtydligades också att ”/…/ 

Vattenfalls utmaning [speglade] hela Europas utmaning” 645  

 

Den 3 juni 2010 debatterades propositionen i riksdagen.646 Den rödgröna 

oppositionen var kritisk till den nya skrivningen och påpekade att den 

snarare innebar en försämring istället för den förbättring de hade krävt. 

Kent Persson (V): 

 

När nu regeringen föreslår ett förtydligat uppdrag för 

Vattenfall innebär det en förändring till det sämre. Nu ska 

Vattenfall inte längre vara ledande i energiomställningen 

utan bara vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot 

                                                      
642 Proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för vattenfall AB, s. 1 och 10. 
643 Ibid. s. 10. 
644 Ibid.  
645 Ibid. s. 11. 
646 Riksdagens protokoll 2009/10:131 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB, 3 
juni, 2010.  
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en miljömässigt hållbar energiproduktion, alltså bland 

jämförbara europeiska bolag.647 

 
Enligt oppositionen fortsatte regeringen som vanligt trots att den borde 

verka för att Vattenfall skulle ha enbart förnybara energikällor.648 

Regeringen beskrevs återigen som alltför passiv.649 Carl B Hamilton (Fp) 

menade istället att ”/…/ oppositionen [verkade] leva i det förgångna”.650 

  

Diskussionen återspeglade återigen skillnaden mellan regering och 

opposition i stort. Ska satsningarna göras i Sverige och låta Vattenfall bli en 

del av omställningen av energisystemet eller ska man i större utsträckning 

anpassa sig till den energipolitiska marknaden? Var skulle ansvaret läggas 

och vilket var bästa sättet att påverka? Vid en första anblick verkar 

regeringens och oppositionens målsättning vara densamma. De 

argumenterade båda för att ställa om energisystemet. Men beträffande 

omställningens innebörd och hur den skulle genomföras skilde partierna sig 

desto mer. Värt att notera är att miljöfrågorna stod i centrum för både 

opposition och regering. Statsvetaren Karolina Isaksson visar i sin 

avhandling Framtidens trafiksystem (2001) hur miljöfrågan blir något som 

aktörerna måste förhålla sig till för att få legitimitet och för att vinna 

trovärdighet.651 Detta behöver dock inte betyda en starkare ställning för 

miljöaspekter. Det är också tänkbart att det motsatta kan hända, att 

argumenten istället blir urvattnade och tappar i betydelse. På så vis blev det 

möjligt att beskriva omställningen av energisystemet som nödvändig utifrån 

miljöargument, oavsett vilken politik som sedan fördes.  

 

                                                      
647 Riksdagens protokoll 2009/10:131, Anf. 68. Kent Persson (V). 
648 Ibid.  
649 Riksdagens protokoll 2009/10:131, Anf. 69. Per Bolund (Mp). 
650 Riksdagens protokoll 2009/10:131, Anf. 70. Carl B Hamilton (Fp).  
651 Karolina Isaksson: Framtidens trafiksystem, 2001, s. 246.  
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”Den förnybara energin har redan vunnit matchen” 

Under en stor del av den tid jag studerat, har de förnybara energikällorna 

stått i skuggan av kärnkraften. I den sista riksdagsdebatten i den här 

studien den 17 juni 2010 var det kärnkraftens förutsättningar för 

generationsskifte som debatterades. Trots detta fick de förnybara 

energikällorna stor plats i debatten. Detta kan jämföras med de otaliga 

debatter då diskussionen om kärnkraft dominerade även i de debatter som 

skulle handla om förnybara energikällor. Riksdagsdebatten i juni 2010 var 

lång, och det kommande beslutet beskrevs av många talare som historiskt. 

  

Bakgrunden var en uppgörelse inom Alliansen som skulle innebära en 

möjlig utbyggnad av kärnkraften, en fråga som varit aktuell och framförallt 

problematisk under en stor del av mandatperioden. I regeringsförklaringen 

2006 förklarades att kärnkraft inte skulle hanteras under mandatperioden. 

Våren 2009 bröt den borgerliga regeringen mot löftet genom att öppna 

upp för eventuell ny kärnkraft. Med detta skedde en viktig brytpunkt i den 

riksdagspolitiska energidebatten. Proposition 2009/10:172 Kärnkraften – 

förutsättningar för generationsskifte som presenterades 2010 var en uppföljning, 

ett förtydligande och ett lagförslag av det generationsskifte av 

kärnreaktorer som presenterats ett år tidigare i samband med den stora 

energi- och klimatpropositionen. Propositionen byggde framförallt på tre 

lagändringar: ändring i miljöbalken, ändring i lagen om kärnteknisk 

verksamhet (1984:3), upphävande av lagen om kärnkraftens avveckling 

(1997:1320).652 Motivet att öppna upp för en nybyggnation av kärnkraften 

beskrevs framförallt vara klimatförändringarna.   

 

Med ett ökande fokus på klimatförändringarna uppfyller 

kärnkraften ett av de viktigaste kraven som ställs på dagens 

                                                      
652 Proposition 2009/10:172 Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte, s. 4.  
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energikällor, nämligen att den endast innebär låga utsläpp 

av växthusgaser.653 

 
Även om det var klimatförändringarna som togs upp som det främsta 

motivet till att öppna upp för byggande av nya reaktorer innebar beslutet 

också att den borgerliga regeringen inte trodde att de förnybara 

energikällorna skulle räcka till. Detta var bakgrunden till debatten den 17 

juni 2010. Med endast några få månader kvar till riksdagsvalet var 

motsättningarna mellan blocken stora och frågorna breda. Sedd mot 

bakgrund av riksdagspolitiska energidebatter sedan 1980 är den här 

debatten mycket intressant. Den återspeglar flera av de teman som varit 

aktuella under den period jag studerat.  

 

Utmärkande för en stor del av de riksdagsdebatter som sedan 1980-talet 

behandlade energipolitiken har varit att förnybara energikällor och 

kärnkraft varit tätt sammankopplade. Även denna debatten präglades på 

olika sätt av relationen mellan förnybara energikällor och kärnkraft. Två 

sätt att förhålla sig till kärnkraften i relation till de förnybara 

energikällorna, vilka också var typiska för debatten i stort under de tidigare 

30 åren, förekom i denna debatt. Förhållningssätten kan åskådligöras med 

hjälp av att metaforiskt beskriva aktörernas uppfattningar om kärnkraften: 

Vissa såg den som en mur, andra som en bro.  

 

Muren som metafor är användbar för att den hjälper till att beskriva hur 

vissa aktörer förhöll sig till kärnkraften som något som hindrade 

utvecklingen av förnybara energikällor. Perspektivet byggde framförallt på 

att så länge kärnkraften fanns kvar, fanns det inte tillräckliga incitament 

eller resurser för att satsa på förnybara energikällor. Under 80-talet tog 

flera aktörer också upp problemet med att kärnkraften ledde till 

                                                      
653 Proposition 2009/10:172, s. 19 
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elöverskott under den period när flera nya kärnkraftverk startades. I 

debatten var oppositionen överens om att det underlag som låg till grund 

för beslutet skapade hinder för utvecklingen av förnybara energikällor. 

Thomas Eneroth (S) påpekade att förutsättningarna att investera i 

förnybara energikällor skulle bli ”västentligt mindre”.654 Kent Persson (V) 

menade att kärnkraften inte behövdes och att förutsättningarna för 

förnybar energi var enorma.655 Kontentan är att kärnkraften beskrevs som 

en mur som hindrade utvecklingen av de förnybara energikällorna.  

 

Motsatsen var att istället betrakta kärnkraften som en bro till de förnybara 

energikällorna. Kärnkraften beskrevs vara en lösning i väntan på de 

förnybara energikällorna. Även detta var ett förhållningssätt som hade 

förekommit under många år i riksdagsdebatten. Beskrivningen av 

kärnkraften som en bro över till förnybara energikällor gjorde det möjligt 

att både förorda ett fortsatt användande av kärnkraften och samtidigt 

förorda utveckling av de förnybara energikällorna. Detta låg också i linje 

med vad det vinnande alternativet i folkomröstningen från 1980 

förespråkade. De förde fram de förnybara energikällorna som det 

eftersträvansvärda målet, men påpekade samtidigt att det inte fanns några 

möjligheter att under en närmare framtid ställa om till förnybara 

energikällor. Mot den bakgrunden var kärnkraften den tillfälliga lösningen 

till dess förnybara energikällor kunde bli tillräckliga – bättre än fossila 

energikällor som olja och kol, men ändå utan plats i den närmaste 

framtidens energisystem. 

 

Relationen mellan kärnkraft och förnybara energikällor aktualiserades 

också i relation till Centerpartiets roll, vilket varit ett återkommande tema 

under mandatperioden. Centerpartiet var det parti som starkast kunde 

                                                      
654 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Kärnkraften – förutsättningar för 
generationsskifte den 17 juni 2010, Anf. 7. Tomas Eneroth (S). 
655 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 3 Maria Wetterstrand (Mp). 
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kopplas samman med ett motstånd till kärnkraften. Under 70-talet men 

också under 80-talet, 90-talet och halva 00-talet hade partiets energipolitik 

byggt på både förordandet av förnybara energikällor och en avveckling av 

kärnkraft. I den här debatten blev det, med följd av uppgörelsen som 

öppnade för en utbyggnad av kärnkraften, viktigt att förhålla sig till 

förnybara energikällor, kärnkraft och inte minst relationen mellan dem. 

Även om detta var extra viktigt för just Centerpartiet med tanke på deras 

bakgrund, var det av stor vikt för alla aktörer som förespråkade kärnkraft, 

att även förhålla sig till förnybara energikällor. Centerpartiet hade kritiserat 

flertalet av de andra partierna för att inte ta frågan på tillräckligt stort 

allvar och för att inte ha agerat tillräckligt kraftfullt.  

 

Även om förnybara energikällor marginaliserades under en stor del av den 

period jag studerat och även om de beskrivits som otillräckliga hade det 

inte varit möjligt att förkasta dem. På det sättet har de förnybara 

energikällor precis som kärnkraft varit en obligatorisk passagepunkt som 

man inte kunde bortse ifrån. Centerpartiet agerade i debatten genom att 

framhålla vilka satsningar som gjorts på förnybara energikällor. De andra 

borgerliga partierna framhöll också vikten av att satsa på miljövänlig 

energi, klimatneutrala energikällor, men för dem var det även viktigt att ta 

upp kärnkraft som en lösning. Detta hade Centerpartiet haft svårare att 

göra med tanke på partiets långa historia av kärnkraftsmotstånd. 

Möjligheten öppnades för de borgerliga partierna att samarbeta därför att 

de kunde fokusera på olika delar i deras gemensamma energipolitik. Detta 

var också något som uppmärksammades i debatten av Miljöpartiets 

språkrör Maria Wetterstrand:   

 

Nu sitter den här regeringen och har något slags 

drömöverenskommelse som varje enskilt parti kan tolka 
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precis som det vill, och ingen vet egentligen vad den ska 

leda till.656  

 
Även Kent Persson uppmärksammade tolkningsflexibiliteten när han 

påpekade att Centerpartiet ”/…/ tror att de fattar ett beslut som hindrar 

ny kärnkraft medan Carl B Hamilton och hans likasinnade tror att de 

fattar ett beslut som tillåter ny kärnkraft”. Han avslutade med att fråga vad 

det egentligen var som gällde?657 Trots Kent Perssons raljerande 

beskrivning satte han fingret på möjligheten att göra olika tolkningar och 

att fokusera på olika delar av regeringens gemensamma energipolitik och 

på så vis samarbeta trots stora skillnader. Partier samarbetar inte alltid med 

dem som står dem närmast. Energifrågan hade under lång tid varit en 

blocköverskridande fråga men i samband med Alliansens valvinst 2006 

hade även energifrågan blivit blockspecifik. Följden blev att partier som 

tidigare stått långt ifrån varandra nu skulle samarbeta och som jag tidigare 

visat var det för partierna viktigt att hitta likheter med sina 

samarbetspartners och skillnader i förhållande till de andra partierna.  

 

Ett argument som ständigt återkommit och som också användes i den här 

debatten, var att det äntligen skett en förändring och att enighet borde 

uppnås och konflikter lämnas. Återkommande under energidebatten 

sedan folkomröstningen i mars 1980, och även i denna debatt, var 

hänvisningar till den egna energipolitik som ett sätt att lämna skyttegravarna 

och ta bort den blöta filten. Detta var metaforer som förekom redan den 

första riksdagsdebatten efter folkomröstningen. Då var det framförallt ett 

sätt att ta avstånd från det turbulenta 70-talet och de konflikter och 

motsättningar årtiondet rymde angående energipolitiken, nu från de 

senaste 30 årens energipolitik.  

