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Politiska missförstånd 
om svenska kärnkraften
Elpriserna har gjort energipolitiken till en av valets största frågor, och inte 
minst har avvecklingen av Ringhals 1 och 2 blivit ett slagträ i debatten. Men 
den förenklade och ideologiskt motiverade historieskrivning som politikerna 
nu ägnar sig åt ligger inte långt ifrån desinformation.

de någon egentlig skillnad, men en månad efter beskedet
beslutade Vattenfall att lägga ner Ringhals 1 och 2 i förtid.
Höjningen gjorde dessutom att frågan kom upp på bordet.
Borde inte effektskatten helt slopas? frågade sig allt fler.
Just detta möjliga slopande av skatten blev det stora
debattämnet under det kommande året. I början av 2016
gjorde Vattenfall ett uppmärksammat utspel där man
hotade med att stänga samtliga kvarvarande reaktorer i
såväl Ringhals som Forsmark om inte regeringen avskaf-
fade effektskatten helt. Det fick önskad effekt: skatten slo-
pades, med viss fördröjning, och återstoden av den svens-
ka kärnkraften var därmed ”räddad”. Men beslutet att
avveckla Ringhals 1 och 2 låg fast. Reaktorerna ansågs för
gamla.

H
ur kan vi då på basis av detta händelseför-
lopp konstruera en övertygande historisk
förklaring till varför Ringhals 1 och 2 lades
ned? Här kan vi först konstatera att frågan
liknar viktiga historiska frågeställningar av
typen ”Varför föll Sovjetunionen?” eller

”Varför utbröt första världskriget?”. Det säger sig självt att
sådana frågor inte låter sig besvaras i en handvändning.
Men liksom i Ringhalsdebatten har det även i dessa fall
varit lockande att försöka identifiera och isolera en ”avgö-
rande” faktor, exempelvis att Sovjetunionens kollaps
berodde på ett fallande oljepris, på Tjernobylolyckan, på
Gorbatjovs perestrojka-politik, på kuppförsöket i augusti
1991 och så vidare.

Problemet som historiker ofta ställs inför i sådana fall är
vanligen att det finns dussintals tänkbara orsaker till en hän-
delse – och samtliga kan mycket väl te sig plausibla! Men
seriösa historiker försöker inte identifiera en ”avgörande”
faktor, utan undersöker hur olika faktorer växelverkar med
varandra. Bara på så sätt kan vi på en strukturell nivå nå en
robust förståelse av förändringsförloppet ifråga.

Vi kan också analysera Ringhalsavvecklingen i termer av
den klassiska historievetenskapliga spänningen mellan
”struktur” och ”aktör”. I en valrörelse blir det frestande för
en oppositionsledare att hävda att ”det var Andersson som
lade ner Ringhals”. Men huvudintrycket blir ändå att aktö-
rerna i detta fall var mer eller mindre maktlösa inför de
starka strukturella krafter som höll på att göra kärnkraften
olönsam, särskilt utvecklingen på elmarknaden och tren-
den mot alltmer omfattande säkerhetskrav. Att aktörerna
i huvudsak hade att anpassa sig till de bistra strukturella
förhållandena är också den bild som framträder i SvD-
intervjun med ordförande Nordström, som snarast ser till-
baka på sig själv som en i grunden hjälplös aktör som bara
kunde ta ett enda möjligt beslut: att lägga ned de olönsam-
ma reaktorerna. Intrycket förstärks av att slopandet av
effektskatten som sedermera följde inte förändrade något.

En ytterligare möjlighet är att tillämpa en dialektisk för-
klaringsmodell. Den kan ta sin utgångspunkt i att kärn-
kraften passade ytterligt väl ihop med folkhemserans
fokus på storskalighet och tillväxt i energiförsörjningen
kombinerat med en politisk ideologi där långsiktig plane-
ring stod i fokus. Det harmoniska i detta samspel mellan
kärnkraft och folkhem rubbades av antikärnkraftrörel-
sens framväxt men också av 1990-talets övergång till en
avreglerad elmarknad baserad på nyliberalt marknadstän-
kande. Politiska aktörer förväntades spela en mer passiv
roll och långsiktig stabilitet omöjliggjordes av markna-
dens oförutsägbara turbulens.

Kärnkraften visade sig illa anpassad till detta och visa-
de sig sårbar och illa rustad för att rida ut den ”perfekta
storm” av händelser som avtecknade sig på våren 2015.
Det här perspektivet kan också hjälpa oss att förstå den
nutida vurmen för så kallade ”små modulära reaktorer”.
Dessa kan i ett dialektiskt perspektiv ses som en anpass-
ning från kärnkraftsvisionärernas sida till en ny tidsålder
i vilken de stora, oflexibla kolosserna från förr inte läng-
re passar in.

Två av Ringhals fyra reaktorer stängdes 2019–2020.  
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"A
ndersson lade ner kärnkraften”, löd
huvudrubriken på SvD:s förstasida den
4 september. Uttalandet, som kom från
M-ledaren Ulf Kristersson, var det
senaste i en rad påståenden från politi-
ker och analytiker rörande orsakerna

till att Ringhals 1 och 2 stängdes i förtid. Dagen innan hade
en uppmärksammad artikel i SvD Näringsliv, baserad på
en intervju med Vattenfalls tidigare ordförande Lars G
Nordström, hävdat att avvecklingen tvärtom ”var ett kom-
mersiellt beslut”. Kristersson menade att det synsättet var
”helt bisarrt”.

Det är intressant och även lite oväntat att historieskriv-
ningen kring svensk kärnkraft på detta sätt blivit ett slag-
trä i sluttampen på valrörelsen. Politiker och analytiker på
olika kanter anklagar varandra för att inte ha förstått sam-
tidshistorien. Samtidigt faller många för frestelsen att
söka enkla och entydiga svar. Få vill erkänna att Ringhals-
avvecklingen döljer ett betydligt mer komplext historiskt
förlopp. Det är synd, eftersom detta förlopp kan ge oss vär-
defulla inblickar inte bara i kärnkraftens samtidshistoria,
utan även i bredare mening kasta ljus över möjligheterna
– och farorna – i vår konstruktion av orsakssamband och
historiska förklaringsmodeller.

Den bästa utgångspunkten för att försöka reda ut varför
Ringhals 1 och 2 avvecklades är att gå tillbaka till det hän-
delserika året 1996. Då avreglerades den svenska elmark-
naden, samtidigt som Göran Persson tillträdde som s-ord-
förande och statsminister. Persson, som från 1998 var bero-
ende av samarbete med Miljöpartiet, omfamnade visionen
om ”det gröna folkhemmet”. I det sammanhanget började
man också skissa på en ny skattepolitik, kopplat till nyckel-
begreppet ”grön skatteväxling”. Energiskatterna hamnade
i fokus och den sedermera så omtalade ”effektskatten” på
kärnkraft infördes år 2000.

Effektskatten var såklart inte populär bland kärnkrafts-
bolagen, men den spelade en helt oväsentlig roll i energi-
debatten fram till 2015. Länge förblev alla aktörer i förviss-
ningen att