                                                      
656 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 3 Maria Wetterstrand (Mp). 
657 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 2 Kent Persson (V).  
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Sedan vill jag från talarstolen kommentera dem som säger 

att Centerpartiet har bytt fot. Man säger det med 

undertonen att den mest hedervärde politikern är den som 

aldrig omvärderar ett ställningstagande. Jag kan bara 

konstatera att vi med vår energiöverenskommelse våren 

2009 lyfte bort den blöta filt som har legat över den svenska 

energipolitiska debatten i 30 år.658 

 
För framförallt Centerpartiet var det ett huvudargument för det borgerliga 

samarbetet i energipolitiken. I princip varje stort energipolitiskt beslut 

hade i riksdagen motiverats med att det hade skapat en ny enighet och att 

konflikterna lämnats. Det är en sanning med modifikation, precis som det 

varit 1980 då alla var överens om att vara överens men alla hade en egen 

tolkning om vad det innebar. Representanter för de borgerliga partierna 

poängterade att energipolitiken måste utgå från verkligheten och förändras 

i takt med den. I illa dold kritik mot oppositionen påpekade miljöminister 

Andreas Carlgren (C):  

 

Jag har aldrig förstått dem som menar att vi inte ska ta in 

några nya fakta, inte påverkas av vad vi ser i verkligheten 

omkring oss utan idealisera och säga: Jag har inte rubbats en 

millimeter sedan 70- och 80-talet. Jag tycker att vi ska lära 

av nya fakta. Vi ska ta intryck när verkligheten förändras.659 

 
Oppositionen beskrevs som idealister som höll fast vid gamla argument 

utan att inse att saker och ting förändrades. Björn Hamilton (M) återkom 

till ett argument som varit flitigt använt. Han menade att det var bättre 

förr när Socialdemokraterna förde en tryggare energipolitik istället för 

                                                      
658 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 44 Jan Andersson (C).  
659 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 4 Andreas Carlgren (C).  
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”experimentpolitik tillsammans med Vänsterpartiet och Miljö-

partiet”.660 Ända sedan början av 80-talet hade samma kritik riktats mot 

Socialdemokraterna. De beskylldes för att ha tappat omdömet och hamnat 

i fel sällskap. Nu var det Vänsterpartiet och Miljöpartiet, tidigare var det 

Vänsterpartiet och Centerpartiet som var det dåliga sällskapet. Vad var det 

då som var den realistiska politik som såg till verkligheten? Och vad var 

det i oppositionens politik som var verklighetsfrånvänt?  

 

Vid en läsning av vad representanter från Folkpartiet och Moderaterna 

uttryckte, handlade det om att stänga reaktorer trots att realistiska 

alternativ inte fanns. De hänvisade till den borgerliga energipolitiken som 

de menade skulle ta energipolitiken bort från ”årtalsexercisen” och en 

stängning av reaktorer som man i verkligheten inte kunde vara utan.661 

Regeringspartiernas beskrivning av oppositionen som verklighetsfrånvänd 

och oförmögen att hantera förändringar var ett återkommande argument. 

Deras perspektiv byggde på att det endast fanns ett sätt att betrakta 

omvärlden och en verklighet att förhålla sig till. I själva verket var det deras 

sätt att förstå verkligheten som avsågs. De konstruerade sin version av 

verkligheten. Men deras Verkligheten med stort V var bara en av flera 

möjliga verkligheter.662 Fakta kan inte återges opåverkad. Den sätts alltid i 

ett sammanhang och den presenteras på ett sätt som passar aktörerna.663 

De borgerliga partiernas kritik grundade sig också i att betrakta 

energisystemet på ett särskilt sätt, vilket påverkade vad som var möjligt 

och vad som inte var det. Som jag tidigare visat handlade det framförallt 

om vad som var ett rationellt energisystem. Debatten hade tidigare visat 

att det var det storskaliga och centraliserade energisystemet som passade 

                                                      
660 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 33 Björn Hamilton (M). 
661 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 17 Carl B Hamilton (Fp).  
662 Jfr. Duncan Kennedy: ”Knowledge and the Political: Bruno Latour´s Political 
Epistemology”, Cultural Critic, 2010, s. 89.  
663 Jfr. Kennedy, 2010, s. 90.  
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in i den mallen. Förnybara energikällor däremot var allt för obetydliga för 

att de skulle kunna vara tänkbara och därför blev resultatet att ersätta 

kärnkraften med förnybara energikällor ”verklighetsfrånvänt” i deras 

perspektiv. 

 
Båda sidor förhöll sig till valet som bara var några månader bort. Av både 

oppositionen och Alliansen beskrevs energipolitiken stå inför ett vägval 

där väljarna i september skulle få avgöra vilken väg man ville gå. Tomas 

Eneroth (S) menade att med oppositionens energipolitik skulle Sverige 

även fortsättningsvis vara ett föregångsland. Han framhöll omställningen 

av energisystemet, konkurrenskraftiga elpriser och möjligheten för ”gröna 

jobb”, men också det moraliska och politiska ansvaret det innebar att 

lämna över jorden till kommande generationer. Regeringens energipolitik 

var med Eneroths beskrivning en avskräckande bild som innebar nya 

kärnkraftverk, höga elpriser till följd av anpassningen till Europa och 

dessutom en förflyttning av ansvaret till marknadskrafterna.664  

Moderaterna problematiserade energipolitiken på ett annat sätt. Björn 

Hamilton (M) framhöll Alliansens satsning på billig och klimatvänlig el. 

Han pekade också på att de ville bygga ut den förnybara energin och 

samtidigt ersätta de tio kärnkraftsreaktorerna med nya. Oppositionens 

politik skulle, enligt honom, istället leda till ökade elpriser, ökad elimport 

och skattehöjningar på bensin som skulle slå hårt mot människor i 

glesbygd.665 Alliansen och den rödgröna oppositionen gjorde olika 

problematiseringar av energipolitiken och de framställde sin egen politik 

som den rätta lösningen och de andras som motsatsen. Intressant nog 

fanns det faktiskt flera likheter mellan hur de framställde den egna 

politiken. Båda tryckte på satsningar på förnybara energikällor och på 

billig el.  

 

                                                      
664 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 1. Tomas Eneroth (S). 
665 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 31 Björn Hamilton (M). 
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Även om de delade målsättningarna till viss del, fanns det även stora 

skillnader i deras politik. Den tydligaste var, vilket också debatten skulle 

handla om – kärnkraften. Detta innebar också en fråga om huruvida 

förnybara energikällor var tillräckliga för att ersätta kärnkraften eller inte. 

Med tanke på den borgerliga regeringens förslag att möjliggöra en 

utbyggnad stod det klart att de borgerliga partierna inte ansåg de förnybara 

energikällorna tillräckliga. Miljöpartiets Maria Wetterstrand menade 

däremot att höga ambitioner i utbyggnad av förnybara energikällor var 

realistiskt. Hon jämförde med Tyskland och påpekade att de hade 40 

terawattimmar vindkraft medan Sverige endast hade 3.666 Carl B Hamilton 

(Fp) bemötte Wetterstrands kritik med att säga att Sverige hade andra 

förutsättningar än både Tyskland och Danmark, som också brukade 

nämnas som exempel. Av den anledningen var de enligt Hamilton inga bra 

”föredömen”.667 Wetterstrand konstaterade då, i likhet med Hamilton: 

”Det är helt riktigt att vi är annorlunda än Tyskland.” Hon menade att 

Sverige hade bättre förutsättningar. Dessa bättre förutsättningar låg i att 

Sverige var ett större land med bättre lägen för vindkraft. Dessutom 

skapade vattenkraften möjlighet till balans i elproduktionen från 

vindkraften enligt Wetterstrand.668 Tomas Eneroth (S) poängterade att 

nysatsningen på kärnkraft bröt både mot vallöftet och mot 

regeringsförklaringen,669 något som han senare fick medhåll av från sina 

oppositionsvänner i Miljöpartiet och Vänsterpartiet.  

 

Andreas Carlgren bemötte oppositionens kritik med att påpeka att de 

förnybara energikällorna redan vunnit matchen och att de slogs mot 

föreställda problem.  

 

                                                      
666 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 26 Maria Wetterstrand (Mp). 
667 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 27 Carl B Hamilton (Fp). 
668 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 28 Maria Wetterstrand (Mp). 
669 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 1. Tomas Eneroth (S).  
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Den förnybara energin har gjort segertåg över världen och 

står i Sverige för 40 procent av energin, på väg mot 50. 

Kärnkraften står för en dryg tiondel. Det är en ren myt att 

kärnkraften tränger ut den förnybara energin. Ser ni inte att 

den förnybara energin redan har vunnit matchen? Varför 

ska jag då behöva utvisa kärnkraften från planen?670 

De förnybara energikällorna hade gjort en lång och slingrande resa genom 

debatten, och miljöminister Andreas Carlgrens uttalande är 

anmärkningsvärt och intressant. Han uttryckte att de politiska 

motståndarna kämpade för något som redan hade hänt. Han lyckades med 

konstycket att samtidigt som han argumenterade för nödvändigheten att 

bygga ut kärnkraften också tala om de förnybara energikällornas segertåg. 

Vanligtvis brukade argumentet för att bygga ut kärnkraften vara de 

förnybara energikällornas otillräcklighet, men det kan väl ändå inte vara 

argumentet här?  

 

Detta berodde naturligtvis på vad man menade. Carlgren påpekade att 

förnybara energikällor redan stod för 40 procent av energin. Samtidigt 

ifrågasatte han det orimliga i oppositionens vilja att stänga kärnkraftverk 

som stod för ”/…/ tredjedel av Sveriges klimatrena el utan att ni får fram 

mer förnybar energi i stället.”671 Kärnkraftsmotståndare uppfattade 

kärnkraften som ett hot mot de förnybara energikällorna och hade säkert 

svårt att se den borgerliga regeringens öppnande för kärnkraften som en 

vinst för de förnybara energikällorna. Detta visade också på den 

tankevända som byggde på att de förnybara var otillräckliga ända tills de 

hade vunnit. 

  

                                                      
670 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 4 Andreas Carlgren (C).  
671 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 6 Andreas Carlgren (C). 
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Du försöker spela kvar i en gammal match som redan är 

vunnen, Kent. Den förnybara energin har redan vunnit 

matchen.672 

 
Här finns det dock en viktig distinktion mellan el- och värmeproduktion. 

Biobränslen användes huvudsakligen för värme - kärnkraften enbart för el. 

Carlgren kunde därför hävda att de förnybara var otillräckliga när det 

gällde el och att det därför behövdes nya reaktorer. Detta leder dock till att 

kärnkraften kan ses som ett hinder för utvecklingen av elproduktion med 

hjälp av förnybara energikällor.  

 

Energipolitiken handlade om hur partier eller enskilda aktörer 

problematiserade energifrågan, vad som inkluderades, vad som 

exkluderades, vad som beskrevs som problem och vad som beskrevs som 

lösning. Den som hade makten att definiera verkligheten och vad som var 

problemet hade också makten att påverka energipolitiken. Av 

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna hade förnybara 

energikällor (vind, våg, sol) definierats som för små och otillräckliga. 

Denna definition innebar att kärnkraften inte kunde avvecklas. Detta hade 

varit mycket tydligt, inte minst under perioden 1997-2006. När EU krävde 

större satsningar på förnybart i och med 20-20-20-beslutet vände den nu 

borgerliga regeringen och påpekade att Sverige redan hade 40 procent 

förnybart. Förnybart definierades om och biobränsle räknades in. Nu var 

Sverige, enligt miljöminister Andreas Carlgren, på väg mot 50 procent och 

de förnybara energikällorna var stora, tillräckliga och dominerande. Mot 

bakgrund av den tidigare argumentationen borde ju kärnkraften kunna 

undvaras, eftersom förnybar ersättningskraft nu fanns. Då vände den 

borgerliga regeringen än en gång på resonemanget och menade att 

kärnkraften borde byggas ut/förnyas eftersom den är koldioxidneutral och 

                                                      
672 Riksdagens protokoll 2009/10:139, Anf. 12 Andreas Carlgren (C).  
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endast utgör en liten del av energiförsörjningen och aldrig kommer att 

kunna konkurrera ut det förnybara som redan segrat. Tvärtemot tidigare 

är det de förnybaras dramatiska utveckling och ”seger” som är argumentet 

för att behålla kärnkraften. De förnybara energikällorna beskrevs som 

otillräckliga tills de dominerade och hade segrat. Kärnkraften hade därmed 

blivit obetydlig i jämförelse. Av den anledningen beskrevs det inte heller 

vara ett problem att bygga ut den eftersom den inte var något hot mot de 

förnybara energikällorna. Det kan knappast visas på ett tydligare sätt att 

förnybara energikällor var ett gränsobjekt som fylldes med olika betydelser 

beroende på sammanhang.  

 

Diskussionen fick en förlängning i valrörelsen. Klimatfrågan beskrevs som 

den viktigaste miljöfrågan. Den viktigaste åtgärden var av klimatpolitiska 

skäl kärnkraften enligt de borgerliga partierna.673 Trots stora förändringar i 

energipolitiken under mandatperioden och trots tidigare spådomar om att 

energifrågan skulle bli en viktig energifråga var det i övrigt 

anmärkningsvärt tyst i valrörelsen.   

     

Avslutning – Vem ska ställa om vad?  

Valet 2006 förde med sig stora förändringar i den svenska politiken, inte 

minst innebar det att den energipolitiska kartan ritades om. För första 

gången under den period jag studerat blev energifrågan blockspecifik, 

vilket fick stora konsekvenser för debatten om förnybara energikällorna 

och omställningen av energisystemet. Nya samarbeten ledde till att nya 

motsättningar aktualiserades. Behovet av att definiera och omdefiniera de 

förnybara energikällorna, och omställningen av energisystemet 

intensifierades. Den största förändringen i förhållningssättet till om-

                                                      
673 Se till exempel, Sveriges radio Ekot: ”Kärnkraften beskrivs som svaret på 
klimathotet”, kl. 16.00, 5 september, 2010. 
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ställningen av energisystemet stod den borgerliga regeringen för, och det 

är också dit jag riktar mitt fokus. 

 

Att energifrågan blev blockspecifik innebar att partier som historiskt sett 

stått mycket långt ifrån varandra skulle samarbeta. Som många gånger 

tidigare i den energipolitiska riksdagsdebatten fanns det en överhängande 

risk att reproducera motsatsförhållandet mellan förnybara energikällor och 

kärnkraft så snart satsningar på det ena eller andra aktualiserades, vilket 

var något den borgerliga regeringen var tvungen att undvika. Vad kunde 

de hitta för gemensamma beröringspunkter och vad var det som var 

viktigt i samarbetet?  

 

För det första måste de borgerliga partierna hitta ett sätt att, trots en 

historia av att stå långt ifrån varandra, få den gemensamma energipolitiken 

att hänga ihop. Det innebar att hitta ett nytt sätt att problematisera 

energifrågan. Lösningen hette EU, klimathotet och en fokusering på 

internationellt arbete och globala frågor. Här kunde den nytillträdda 

regeringen presentera och rama in energifrågan på ett sådant sätt att varje 

parti kunde få utrymme för sin tidigare politik. De kunde argumentera 

både för ett bibehållande och en utbyggnad av kärnkraften och samtidigt 

lägga stor vikt vid behovet av att satsa på att bryta den negativa 

klimatpåverkan.   

 

För det andra måste de uppfylla kraven på varje partis särintresse och 

samtidigt skapa en gemensam politik som alla partier kunde stå för. 

Genom ett ökat fokus på klimatförändringarna kunde förnybara 

energikällor och kärnkraft få plats sida vid sida. Därmed kunde 

Centerpartiet argumentera för vikten av att ställa om energisystemet och 

satsa på förnybara energikällor medan Moderaterna, Folkpartiet och till 

viss del också Kristdemokraterna kunde argumentera för vikten av att 

behålla kärnkraften. De borgerliga partierna hade hittat ett sätt att få sina 
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skilda energipolitiska perspektiv att passa ihop. Det fungerade också för 

att deras energipolitik var utformad på ett sådant sätt att partierna kunde 

välja att fokusera på de delar som passade dem bäst. Den gemensamma 

energipolitiken rymde de olika delar som varje parti kunde stå bakom. Här 

bör dock understrykas att detta på intet sätt var en enkel lösning. Den 

ledde, inte minst för Centerpartiet, till en splittrad tillvaro. Visst 

möjliggjorde den flexibilitet och det tolkningsutrymme som fanns i förslag 

och beslut i Alliansens energipolitik att Centerpartiet kunde hävda sin 

partiidentitet, men det innebar också att partiet utsattes för skarp kritik för 

att det svek sin historia och sin identitet. Vissa av aktörerna försökte 

upprätthålla flera problematiseringar på samma gång. Detta kunde de göra 

på flera olika sätt. Genom att växla mellan två sidor, förneka en sida eller 

konstruera en ny problematisering.674 Centerpartiet agerade genom att 

dels, fokusera på den nya gemensamma problematiseringen som innebar 

större fokus på globala åtgärder för att minska klimatförändringarna, dels 

fokusera på utvecklingen av förnybara energikällor snarare än 

bibehållandet av kärnkraften. Partiets strategi var sålunda att både 

konstruera en ny problematisering och förneka den sida som inte passade 

deras politik.   

 

För det tredje var det viktigt att de borgerliga partierna kunde visa på en 

politik som skilde sig från oppositionens och den politik den drivit under 

förra mandatperioden. Både regering och opposition satte klimatfrågorna 

främst i sin argumentation under innevarande mandatperiod. Av den 

anledningen var det också angeläget för den borgerliga regeringen att visa 

på skillnaden i förhållande till oppositionens energipolitik. Genom det 

globala perspektivet argumenterade den borgerliga regeringen för att 

Sverige redan hade ett energisystem som var så bra att ytterligare 

förändringar var meningslösa och inte ekonomiskt försvarbara. Istället 

                                                      
674 Star & Griesemer, 1989, s. 412. 
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skulle resurser läggas i länder som inte kommit lika långt som Sverige.  

Den borgliga regeringen argumenterade för att den jämfört med 

oppositionen tog större hänsyn till klimatförändringarna och miljön 

genom att satsa globalt snarare än nationellt. När de förnybara 

energikällorna framställdes av de borgerliga partierna som framgångsrika 

och som en betydande del av det svenska energisystemet var det i relation 

till vad andra länder hade uppnått och både vattenkraft och biobränsle 

räknades till de förnybara energislagen. Sverige beskrevs då som det 

lyckade exemplet där ytterligare insatser snarast var överflödiga med tanke 

på de stora problem som fanns i många andra länder. När frågan om 

satsningar på förnybara energikällor i Sverige väcktes beskrevs de 

förnybara energikällorna som otillräckliga och utan möjlighet att stå på 

egna ben. Ett påstående som möjliggjordes av att endast sol- och vindkraft 

vid det givna tillfället räknades till de förnybara energikällorna. 

Omställningen av energisystemet framhölls som något som, med 

anledning av att Sverige redan kommit så långt, borde ske utanför Sveriges 

gränser. Detta kombinerades med en fokusering på den enskilda 

individens ansvar. Resultatet blev då att ansvaret flyttades från den 

nationella nivån till individen, marknaden, och den internationella nivån.  

Oppositionen, med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, 

hade ett annat perspektiv på omställningen av energisystemet. Deras 

argumentation känns tydligt igen från den föregående mandatperioden. I 

likhet med regeringen menade oppositionen att omställningen av 

energisystemet var viktig och eftersträvansvärd. Oppositionen delade av 

förklarliga skäl uppfattningen att mycket hade gjorts, men det fanns en 

tydlig och väsentlig skillnad. Oppositionen menade att Sverige skulle visa 

vägen för andra länder genom att fortsätta omställningen av 

energisystemet och satsa på att ersätta kärnkraften med förnybara 

energikällor. De ställde retoriskt frågan: Vilka ska göra dessa uppoffringar 

om inte vi kan göra dem? Sverige hade förutsättningarna och möjlighet att 

bli en förebild och samtidigt generera ekonomiska fördelar.  
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Det fanns tvetydigheter och glidningar i, framförallt, de borgerliga 

partiernas förhållningssätt. Å ena sidan beskrevs Sverige som ett 

föregångsland där utvecklingen av de förnybara energikällorna kommit 

mycket långt. Detta var i hög grad kopplat till perspektivet Sverige i EU 

och Sverige i världen. Å andra sidan beskrevs de förnybara energikällorna 

på det sätt som blivit mycket bekant, som otillräckliga, vilket implicerade 

att det var naivt att tro att de skulle kunna ha en stor betydelse i 

energisystemet. Hur var det då möjligt att göra dessa olika tolkningar? 

Svaret på frågan handlar framförallt om hur de förhöll sig till de förnybara 

energikällorma. De fungerade som ett gränsobjekt som kunde fyllas med 

olika betydelser.675 Detta var inget nytt i riksdagsdebatten. Även tidigare 

hade förnybara energikällor fått olika betydelser. Vattenkraften hade av 

vissa beskrivits som förnybar och av andra inte. Även biobränslet hade 

visat på den flexibilitet som fanns i begreppet förnybara energikällor när 

det i grunden förändrade vad förnybara energikällor var för något. 

Intressant i just det här fallet var att beskrivningarna gjordes av samma 

aktörer. De förnybara energikällorna beskrevs ena stunden som marginella 

och i den andra förklarades att omställningen av energisystemet redan 

hade kommit så långt att ytterligare insatser inte behövdes. Förnybara 

energikällor fylldes med olika innebörder beroende på sammanhang. De 

användes på det sätt som passade sammanhanget. Det fanns en flexibilitet 

i begreppet som gjorde det möjligt.  

 

På 80-talet menade de borgerliga, med undantag för Centerpartiet, att en 

omställning av energisystemet var eftersträvansvärd men inte möjlig på 

grund av att de förnybara energikällorna var otillräckliga. Nu var en 

omställning av det svenska energisystemet inte längre eftersträvansvärd. 

Inte på grund av att den inte var möjlig eller att omställningen inte 

beskrevs som något bra. Nej, omställningen var inte eftersträvansvärd 

                                                      
675 Jfr. Star & Griesemer, 1989.   
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därför att den var redan genomförd. Man behöver inte vara särskilt 

uppmärksam för att se att det aldrig funnits en period som de borgerliga 

partierna uttryckt att omställningen skulle ske nu och att den var möjlig. 

Regeringen hade således gått från att omställningen var något som inte 

kunde hända till att det som inte kunde hända redan hade hänt. 
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Slutdiskussion 
 

 
vhandlingen inleddes med utopiska och dystopiska bilder av 

det framtida samhället och energisystemet. Energi är ett 

område som knyter an till mer än enskilda energikällor, 

tekniska system eller kilowattimmar. Den energipolitiska 

debatten är en debatt som också handlar om vad som betraktas som det 

goda samhället och vägen dit. Frågan om det eftersträvansvärda 

energisystemet blir också en fråga om det eftersträvansvärda samhället. Jag 

har med utgångspunkt i 1980 års energipolitiska riksdagsbeslut berättat 

historien om debatten om de förnybara energikällorna och om 

omställningen av energisystemet. Det har resulterat i en berättelse om 

trettio år av svensk energidebatt där aktörer argumenterat, energi-

uppgörelser framförhandlats, konflikter eskalerat och beslut rivits upp.  

 

I den här avslutande diskussionen ska jag visa på de stora förändringar 

och förskjutningar som skett under perioden i den riksdagspolitiska 

debatten. Jag inleder med att under rubriken Ställa om till och från vad? visa 

hur debatten om omställningen av energisystemet har förändrats. Därefter 

beskriver jag under rubriken Definitioner av förnybara energikällor hur 

förnybara energikällor har definierats och omdefinierats i den riksdags-

politiska debatten. I nästa tema som jag tar upp, Tystnader och tystanden, 

diskuterar jag den exkludering som skett i debatten. Genom att reflektera 

över och ifrågasätta vad som faktiskt inkluderades och gjordes synligt är 

det också möjligt att öppna upp diskussionen för vad som inte gjorde det, 

varför det var så och vilka konsekvenser det fick. I den riksdagspolitiska 

debatten skedde exkluderingen med hjälp av retoriska strategier vilket jag 

visar i Retoriska strategier för att exkludera förnybara energikällor. Den pragmatiska 

A 
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energipolitiken och uppgörelserna över blockgränserna handlar om de olika 

konstellationer av samarbeten som präglat energipolitiken, och hur aktörer 

hanterade det faktum att de måste skapa enighet där det inte alltid fanns 

eller förhålla sig till en komplex omgivning som ibland ställde oförenliga 

krav på deras politik.  

 

Ställa om till och från vad? 

Den här avhandlingen handlar om debatten om omställningen av 

energisystemet till förnybara energikällor. Det har dock inte varit självklart 

vad omställningen i själva verket inneburit och från och till vad 

omställningen skulle ske. I det här avsnittet ska jag visa på de för-

skjutningar som skett i debatten om omställningen av energisystemet 

under den trettioårsperiod jag studerat.  

 

1980 fattades beslutet att energisystemet skulle ställas om. Ofta har 

folkomröstningen och det riksdagsbeslut som fattades som en följd av det 

beskrivits som ett avvecklingsbeslut för kärnkraften men på samma gång 

var det också ett utvecklingsbeslut för de förnybara energikällorna. 

Oavsett om fokus ligger på ett avvecklingsbeslut eller ett utvecklingsbeslut 

handlade folkomröstningen om att det skulle ske en omställning från 

kärnkraft till förnybara energikällor. Samtliga riksdagspartier var också 

överens om att kärnkraften skulle avvecklas och ersättas med förnybara 

energikällor.  

 

Direkt efter folkomröstningen ändrades dock fokus och riksdagsdebatten 

under 80-talet visade att det var långt ifrån självklart vad som skulle ställas 

om till vad. Var det som det uttrycktes i beslutet efter folkomröstningen, 

att energisystemet skulle ställas om till förnybara energikällor och 

kärnkraften skulle avvecklas? Eller var det att bryta oljeberoendet som var 

det viktiga i omställningen av energisystemet? Diskussionen om 
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omställningen handlade, inte minst under 80-talet, om huruvida det var 

möjligt att avveckla kärnkraften eller inte. Frågan var central för alla 

aktörer oavsett om de varit för eller emot ett bibehållande av kärnkraften. 

För de kärnkraftskritiska innebar omställningen i första hand att få bort 

kärnkraften från energisystemet och ersätta den med förnybara energi-

källor. De som hade ett mer positivt förhållningssätt till kärnkraften, eller 

som i alla fall var mer restriktiva när det gällde avvecklingen av densamma, 

hävdade att en avveckling av kärnkraften skulle leda till ökad användning 

av kol och olja. Dessa aktörer, som ville fasa ut de fossila bränslena och 

inte såg något alternativ till kärnkraften, hade makten över definitionen, 

vilket resulterade i att omställningen i den riksdagspolitiska debatten 

tolkades som från kol och olja till kärnkraft.  

 

Frågan handlar egentligen om vad som betraktades som problemet i det 

befintliga energisystemet och vad som var målet med det framtida? Var 

det kärnkraften som var problemet eller var det kolet och oljan? Var det 

viktigaste att få ett tryggt och säkert energisystem, att det var miljömässigt 

hållbart eller kanske att det ledde till låga elpriser för den svenska 

basindustrin? Åsikterna var delade, vilket också ledde till en ständig kamp 

om att göra sin egen definition av det problematiska och det 

eftersträvansvärda till den enda rätta.   

 

1988 öppnades möjligheten att för de aktörer som var uttryckligen 

positiva till kärnkraften att använda miljön som ett centralt argument för 

kärnkraften på ett sätt som tidigare inte varit tänkbart. Möjligheten kom i 

och med klimatförändringarnas inträde i riksdagsdebatten. För framförallt 

Moderaterna och Folkpartiet blev det lättare att argumentera för kärn-

kraften som ett koldioxidfritt alternativ nödvändigt för miljön. Detta 

innebar en tydlig förskjutning i den riksdagspolitiska energidebatten som 

också förändrade debatten om omställningen av energisystemet. Vilka 

energikällor partier eller enskilda riksdagsledamöter förespråkade 
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påverkades inte av detta, men det förändrade i allra högsta grad på vilket 

sätt de argumenterade. Moderaterna och Folkpartiet förde fortfarande 

fram bibehållandet av kärnkraften som det bästa alternativet. Skillnaden 

var att partierna kunde beskriva klimatförändringarna och koldioxid-

utsläppen som det stora problemet och presentera kärnkraften som en 

lösning på dessa. Därmed var problemet ett annat men lösningen 

densamma. 

 

Ytterligare en tydlig förskjutning i riksdagsdebatten om omställningen 

skedde 1991. Det var det år biobränslet på allvar kom in i den 

riksdagspolitiska energidebatten. Bland partierna fanns en enighet om att 

energisystemet skulle ställas om till biobränsle. Kol och olja var det som i 

första hand skulle bort från energisystemet även om det också fanns de 

partier som också ville se en snabb avveckling av kärnkraften. Genom 

möjligheten att se biobränsle som både förnybar och storskalig kunde 

samtliga partier enas om värdet av den i det framtida energisystemet. 

Möjligheten att enas i förhållningssättet till de förnybara energikällorna 

förstärktes också av att 1991 var det år som beslutet från 1988 att stänga 

två kärnkraftsreaktorer lades på is. Detta var en starkt bidragande orsak till 

att motsättningen mellan förnybara energikällor och kärnkraft tonades 

ned. Därmed blev det också lättare, även för dem som ville behålla 

kärnkraften, att förespråka en utveckling av de förnybara energikällorna 

eftersom de inte upplevdes som ett hot mot kärnkraften.   

 

Den enighet som fanns skulle på ett markant sätt ändras när 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet presenterade 1997 

års energiuppgörelse; en uppgörelse som innebar en stängning av två 

reaktorer och en ökad satsning på förnybara energikällor. Nu blev en 

omställning av energisystemet återigen det samma som en omställning 

från kärnkraft till förnybara energikällor. Omställningen beskrevs av 

Social-demokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet som en motor för 
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tillväxten, och de förnybara energikällorna skulle bli ett verktyg för att öka 

den svenska konkurrenskraften. Moderaterna, Folkpartiet och Krist-

demokraterna i opposition var mycket kritiska och beskrev den nya 

energiuppgörelsen som ett sätt att ställa om energisystemet från kärnkraft 

till kol och olja eftersom de helt bortsåg från de förnybara energikällorna 

som ett alternativ.  

 

När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 och fram till 

mandatperiodens slut 2010 dominerades debatten av att minska 

koldioxidutsläppen och att ställa om energisystemet till klimatneutrala 

energikällor. Vad detta egentligen innebar rådde det dock delade meningar 

om. Vilken var den bästa lösningen och vems var egentligen ansvaret? 

Precis som till exempel klimatet, tillväxten eller miljön användes av 

aktörerna i deras energipolitik kunde också ansvarsfrågan göra det. 

Ansvaret flyttades beroende på vad man ville uppnå. Genom en ökad 

internationalisering och ett ökat fokus på globala miljöfrågor blev ansvaret 

något som var viktigt att förhålla sig till. Debatten om omställningen av 

energisystemet kom under perioden i allt högre utsträckning handla om 

vilket energisystem som skulle ställas om. Skulle resurserna läggas på att 

ställa om det svenska energisystemet eller skulle resurserna komma till 

bättre användning i länder där utvecklingen inte kommit lika långt? 

Oavsett perspektiv var det koldioxidutsläppen som var problemet och de 

koldioxidneutrala energikällorna som var lösningen.  
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Tid Omställning från Omställning till 

1980 (folkomröstnings 

beslutet) 

kärnkraft Sol och vind 

1980-1991 Kol och olja kärnkraft 

1991-1997 Kol och olja biobränsle 

1997-2006 kärnkraft Sol, vind, biobränsle, vatten 

2006-2010 Energikällor med 

koldioxidutsläpp 

Koldioxidneutrala 

energikällor 

 
Figur 1. Förändringar i definitionen av energiomställningen i Sverige 1980-2010 

 

Under den trettioårsperiod jag studerat har både problem, lösningar och 

målsättningar förändrats. Fokus på nya frågor gjorde det möjligt med nya 

problembilder till gamla lösningar som till exempel när kärnkraften i 

debatten togs upp som en lösning på miljöproblemen. När biobränsle slog 

igenom blev den istället en ny lösning på ett gammalt problem. 

Klimatförändringarnas inträde i debatten förändrade målsättningen och 

alla aktörer uttryckte en vilja att uppnå det koldioxidneutrala 

energisystemet. Problematiseringen konstruerades utifrån den önskvärda 

lösningen och problemet blev ett sätt att legitimera den önskvärda 

lösningen. I varje problematisering fanns det inkluderade och det ex-

kluderade. Vissa delar räknades in medan andra lämnades dolda.676 

 

Vad som betraktades som det rationella och eftersträvansvärda energi-

systemet och till vad omställningen skulle ske varierade – var det viktigt att 

det var kärnkraftsfritt, klimatneutralt, baserat på förnybara energikällor, 

ekonomiskt hållbart, tillväxtgenererande, miljömässigt hållbart? Debatten 

om energisystemet och omställningen av det handlade om vilken typ av 

samhälle förändringarna skulle leda till och vad som var det önskvärda. 

Lösningarna för att nå dit varierade precis som både problemet och 

målsättningarna gjorde. Varje aktör förde vidare det som låg i deras 

                                                      
676 Jfr. Callon, 1981, s. 206.  
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intresse.677 Vad som skulle ställas om till vad och hur det skulle göras var 

därför inte självklart. Debatten komplicerades ytterligare av att även 

definitionen av förnybara energikällor förändrades över tid och samman-

hang.  

 

Definitioner av förnybara energikällor 

Framtidens energilösning eller en tillbakagång i utvecklingen – förnybara 

energikällor har i likhet med omställningen av energisystemet beskrivits på 

skilda sätt. Vilken betydelse de förnybara energikällorna har haft i debatten 

har skiftat över tid. Med fem nedslag i den riksdagspolitiska energi-

debatten ska jag tydliggöra förskjutningar i definitionen av förnybara 

energikällor som skett under den period jag studerat. Detta visar på den 

förändring som ägt rum i debatten och vad det har fått för effekter, inte 

minst för att möjliggöra nya positioneringar för aktörerna.   

 

Under 1980-talet efter folkomröstningen var förnybara energikällor det 

samma som sol och vind i den riksdagspolitiska energidebatten. Förnybara 

energikällor var också det samma som småskaligt och decentraliserat. Av 

vissa positivt beskrivna, av andra negativt, men framförallt begränsade till 

att vara just småskaliga och decentraliserade. Förnybara energikällor 

beskrevs var av alla partier som eftersträvansvärda utifrån ett längre tids-

perspektiv, men de var också marginaliserade i debatten. Av en majoritet 

betecknades de som för små och utan möjlighet att utvecklas den 

närmaste perioden. Även de partier som förespråkade dem, det vill säga 

Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna, marginaliserades och 

fick lite utrymme i den riksdagspolitiska energidebatten. De förnybara 

energikällorna uppfattades inte som förenliga med det rationella och 

storskaliga energisystem som dominerade debatten.  

 

                                                      
677 Latour, 1987, s. 108 f. 
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När biobränslet för första gången på allvar kom in i debatten 1991 

förändrades definitionen av förnybara energikällor på ett genomgripande 

sätt. Hur kom det sig då att just biobränsle fick så stor betydelse? Svaret 

på frågan kan ges genom att ta fasta på något som har haft stor betydelse i 

den energipolitiska debatten – småskaligt och storskaligt. Så länge 

förnybara energikällorna betraktades som småskaliga och decentraliserade 

kunde de endast vara del i en viss typ av energisystem och framtida 

samhälle, oavsett om de beskrevs i utopiska eller dystopiska termer. De 

var en del av ett samhälle där energianvändningen skulle hållas nere och 

där energiförsörjningen skedde i mindre skala närmare individen. 

Biobränslet förändrade dessa förutsättningar. I och med biobränslet var 

det möjligt att kategorisera förnybara energikällor på ett annat sätt. 

Biobränslet hade i slutet av 80-talet och början av 90-talet ökat kraftigt, 

och gått från att i stort sett ha varit frånvarande i debatten till att bli något 

att räkna med. Till skillnad från hur förnybara energikällor som sol och 

vind hittills beskrivits kunde biobränslet framställas som storskaligt och 

centraliserat. Till följd av dess utveckling genomgick också förnybara 

energikällor en kraftig utveckling, vilket resulterade i en ökad andel av 

energisystemet som ingen kunde bortse från.  

 

Biobränslet kunde inte som andra förnybara energikällor, uppges vara en 

energikälla i marginalen. Det hade också den fördelen att det passade en 

storskalig och befintlig infrastuktur. Vid uppvärmningen av bostäder 

kunde biobränslet ersätta oljan utan att stora systemskiften eller om-

byggnader krävdes. Visst fanns det försök att beteckna biobränslet som en 

tillbakagång och till exempel i nedlåtande termer beskriva det som eldning 

med kottar och pinnar. I praktiken kunde dock ingen bortse från dess 

ökande betydelse i energisystemet eftersom det snart skulle stå för en 

större del av energiförsörjningen än någon annan enskild energikälla. En 

förskjutning i definitionen av förnybara energikällor hade skett. De var 

inte längre vad de hade varit. Förnybara energikällor var inte längre bara 
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småskaliga och decentraliserade – de var också storskaliga och central-

iserade. De var energikällor att räkna med. Detta kom för alltid att 

förändra debatten om de förnybara energikällorna och omställningen av 

energisystemet. 

 

År 1997 var början på ytterligare en förändring för definitionen av 

förnybara energikällor. Det var det år då de förnybara energikällorna 

hamnade i debattens centrum. Förnybara energikällor beskrevs av 

regeringspartiet Socialdemokraterna med stöd av Centerpartiet och 

Vänsterpartiet som grunden för framtidens energiförsörjning. Vid den här 

tidpunkten var det dessa partier som hade makt att definiera 

energipolitiken och de definierade de förnybara energikällorna som 

oundgängliga i framtiden. Förnybara energikällor uppgavs vara tillväxt-

genererande och ekonomiskt hållbara. De förnybara energikällorna stod 

för hållbar utveckling och miljövänliga innovationer som skulle driva 

samhällets utveckling framåt. De representerade moderniseringen, de var 

gångbara och de var i centrum av debatten. Av Folkpartiet, Moderaterna 

och Kristdemokraterna omtalades de dock som marginella; en satsning på 

förnybara energikällor skulle enligt dem leda till kapitalförstöring och en 

tillbakagång av samhället. Till skillnad från 1991 då beslutet att stänga 

reaktorer skjutits på framtiden fanns det 1997 konkreta planer på 

avveckling. För dessa partier blev förnybara energikällor återigen ett hot 

mot kärnkraften och det uppstod en tydlig konfliktlinje i energipolitiken.  

 

2006 ägde ytterligare en omdefiniering av förnybara energikällor rum. 

Mandatperioden 2006-2010 innebar många förändringar för den 

energipolitiska debatten. Definitionen av förnybara energikällor är extra 

intressant. Förnybara energikällor kunde i ena stunden av samma politiker 

betecknas som otillräckliga och utan framtid, och i andra stunden som en 

stor del av det samtida och framtida energisystemet i Sverige. I och med 

den ökade betydelsen av EU:s energipolitik hade det blivit viktigt att 
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definiera Sverige som ett land med en hög andel förnybara energikällor. 

Detta var också möjligt att göra, inte minst på grund av biobränslet men 

också på grund av vattenkraften. För Sverige som hade mycket vattenkraft 

blev det möjligt att göra olika tolkningar av andelen förnybara energikällor 

i det svenska energisystemet. Sverige kunde genom en inkludering av 

vattenkraft och biobränsle i begreppet ”förnybara energikällor” av den 

borgerliga regeringen framställas som ett lyckat exempel på ett land med 

en hög andel förnybara energikällor, även av de partier som under 

decennier hävdat de förnybara energikällornas otillräcklighet. Det fanns 

också tillfällen när regeringens behov av att beteckna de förnybara 

energikällorna som framgångsrika inte var lika stort. 

 

Förnybara energikällor och kärnkraft har under hela den trettioårsperiod 

jag studerat i hög grad relaterats till varandra. Kärnkraften har av dess 

kritiker uppgivits vara ett hot mot utvecklingen av förnybara energikällor, 

medan dess förespråkare betecknat den som en bro till en framtid vilande 

på förnybara energikällor. Utvecklingen av förnybara energikällor har 

emellertid på grund av deras föregivna otillräcklighet av kärnkraftens 

försvarare även skildrats som ett hot mot den kostnadseffektiva eltillförsel 

som kärnkraften hävdats garantera. Under 2010 gjorde miljöminister 

Andreas Carlgren det mest långtgående försöket att upphäva mot-

sättningen mellan kärnkraften och de förnybara energikällorna. För att 

kunna göra detta var han tvungen att definiera de förnybara som en stor 

och viktig del av det svenska energisystemet, vilket innebar att han 

inkluderade biobränslena och vattenkraften i de förnybara energikällorna. 

Därmed möjliggjorde han ett avvisande av den kritik som gick ut på att en 

bibehållen och eventuellt utbyggd kärnkraft skulle komma att utgöra ett 

hot mot utvecklingen av de förnybara energikällorna, ty dessa hade ju med 

Carlgrens ord ”redan vunnit matchen”. Med denna definition av de 

förnybara energikällorna kunde Carlgren göra gällande att kärnkraften 

endast var en förhållandevis marginell temporär lösning. Denna definition 
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av de förnybara energikällorna gjorde det också möjligt för Carlgren och 

den övriga regeringen att framställa det svenska energisystemet som 

internationellt sett föredömligt med tanke på de risker för globala 

klimatförändringar som förbands med stora utsläpp av koldioxid.  

 

Samtidigt var det av yttersta vikt för miljöministern att framhålla att 

kärnkraften var nödvändig för att garantera den svenska elförsörjningen. 

Detta innebar att han tvingades tala om de förnybara energikällorna som 

otillräckliga med tanke på att de saknade potential att ersätta 

elproduktionen från de svenska kärnkraftverken. För att möjliggöra detta 

definierade Carlgren i detta sammanhang de förnybara energikällorna som 

outvecklade. Denna gång implicerades att förnybara energikällor endast 

inkluderade sol- och vindkraft som ansågs befinna sig i ett inlednings-

skede. Vattenkraft och biobränsle lämnades utanför definitionen, vilket 

innebar att de förnybara energikällorna förminskades radikalt.  

 

Exemplet visar på elasticiteten hos begreppet förnybara energikällor och 

hur den kunde användas av riksdagens aktörer för att överbrygga mot-

sättningar och svårförenliga ståndpunkter mellan och inom riksdags-

partierna. Det tydliggör också hur begreppets mångtydighet kunde 

utnyttjas av de aktörer som tog sig rätten att definiera det för att 

tillbakavisa kritik av energipolitiska beslut och alternativa definitioner.   
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  Tid Definitioner av 

förnybara energikällor 

Konfliktlinjer 

1980 Sol och vind. 

Marginaliserade, småskaliga 

och decentraliserade 

Mellan förnybara 

energikällor (C & Vpk) och 

kärnkraft (Fp, M & S) 

1991 Sol, vind, biobränsle. Även 

storskaliga, centraliserade 

och med en ljus framtid 

Samförstånd dominerade 

debatten 

1997 Sol, vind, biobränsle men 

också representanter för 

framtiden och modern-

iseringen - i centrum av 

debatten 

Mellan förnybara 

energikällor (S, V, C & Mp) 

och kärnkraft (Fp, M & Kd) 

2006-2010  Tvetydigt – marginaliserade 

men också tillräckligt stora 
Mellan förnybara 

energikällor (S, V Mp) och 

kärnkraft (M, Fp, Kd och 

C) 

  

Figur 2. Förändringar av begreppet förnybara energikällor 1980-2010 

 

Förnybara energikällor hade gått från att under 80-talet vara det samma 

som sol och vind och beskrivas som marginaliserade, otillräckliga, 

småskaliga och decentraliserade till att på 90-talet, i alla fall delvis, 

framställas som centraliserade och ett gångbart alternativ. I slutet av 90-

talet kunde de uppges vara både tillväxtgenererande, teknikintensiva, 

miljövänliga, framtidsorienterande och en del av utvecklingen. Före-

språkare för olika energikällor enrollerade begrepp som ”framsteg”, 

”rationalitet” och ”utveckling”, och gjorde dem till en del av sina 

problematiseringar.678   

 

Under den andra halvan av 00-talet var definitionen av vad som var 

förnybara energikällor mer föränderlig och flexibel än någon gång tidigare. 

                                                      
678 Jfr. Callon, 1986, Smith, 2005, s. 4, 15.    
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De beskrevs av samma aktörer både som otillräckliga och som framtidens 

energilösning. Definitionen av de förnybara energikällorna hade uppen-

barligen förändrats över tid och beroende på sammanhang. De har 

tillskrivits värden och varit del i vitt skilda problematiseringar.679 Ofta 

hade de förnybara energikällorna beskrivits som marginaliserade och för 

små för att göra skillnad. Men de var tillräckligt viktiga för att aktörer 

skulle förhålla sig till dem. Trots försök att nedvärdera dem och 

marginalisera dem, kunde man inte bortse från dem; de var en obligatorisk 

passagepunkt.680 Att det faktiskt fanns ett riksdagsbeslut om att de skulle 

utgöra det framtida energisystemet i Sverige gjorde att de ur ett långt 

perspektiv var de enda eftersträvansvärda energikällorna.  

 

Hur de förnybara energikällorna definierades berättar också något om 

dem. För det första var de tillräckligt flexibla och böjliga för att det skulle 

vara möjligt att använda dem på så olika vis. För det andra var de så 

viktiga att det betraktades som nödvändigt att förhålla sig till dem. 

Förnybara energikällor har varit ett gränsobjekt. Begreppet förnybara 

energikällor öppnar upp en flexibilitet som möjliggör att förändra dess 

innehåll beroende på tid och sammanhang.681 Det kan vara både abstrakt 

och konkret. Abstrakt på så vis att det inte är givet vad som inkluderas 

och vad som exkluderas, konkret på så vis att politiker med hjälp av till 

exempel statistik visar hur stor andelen förnybara energikällor är. Av stor 

betydelse är det faktum att förnybara energikällor är ett framtida mål. Det 

framtida energisystemet ska baseras på förnybara energikällor. Vad spelar 

det då för roll att förnybara energikällor definierades på olika sätt under 

olika perioder eller i olika sammanhang?  

 

                                                      
679 Jfr. Winner, 1980. 
680 Latour, 1987, s. 132, Callon, 1986. 
681 Jfr. Star & Griesemer, 1989.  
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Genom att definiera förnybara energikällor på olika sätt blev det möjligt 

att få påståenden som annars inte hade varit förenliga att passa ihop. 

Genom gränsobjektet skapades möjlighet att röra sig mellan betydelser 

och definitioner, och på så sätt överbrygga motsättningar. Aktörers olika 

sätt att definiera och problematisera förnybara energikällor visade på 

konfliktlinjen i energipolitiken.682 

 

Tystnader och tystanden  

En framträdande aspekt som finns med i det analyserade materialet är det 

sätt enligt vilket debatten fungerade exkluderande. Under vissa perioder 

marginaliserades förnybara energikällor och de som företrädde dem 

tystades i debatten. Ett exempel är, som jag tidigare visat, när förnybara 

energikällor varit frånvarande i debatten trots tydliga indikatorer på att så 

inte borde varit fallet. Att förstå exkluderingen är en viktig del för att 

förstå debatten. Frågan är hur de förnybara energikällorna uteslöts från 

debatten, vad det berodde på och varför det skedde? Jag ska med tre olika 

exempel visa hur förnybara energikällor och/eller de som förespråkade 

dem tystades i den riksdagspolitiska debatten.  

 

I mitten av 80-talet debatterades i riksdagen den statliga utredningen 

Istället för kärnkraft och den efterföljande propositionen. Temat för 

debatten var de energikällor som skulle ersätta kärnkraften. Under den 

debatt som fördes ignorerades de politiker som försökte föra fram de 

förnybara energikällorna. Detta är talande för hur debatten såg ut under 

större delen av 80-talet. De förnybara energikällorna ignorerades, marg-

inaliserades, exkluderades och/eller nedvärderades. Debatten dominerades 

istället av dem som argumenterade för att det var omöjligt att avveckla 

kärnkraften. Ordningen var att kärnkraften var den fråga alla måste 

anpassa sig till. Kärnkraften blev en obligatorisk passagepunkt. För att 

                                                      
682 Jfr. Latour, 1989, s. 108 f.  
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förstå exkluderingen måste man som medie- och kommunikations-

forskaren Annika Sjölander uttrycker det se “/…/ alternativen till det 

redan sagda”.683 Det som inte fick plats i debatten var förespråkandet av 

förnybara energikällor på bekostnad av fossila energikällor som olja och 

gas men också kärnkraft. Vid dessa tillfällen fanns det i debatten inget 

utrymme att förstå energisystemet på ett annat sätt. Handlingsutrymmet 

begränsades för aktörer med en avvikande problematisering av energi-

politiken. Det handlade om vilka förgivettaganden problematiseringarna 

konstruerade, och vilka problem och vilka lösningar som var möjliga. Fler 

aktörer hade något att vinna på att de förnybara energikällorna inte fick 

plats i debatten. De var ett hot och sågs inte som ett alternativ i 

energisystemet. När de togs upp var det för att avfärdas som otillräckliga. 

Deras frånvaro och nedvärderingen av dem markerade ett sätt att förhålla 

sig till utvecklingsbeslutet och avvecklingsbeslutet från 1980. Förnybara 

energikällor tolkades som ett tecken på tillbakagång. De förkastades som 

ett naivt alternativ. De som företrädde dem karaktär-iserades som icke-

rationella och för ideologiska. 

 

Ett annat tydligt exempel är från 1997. Detta är inte minst intressant för 

att det skiljer sig från det sätt som de förnybara energikällorna 

marginaliserades under 80-talet. År 1997 och fram till 2006 samarbetade 

Socialdemokraterna med Vänsterpartiet och Centerpartiet i energifrågan. 

Samarbetet inleddes med 1997 års energiuppgörelse. Reaktionerna var 

mycket starka från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. 

Dessa partier hävdade att uppgörelsen innebar kapitalförstöring och en 

tillbakagång för samhället. De förnybara energikällorna uppfattades inte 

som ett rationellt alternativ. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Centerpartiet argumenterade för att kärnkraften skulle avvecklas och 

ersättas med förnybara energikällor. I riksdagsdebatten förbisågs förnybara 

                                                      
683 Annika Sjölander: Kärnproblem: Opinionsbildning i kärnavfallsdiskursen i Malå, 2004, 
s. 155.  
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energikällor som ett alternativ av Moderaterna, Kristdemokraterna och 

Folkpartiet. Istället utgick de från att ökad användning av kol och olja 

skulle bli resultatet av energiuppgörelsen. I detta exempel var för-

hållandena i stort sätt det motsatta jämfört med det från mitten av 80-talet. 

Det var de som förespråkade förnybara energikällor som hade makten att 

definiera energipolitiken. Att tysta ned de förnybara energikällorna var ett 

strategiskt agerande från oppositionens sida, eftersom de möjliggjorde 

avskräckande förutsägelser om utnyttjande av fossila energikällor.    

 

Det sista exemplet på hur förnybara energikällor tystas ned i debatten är 

från den sista mandatperioden i studien 2006-2010. I riksdagsdebatten i 

juni 2010 deklarerade den centerpartistiske miljöministern Andreas 

Carlgren att förnybara energikällor blivit så självklara och etablerade att 

man knappast behövde propagera för dem längre. Det var alltstå deras 

starka och självklara ställning som gjorde det överflödigt att tala om dem. 

Oppositionens påstående att de förnybara energikällorna skulle komma att 

hotas av att regeringen bibehöll och öppnade för utbyggnad av kärn-

reaktorer avfärdades av Carlgren med samma argument. En sådan oro var 

obefogad och frågan behövde inte diskuteras eftersom de förnybara 

energikällorna dominerade och skulle komma att göra så även framledes.  

 

Den period jag inte har med i dessa tre exempel är 1991-1997. Under den 

perioden fanns inte samma behov av att exkludera eller tysta före-

språkandet av de förnybara energikällorna i den riksdagspolitiska debatten. 

Biobränslet gjorde det möjligt att beskriva förnybara energikällor på ett 

annat sätt än tidigare. I och med att det direkta kravet på att avveckla 

kärnkraften lades på is 1991 minskades också motsättningen mellan 

kärnkraft och förnybara energikällor, varför de senare inte längre tolkades 

som ett hot. 
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Tid Tystnader och tystanden av förnybara 

energikällor 

1980-1991 De förnybara energikällorna tystas genom exkludering och 

nedvärdering. 

1991-1997 De tystade får röst till följd av biobränslet och den minskade 

motsättningen mellan förnybara energikällor och kärnkraft. 

1997-2006 Oppositionen tystar genom att bortse från förnybara 

energikällor som ett alternativ. 

2006-2010 Förnybara energikällor tystas genom att de beskrivs som 

tillräckligt stora och etablerade och följaktligen onödiga att 

diskutera. 

   

Figur 3. Hur exkluderingen och nedvärderingen av förnybara energikällor förändrats 
under perioden 1980-2010 
 
Vissa delar blev i den riksdagspolitiska energidebatten till förgivettagna 

självklarheter som inte ifrågasattes och de som gjorde det fick inget gehör. 

Det var ett sätt att förstå energisystemet som hade tolkningsföreträde och 

som dominerade debatten. De andra sätten uteslöts eftersom de låg 

utanför ramarna för vilken typ av problem som energipolitiken skulle lösa. 

Det handlade om vad som var högst prioriterat och varför. På så vis var 

det också det som blev framställt som lösningen. Områden som 

ignorerades och utestängdes skapades.684 Som tekniksociologen Michel 

Callon påpekar finns det inte bara ett sätt att definiera vad som är ett 

problem, vad som är säkert eller vad som exkluderas. Det är inte heller 

frågan om att fabulera utan istället om att varje aktör anpassar en 

problematisering till sig själv och till sammanhanget. Varje 

problematisering bygger, enligt Callon, på en dualistisk mekanism som 

skiljer det exkluderade från det inkluderade, det relevanta från det icke-

relevanta, det manifesterade från det tystade.685  

 

                                                      
684 Jfr. Callon, 1981, Foucault, 1993, 1972.  
685 Callon, 1981, s. 206 f.  
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Retoriska strategier för att exkludera förnybara energikällor 

Under de trettio år som studerats var det endast möjligt att argumentera 

för kärnkraften och mot de förnybara energikällorna genom att kate-

gorisera dem som omöjliga, verklighetsfrånvända och orimliga. Trots detta 

var det inte möjligt att uttrycka att förnybara energikällor var dåliga eller 

att det inte skulle vara bra med ett energisystem som byggde på förnybara 

energikällor. Som jag tidigare konstaterat var de förnybara energikällorna 

trots sin marginalisering något som alla aktörer måste förhålla sig till som 

något eftersträvansvärt. Alla delade föreställningen om att det framtida 

energisystemet byggde på förnybara energikällor. Samtliga politiska partier 

har varit överens om att förnybara energikällor i princip är att föredra och 

att det framtida energisystemet på sikt bör baseras på dem. Ingen har 

kunnat göra gällande att förnybara energikällor är en dålig idé. I 

folkomröstningen förband ju sig också samtliga politiska partier att verka 

för att påskynda deras utveckling. Trots detta har debatten om de 

förnybara energikällorna genomsyrats av ständiga konflikter. Skälet till 

detta är att de utpekats som alternativ till kärnkraften. De partier som velat 

senarelägga eller stoppa avvecklingen av kärnkraften har följaktligen haft 

starka skäl att utveckla argument för att visa att de förnybara 

energikällorna inte vid den aktuella tidpunkten varit att räkna med. Tre 

huvudsakliga retoriska strategier låter sig urskiljas: framställa 

motståndarnas politik som för ideologisk, för känslostyrd och/eller verklighets-

frånvänd.    

 

Argumentet att motståndarna är för ideologiska har återkommit i debatten. 

Det har varit ett sätt att visa att motståndarna blandar in sådant som inte 

hör hemma i energipolitiken. Detta har resulterat i ett avståndstagande till 

det som uppfattas ligga utanför debatten och gå bortom den sakliga 

diskussionen om enskilda energikällor eller tekniken som är kopplad till 

dem. Ofta finns det i detta argument ett starkt avståndstagande från 70-

talets energidebatt. Genom att anklaga motståndarna för att vara för 
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ideologiska upprätthålls föreställningen om att det skulle var möjligt att 

hålla debatten ren från sådant som kan hindra utvecklingen av det 

rationella och enda rimliga energisystemet. En viktig del i denna 

argumentation har varit att poängtera att energipolitiken är alltför viktig 

för att bli ideologisk. Föreställningen är att det finns något som står 

utanför det ideologiska och utanför värderingarna. Detta leder till 

förgivettaganden som inte ifrågasätts.  

 

Argumentet att ni är för känslostyrda är också ett sätt att dra gränsen mellan 

den egna politiken och motståndarnas – en gräns mellan vi och de andra. 

Det riksdagspolitiska efterspelet till olyckan i Tjernobyl är ett tydligt 

exempel när denna argumentation har använts. När den första debatten 

efter olyckan hölls handlade en väsentlig del av debatten om hänsynen till 

människors rädsla. I debatten blev de kärnkraftskritiska beskyllda för att 

vara för känslostyrda och för att ta alldeles för stor hänsyn till människors, 

i många fall irrationella, rädsla. Istället var det i ett läge som detta än mer 

viktigt att se till fakta, förlita sig på experterna och på vetenskapen enligt 

de aktörer som hade en mer positiv inställning till kärnkraft. Detta var ett 

sätt att framställa den egna politiken och de politiska målsättningarna som 

rationella och de andras som irrationella. De kärnkraftskritiska aktörerna 

delade inte beskrivningen. Istället ansåg de att det var deras politik som 

var rationell och att människors rädsla var en kunskap lika viktig som 

någon annan.  

 

Den tredje typen av retorisk strategi som jag valt att ta upp handlar om att 

motståndarna inte förhåller sig till verkligheten. Det var ett återkommande 

argument under den period jag studerat, och inte minst ett återkommande 

argument mot de förnybara energikällorna och för kärnkraften. Detta har 

varit ett sätt att måla upp motståndarnas argument och politik som vilda 

fantasier utan verklighetsförankring. När Centerpartiet och Vänsterpartiet 

under 80-talet tryckte på värdet av att utveckla de förnybara energikällorna 
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beskrevs deras politiska mål som naiva, när Socialdemokraterna våren 1988 

föreslog en stängning av två kärnkraftverk beskrevs de som 

verklighetsfrånvända, när Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänster-

partiet i 1997 års energiuppgörelse presenterade förslag om att stänga 

kärnkraftverk och ersätta med förnybara energikällor beskrevs deras 

argument som fullkomligt verklighetsfrämmande, och när Maria Wetterstrand 

våren 2010 framhöll vikten av att avveckla kärnkraften och ersätta den 

med förnybara energikällor beskrevs hennes alternativ som orealistiska 

glädjekalkyler.  

 

Retoriska strategier för att exkludera förnybara energikällor 

för ideologisk   De som argumenterar för de förnybara 

energikällorna beskylls för att vara för 

ideologiska.  

för känslostyrd De kärnkraftskritiska och de som 

förespråkar förnybara energikällor beskylls 

för att vara för känslostyrda och för att ta 

alldeles för stor hänsyn till människors, i 

många fall irrationella, rädsla.  

verklighetsfrånvänd De som argumenterar för förnybara 

energikällors politik beskrivs som vilda 

fantasier utan verklighetsförankring. 

 

Figur 4. Retoriska strategier för att exkludera förnybara energikällor 1980-2010. 

 

Dessa tre typer av retoriska strategier visar alla på en energipolitisk debatt 

byggd på det vetenskapliga idealet. Det är egentligen en fråga om 

objektivitet och subjektivitet, om att hålla politiken fri från värderingar 

och ideologi på samma sätt som det vetenskapliga idealet framhåller vikten 

av att hålla forskningen fri från subjektivitet. Förhållandet är det samma. 

Den energipolitiska debatten har ofta handlat om att beskylla de politiska 

motståndarna för att inte utgå från verkligheten, inte var tillräckligt 

förnuftiga eller rationella. Istället har de beskrivits som för ideologiska och 
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för styrda av känslor. Som teknikhistorikern Frank N. Laird skrivit finns 

det en klar tendens att placera de egna argumenten i kategorin fakta och 

motståndarnas i kategorin ideologi.686 I den riksdagspolitiska debatten om 

omställningen av energisystemet har det varit klart och tydligt att 

företrädarna för de förnybara energikällorna i högre grad än andra 

beskyllts för att inte förhålla sig till verkligheten och istället vara för 

ideologiska. Uppenbart är att detta argument har använts i stor 

utsträckning för att visa på det orimliga i att ersätta kärnkraften med 

förnybara energikällor.  

 

Den pragmatiska energipolitiken och uppgörelserna över 
blockgränserna 

Den 30-årsperiod av riksdagspolitisk energidebatt jag följt har inneburit ett 

ständigt skifte i de energipolitiska allianserna. Anmärkningsvärt är också 

hur olika dessa konstellationer har varit och att de faktiskt aldrig har sett 

likadana ut.  

 

Det vinnande folkomröstningsalternativet stod Socialdemokraterna och 

Folkpartiet för. Den proposition som den borgerliga regeringen 

presenterades stöddes av samtliga partier med undantag för Vänsterpartiet 

kommunisterna. Under en stor del av 80-talet satt Socialdemokraterna 

utan samarbetspartners i energifrågan. Sett utifrån de förnybara 

energikällorna och omställningen av energisystemet kan Moderaterna, 

Folkpartiet och Socialdemokraterna ändå ses som en helhet under 

perioden 1980-1991. Det betyder inte att parterna inte kritiserade 

varandra. Det gjorde de i allra högsta grad, inte minst Moderaterna och 

Socialdemokraterna hade ett stort behov av att visa skillnaderna mellan 

sina partier. Trots detta fanns det stora likheter i deras energipolitik och 

deras inställning till förnybara energikällor.  

                                                      
686 Laird, 2003, s. 4.  
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Den starkaste konstellationen under 80-talet utgjordes dock av 

Centerpartiet och Vänsterpartiet. De hade företätt linje 3 tillsammans 

under folkomröstningskampanjen men i övrigt rörde det sig snarare om 

ett samarbete i den bemärkelsen att deras åsikter i energifrågan var mycket 

lika och att de mycket sällan riktade kritik mot varandra. Centerpartiet och 

Vänsterpartiet kommunisterna var de avvikande rösterna i den energi-

politiska riksdagsdebatten. Att Centerpartiet under så lång tid valde att 

samarbeta med ett parti så långt ut på vänsterkanten säger också något om 

hur viktig energifrågan var för partiet.  

 

Perioden av störst enighet och konsensus var 1991-1997. Den inleddes 

med 1991 års energiuppgörelse som var ett samarbete mellan Social-

demokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Som jag visat på i 

avhandlingen gav propositionen utrymme för alla partier att argumentera 

utifrån sina egna positioner. De ville skapa en gemensam energipolitik och 

de delade vissa grundläggande värderingar men energiuppgörelsen i sig var 

också ett flexibelt objekt som genom att rymma många olika betydelser 

kunde attrahera de olika partierna i uppgörelsen. 

 

1997 gick Socialdemokraterna samman med Centerpartiet och Vänster-

partiet. Detta var ett samarbete som möttes av en opposition i både 

Miljöpartiet på ena sidan och Moderaterna, Kristdemokraterna och 

Folkpartiet på andra sidan. Under perioden 1997-2006 fanns det hos 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet en stor enighet i 

energifrågan under den här perioden, inte minst när det gällde de 

förnybara energikällorna och omställningen av energisystemet. 

I Alliansens energipolitik under mandatperioden 2006-2010 handlade det i 

allra högsta grad om att hitta vägar till samarbete trots stora skillnader i 

synsätt. Alliansen rymde två av de partier som i alla fall historiskt sett stått 

längst ifrån varandra i energipolitiken. Den allt tydligare blockpolitiken har 
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inneburit stora förändringar av den energipolitiska debatten. Tidigare har 

energipolitiken varit en del av riksdagspolitiken där den traditionella 

blockgränsen inte gällt. Andra indelningar än höger- vänster har haft 

betydelse. Detta har gjort att energipolitiken före 2006 byggde på 

blocköverskridande samarbeten. Den allt tydligare förstärkningen av 

blockgränsen sedan 2006 har dock fört med sig att energipolitiken 

anpassats efter samma uppdelning. Den energipolitiska utmaningen för 

den borgerliga regeringen låg i att både hålla ihop den egna politiken och 

visa på skillnaden gentemot partierna i opposition. Lösningen blev en 

fokusering på klimatfrågan och energifrågans globala karaktär. Alliansen 

möjliggjorde sitt samarbete genom objekt som var så flexibla att de kunde 

användas på olika sätt beroende på vad varje parti ville förklara eller 

motivera. Detta innebar, inte minst för Centerpartiet, en splittrad tillvaro. 

Visst möjliggjorde den flexibilitet och det tolkningsutrymme som fanns i 

förslag och beslut i Alliansens energipolitik att Centerpartiet kunde föra 

fram sina hjärtefrågor, men det innebar också att en skarp kritik riktades 

mot partiet för att det svek sin historia och sin identitet. 

 

Tid Samarbeten/uppgörelser 

1980-1991 C,Vpk - S, Fp, M 
 

1991-1997 S, Fp, C (från 1992 också M och Kd) 
 

1997-2006 S, V och C – M, Fp och Kd 

2006-2010 M, Kd, C och Fp – S, Mp, V 

 

Figur 5. Förändringar i samarbeten och uppgörelser mellan partier 1980-2010. 

I den energipolitiska riksdagsdebatten är enighet och konflikt av stor vikt. 

Det är inte självklart att det är de partier som står närmast varandra i 

energifrågan som samarbetar. För att göra det möjligt måste aktörer hitta 

eller skapa gemensamma nämnare som de kan bygga sin energipolitik runt. 

För dem är det viktigt att dessa objekt rymmer en flexibilitet som 
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möjliggör att partier med olika uppfattningar kan samarbeta med varandra. 

Det kan handla om att överbrygga stora olikheter men också om att 

tydliggöra skillnader. Det blir en fråga om att både ta avstånd från och 

närma sig andra aktörer. Enligt tekniksociologerna Susan Lee Star och 

James R. Griesemer kan samarbeten där perspektiven är långt från 

varandra, ske på flera olika sätt: genom att hitta en minsta gemensamma 

nämnare som enar de olika aktörerna, genom att skapa tillräckligt flexibla 

objekt för att göra det möjligt för varje aktör att använda på det sätt som 

passar, genom en samling objekt som kan användas för skilda ändamål, 

genom att förenkla objekt eller göra dem abstrakta så att de passar eller i hög 

grad låta arbetet ske autonomt.687 Samarbete trots stora olikheter har många 

gånger varit en förutsättning för att få igenom energipolitiska beslut. 

Strategier i linje med vad Star och Griesemer har varit en förutsättning för 

att varje parti i ska kunna fortsätta med sina hjärtefrågor. Inte minst har de 

stora energipolitiska besluten inneburit många kompromisser och en 

strävan hos varje parti att få igenom sina intressen.  

 

Den energipolitiska riksdagsdebatten skapas delvis utifrån ambitionen av 

att samarbeta med vissa partier och ta avstånd från andra. Men samtidigt 

har energipolitiken konstruerats utifrån starka principfrågor där det har 

varit oerhört viktigt för partier att hålla fast vid sin politik även om det 

inneburit samarbeten med partier som de i andra frågor stått långt ifrån. 

Centerpartiet är ett bra exempel på ett parti som både samarbetat med 

partier de annars står långt ifrån men också ett parti som gått långt för att 

få ett samarbete att fungera.  

 

                                                      
687 Star & Griesemer, 1989, s. 404.  
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Utblick 

Det svenska exemplet som brukar framhållas som framgångsrikt vittnar 

om en komplicerad och vindlande väg med oklar utgång. Även på 

europeisk nivå finns visioner om att bli en föregångare. I december 2008 

fattade europaparlamentet beslut om det så kallade 20-20-20-målet som 

innebär att till år 2020 sänka koldioxidutsläppen med 20 procent, öka 

andelen förnybara energikällor till 20 procent och öka energieffektiviteten 

med 20 procent. Även på en internationell nivå finns gemensamma 

strävanden mot ett mer hållbart energisystem med mindre klimatpåverkan. 

Klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 var ett misslyckande men vägen 

mot den globala omställningen fortsätter, och konferensen i Cancún 2010 

var försöket till en nystart. Med tanke på de förestående globala 

omställningarna av energisystemen ger de komplexa, konfliktfyllda och 

politiskt traumatiska mönster som här frilagts en fingervisning om vilka 

svårigheter som väntar.  
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Summary 
 

 
nergy politics is largely based on visions of the future society - 

ones to aim for and ones to repudiate. Energy sources are 

central to these visions. Renewable energy sources serve as a 

basis for both utopian and dystopian visions of the future. 

They become representatives and symbols of certain types of society. 

Renewable energy sources can be used in multiple ways rhetorically, to 

advocate the small and the small scale, to caution against regression and 

the anti-modern, and to uphold development, modernization and a future 

orientation. In Swedish energy politics visions of the future society have 

been wielded as important arguments for or against various energy 

sources. 

 

On April 17th – 1980, the Swedish parliament decided to transform the 

Swedish energy system. By the year 2010 renewable and domestic energy 

sources with “as little environmental influence as possible” were to be 

constitute the foundation of the energy system. Oil, coal and nuclear 

power should no longer be parts of the Swedish energy system. Instead, 

society was to rely on energy sources with great output variability, that do 

not damage the environment. Achieving that vision entailed research and 

energy efficiency, as well as co- operation between various actors in 

society.688 The decision was a result of a referendum held on March 23th – 

1980. This referendum offered three choices, all of which entailed the 

phasing out of nuclear power, developing renewable energy sources and 

transforming the whole energy system. The referendum did lead to a 

parliamentary decision to phase out nuclear power, but without explicitly 

                                                      
688 Proposition 1979/80:170. 

E 
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specifying the future energy system as a whole or what part renewable 

energy sources would play in it. As much as the post referendum decision 

meant the phase out of nuclear power, it also meant a decision that 

renewable energy sources would have to be developed – something often 

overlooked in the energy politics debate and in research into the debate. 

This decision and what became of it in parliamentary debate over the 

1980-2010 period is the focus of this thesis.   

 

Aim of the study 

The thesis traces parliamentary debate regarding the transformation of the 

energy system towards relying on renewable energy sources, from the 

1980 decision to 2010. The thesis examines how this energy 

transformation has been constructed in the debate, with a focus on 

renewable energy sources. The following framings questions served as my 

starting point:  

  

How have parliamentary actors, both individuals and political parties, acted on the 

energy development decision that followed the referendum, and how has their conduct 

changed over time?  

 

How do the parliamentary actors define renewable energy sources, and, in the debate, 

how have they connected themselves with values and visions of future society?  

 

How are renewable energy sources and the transformation of the energy system 

problematized by parliamentary actors? 

 

The decision to phase out nuclear energy was the most important one in 

the history of Swedish energy politics. It was a decision that fundamentally 

changed Swedish energy politics, and from day one it shaped 



341 
 

parliamentary energy debate. Even from an international perspective this 

part of Swedish energy politics is relevant. Sweden was one of the first 

countries to decide to transform its energy system, and has, both 

nationally and internationally, been regarded as a role model when it 

comes to environmental and energy issues.689  

 

Apart from this decision being decisive for Swedish politics, many other 

questions are raised concerning energy politics. The energy politics debate 

raises questions of knowledge production, pitting various energy sources 

and technical solutions against each other and making them into 

arguments in the debate on rationality and truth. Actors aim to establish 

their understandings of the best energy system and most suitable energy 

sources as the accepted ones. The debate on what energy sources should 

be chosen also becomes a debate about the future and what constitute 

“the good society”. 

 

The energy politics debate, like other political debate, concerns actors and 

their arguments, interests, decisions etc and how actors debate and argue is 

the foundation of my analysis. An important assumption is that the debate 

on renewable energy sources largely entails neutral descriptions displaying 

their potential – or lack of potential – in the present or future energy 

system. Individual energy sources or groups of energy sources in various 

ways represent social circumstances and relationships between humans 

and their social context, via identification or a distancing. 

 

Energy politics is a constant tug-of-war over how to classify things, what 

categorizations to make and what ideals to make into goals. Actors 

interact and negotiate, creating meaning and definitions. For an actor‟s 

                                                      
689 Lundqvist, 2004. 
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ideas to gain traction, other politicians have to realize their value and how 

they capture the world: how it is and ought to be. I use three concepts to 

describe this process: problematization, obligatory passage point and boundary 

object. 

 

Tracing the handling of the 1980 decision means focusing on an aspect of 

the decision that has tended to end up in the background in both public 

debate and earlier research. The renewable energy sources themselves, 

which the development decision concerned, have been both marginalized 

and largely ignored in the debate. From the methodological and analytical 

perspectives, this has meant analyzing not only the explicit presence but 

also the absence, for example, of certain energy sources, perspectives and 

statements. The silenced, absent and excluded can be understood by 

questioning what is taken for granted. The concept of problematization 

offers a way to analyze what is included, excluded and taken for granted, 

as well as what is labelled as problematic.  Furthermore, it allows me to 

see how it has been – received by other actors, what has met with 

sympathy and what has not – i.e. what becomes an obligatory passage point. 

Problematization offers a way to understand how the debate is 

constructed and, not least, how renewable energy sources are constructed 

in the debate. This approach is also based on the notion that energy 

sources are not neutral, but are tied to values that also affect what is 

possible and impossible in the debate - something that has been essential 

in the analysis. Renewable energy sources, for example have also shown 

themselves to possess great flexibility. I have borrowed the boundary object 

concept from Susan Lee Star and James R. Griesemer. Their perspective 

has also served as a tool for analyzing how actors can co-operate despite 

great political differences. 
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Method  

The documents that were most significant for my study were the 

parliamentary protocols. By studying the parliamentary debate, it was 

possible to trace the positions and arguments of the political parties in the 

debate on transforming the energy system. To fulfil the research purpose 

and answer the research questions, it was also necessary to study factors 

outside the parliamentary debate that exerted significant influence. For 

that reason, propositions, investigations, and in some cases even motions 

and reports have been included in the analysis. 

 

To gain an overview of and to analyze the material, I started by identifying 

relevant parts of the material and by discussing energy system 

transformation and the renewable energy sources themselves. I then 

coded the material, as a way to structure the material and start the analysis. 

Coding is a way to identify categories or themes in material, the categories 

are based on both recurrent themes in the text and on things that diverge. 

It offers a way to find patterns and create structure in material, based on 

how the research questions are formulated.690  

 

My approach to coding has changed with time as the material itself 

changed, and as my understanding and knowledge of the material evolved. 

Concurrently, the problem formulation has been refined and the 

theoretical starting points developed. The analytical process is best 

described as an iterative alternation between partial aspects and the 

entirety of the material. The entirety encompasses both the collected 

material and anything lying outside, it contributes to my understanding, 

for example, of earlier research and the theoretical starting points. 

Through this ongoing process, the analysis deepens and helps reveal 

                                                      
690 See also Coffey & Atinson, 1996.  
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patterns, which in turn develop and have repercussions for understanding 

the particulars of a process lacking a natural or defined ending. 

 

1980 – 1991: In the Shadow of Nuclear Power 

At the time of the referendum, the parliamentary parties agreed that 

nuclear power should be replaced with renewable energy sources, a 

consensus made clear by all of the options available in the referendum. 

Immediately after the referendum, however, the focus shifted from 

nuclear power as a problem to the dependence on oil as a problem by 

those with the power to define energy politics. This shift of focus also 

caused the goals of energy politics to change. With this in mind, renewable 

energy sources were no longer the obvious solution to the problem as it 

was defined at the time. 

 

After the referendum, the parliamentary debate quickly found itself in a 

position in which renewable energy sources were marginalized. Although 

each party interpreted and understood the energy system and energy 

issues as a whole in its own way, there were two clearly defined main 

problematizations. Two visions and two ways of organizing society were 

pitted against each other, elucidated by the fact that they were opposites. 

The differences between them and how they were reinforced by each 

other‟s characteristics strengthened the contrasts.691 The action space was 

limited and the possibility of moving outside of, or between, the 

problematizations was small. Renewable energy sources were used in 

advocating a more decentralized and directly democratic society where 

environmental considerations mattered more, and where humans and 

nature were closer, but also as a threat to welfare and modernity, 

symbolizing regression in development. Similarly nuclear power was cited 

                                                      
691 See also Czarniawska, 2002, s. 32 ff.  
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in arguing against increased control over humans and an overly technified 

and risky society, and in advocating a technically advanced society in 

which nuclear power created economic possibilities. All these arguments 

were based on notions of certain energy sources leading to certain types of 

society. 

 

For the actors most powerfully dissociated from the discussions of the 

seventies – mostly the conservatives but also the liberal party in and part 

the social democrats – it was mainly the vision of an alternative society – 

(modernist-critical, small scale, and decentralized) – that they were 

repudiating. The Centre Party and the Left Party – which were the parties 

that presented these ideas in relation to the debate on transforming the 

energy system and the advocacy of renewable energy sources – were 

labelled by the others as naïve and too ideological. They were described as 

insufficiently rational and criticized for broadening the question more than 

was necessary. The Conservatives and the Liberal Party strongly 

advocated “rationality” and sticking to expert knowledge of the future 

energy system, something which they claimed that their political 

opponents did not do.692 The Conservatives and Liberals denigrated their 

opponents´ politics as unscientific, ideological, and irrational. 

 

The values on which these problematizations were based also became 

synonymous with different energy sources. It was impossible to plead for 

one energy source without indirectly taking a stand for one of these 

visions of the future society. The energy debate of the eighties was 

characterized by a battle between these visions, and there was no doubt as 

to which one dominated the debate. The problematization in which 

nuclear power was advocated was ascendant: the other one was mostly 

                                                      
692 Callon, 2007, s. 320.  
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excluded from the debate and so where renewable energy sources, which 

were overshadowed by nuclear power. The first problematization had 

become an obligatory passage point and, to gain a hearing in the debate, 

the other actors were forced to adjust to it. It became a debate based on 

stereotypes and a battle over who had the right to define and who had 

power over the understandings seen as positive. 

 

1991–1997: The breakthrough of renewable energy sources 

The nineties would become the decade when the debate shifted and when 

the conditions governing renewable energy sources and the energy 

transformation changed. They would be taken more seriously and 

therefore described as possible alternatives. The values attributed to 

renewable energy sources, which had also influenced the debate on 

transforming the energy system, had changed, and with them also the view 

of what was possible within the transformation. The clear difference 

between, on one hand, small-scale renewable energy sources, and on the 

other hand, large-scale non-renewable energy sources had been 

renegotiated. 

 

This chapter begins in 1991, the year bio energy was seriously considered 

in the parliamentary debate. Bio fuel had very quickly become the 

renewable energy source to rely on. Even though it had been under 

development for many years it had been absent with few expectations 

from parliamentary energy debate. Several factors helped bio fuel gain 

such traction in the parliamentary debate. Bio fuel did not demand the 

changes of infrastructure that most other energy sources did, nor did it 

require users to make large changes. It was renewable and could be 

developed on a large scale – a combination that contradicted the formerly 

strict division between renewable and small scale, on one hand, and non-
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renewable and large scale, on the other. Bio fuel reconciled the differences 

that had arisen and created such severe conflicts between parliamentary 

actors in the eighties. Earlier, the arguments against renewable energy 

sources had been that they were inadequate, and that it was naïve to 

believe they could be of any significance. Now there was a renewable 

energy source that many trusted and attributed great potential in the 

energy system. Bio fuel could be used in all problematizations and was a 

renewable energy source that everyone could enrol and use as their own. 

Because of bio fuel, the established sources no longer stood against the 

alternative, the small scale against the large scale, or the renewable against 

the non-renewable. When the debate could describe bio fuel as an energy 

source to rely on, the conditions governing renewable energy sources 

changed conclusively. Because of bio fuel, renewables could now be 

favourably included in completely different problematizations. Renewable 

energy sources had, like nuclear power, been attributed values, and it had 

been difficult to say anything about these energy sources without having 

to uphold these values.693 “Renewable energy sources” had come to mean 

more than just a group of energy sources that shared the characteristic of 

being renewable. 

 

The possibility of agreeing on how to behave towards renewable energy 

sources was reinforced by the fact that 1991 was the year to which the 

1988 decision to close down two nuclear reactors had been postponed. 

This factor contributed strongly to the contrast between renewable energy 

sources and the declining fortunes of nuclear power. This also made it 

easier for those who wanted to keep nuclear power to plead for the 

development of renewable energy sources, because they were not seen as 

threatening nuclear power. In contrast to the conflicts of the eighties, 

                                                      
693 Winner, 1980.  
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parliamentary energy debate of the nineties was characterized by 

consensus rather than conflict. 

 

1997–2006: The transformation begins 

The year 1997 marked the beginning of a new period in Swedish energy 

politics. The Social Democrats, the Left Party, and the Centre Party allied 

themselves in support of a new energy agreement. In contrast to the 

agreement from 1991, which had been followed by consent and political 

stabilization, this agreement instead caused conflict, disruption, and 

anything but unity. The strong reactions resulted directly from more 

combative energy politics and from initial concrete attempts to transform 

the energy system by phasing out nuclear power and concentrating on 

renewable energy sources. The 1997 agreement led to new alliances in 

energy politics and acknowledged the changed direction of the Social 

Democrats – most obvious in connection with the launch of the “green 

welfare state”-vision in 1996. Collaboration with the Centre Party and the 

Left Party made it even more obvious that the Social Democrats wanted 

to take a different path. Together these parties aimed to make conceptions 

such as “development” and “the future” their own in energy politics. 

 

Two historically significant events in the history of Swedish energy politics 

that played a definite role in transforming the energy system occurred 

during this period: first, the extension and rebuilding of co-generation 

plants and, second, the closing down of the Barsebäck nuclear power 

plant. These events showed that it was possible both to phase out nuclear 

power and develop renewable energy sources. 

 

The increased room for renewable energy sources also led to increased 

partisan differences. When renewable energy sources were given more 
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room and were pitted against nuclear power, the critics took advantage of 

the opportunity. Renewable energy sources were again regarded as 

inadequate. For the Conservatives, the Liberal Party, and the Christian 

Democrats, renewable energy sources were not an option, according to 

their view of what constituted a rational and practical energy system. The 

energy agreement between the Social Democrats, the Left Party, and the 

Centre Party, which emphasized developing renewable energy sources and 

replacing nuclear power, may explain the strengthening political 

differences and polarization. It became a battle over what politics or 

future energy system could be described as the most “future oriented”. 

The struggled largely concerned who had the power to define and 

establish ownership of the concepts. “Success”, “development”, and 

“rationality” were among the concepts in play at this point. They were 

significant and important concepts that most people regarding as positive, 

so the political actors could gain a lot by making them “theirs”. 

 

2006–2010: Who transforms what? 

The 2006 election brought large changes to Swedish politics, meaning that 

the map of energy politics had to be re-drawn. For the first time in the 

studied period, the energy issue became bloc specific, which had 

significant consequences for the debate on renewable energy sources and 

energy system transformation. New collaborations led to new differences 

and to a need to define and redefine the renewable energy sources: efforts 

to transform the energy system were intensified. 

 

Energy issues had formerly split the blocs, and the parties had never been 

able to reach agreement on them. The various agreements between parties 

from different blocs had always excluded some parties. The new bloc-

specific energy politics meant a new situation that greatly influenced how 
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energy politics was debated. This also coincided with increased interest in 

the climate change issue, which peaked in late 2006, and in turn affected 

the term of the debate and the dominant arguments. The change led to 

new conflicts, new stalemates, and new ways of problematizing energy 

issues. The set of climate change issues was included in all 

problematizations and was described by everyone as a problem. 

 

For the Liberal/Conservative government, a way to achieve joint energy 

politics was offered by climate change, international issues, and the EU. 

The main argument was that energy and climate change issues were not 

limited by boundaries, so their efforts would not be either. This was also a 

way of criticising the opposition, who were branded “climate nationalists”. 

The conflict became more about where to concentrate efforts and 

resources. The opposition argued that Sweden could exert influence by 

setting a good example, which also corresponded to the 1996 notion of 

the “green welfare state”.  The Liberal/Conservative government, on the 

other hand, argued that Sweden had already come such a long way that its 

resources should be expended outside Swedish borders. 

 

The largest change in how the energy system transformation was viewed 

was made by the Liberal/Conservative government, which is where my 

focus lies. There were certainly ambiguities in the government‟s 

behaviour. On one hand, Sweden was described as a role model that had 

made great progress in developing renewable energy sources. On the 

other hand, renewable energy sources were described in a way that had 

become very familiar, i.e., as insufficient, and those who believed that they 

would be of great significance in the energy system were labelled naive. 

How was it possible to arrive at these quite different interpretations? The 

answer to the question primarily concerns how the actors treated 

renewable energy sources, which served as boundary objects that could be 
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imbued with different meanings.694 This was nothing new in the 

parliamentary debate. Renewable energy sources had earlier also been 

assigned a range of meanings. Hydroelectric power had been described as 

renewable by some, while others claimed it was not. In addition, the bio 

fuel concept exposed the flexibility inherent in the renewable energy 

concept when it fundamentally changed what were considered renewable 

energy sources. What was particularly interesting in this case were these 

quiet divergent descriptions uttered by the same actors. The renewable 

energy concept was imbued with very different meaning depending on the 

context being used in the specific way that was most useful – or expedient 

– in the context. The flexibility inherent to the concept made that 

possible. 

 

In the eighties, the Conservative/Liberal coalition – except for the Centre 

Party, which was also part of the coalition – claimed that transforming the 

energy system was the target, but that it could not be achieved because 

renewable energy sources were insufficient for the task. Now, the 

transformation of the energy system no longer was the target, not because 

it was deemed impossible or not considered desirable. No, transformation 

was not now the target because it had already been achieved. One does 

not have to be very attentive to see that there was never was a time when 

the Conservative and Liberal parties said that they wanted the 

transformation to occur now and that it was possible. The government 

consequently went directly from the opinion that the transformation was 

something that would not happen, to the opinion that it already had. 

  

                                                      
694 See also Star & Griesemer, 1989.  
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Conclusion 

During the thirty years studied, it was only possible to argue for nuclear 

power and against renewable energy sources by categorizing the latter as 

impossible, unrealistic, and preposterous. Despite this, it was impossible 

to claim that renewable energy sources were bad or that it would not be 

good to have an energy system based on them. Renewable energy sources 

were, despite their marginalization, something that all actors had to treat 

as desirable goals. All actors shared the belief that the future energy 

system would be based on renewable energy sources. All political parties 

agreed that renewable energy sources in principle were preferable and that 

the future energy system should, in the long term, be based on them. No 

one claimed that renewable energy sources were a bad idea. In the 

referendum, all the political parties pledged to hurry their development. 

Despite this, the debate on renewable energy has been characterized by 

constant conflicts, likely because it has been designated an alternative to 

nuclear power. The parties that wanted to postpone or stop phasing out 

nuclear power have consequently had strong reason to develop arguments 

demonstrating that renewable energy sources cannot currently, be counted 

on. 

 

The Swedish example, which is usually described as successful, gives 

evidence of a long and winding road with a cloudy ending. In addition, at 

a European level, there are visions of becoming a renewable energy leader. 

In December 2008, the European Parliament decided on the “20-20-20-

targets” that entail lowering carbon dioxide emissions by twenty per cent, 

increase the number of renewable energy sources to twenty per cent and 

increasing energy efficiency by twenty per cent. At the international level, 

shared efforts are being made to achieve a more sustainable energy system 

having less effect on the climate. The 2009 climate conference in 

Copenhagen may have failed, but progress towards global energy 
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transformation continues and the conference in Cancún 2010 was an 

attempt at a fresh start. Considering the upcoming global transformation 

of the energy system, the complex, conflict-filled and politically traumatic 

patterns that have been uncovered here hint at the difficulties that lie 

ahead.  
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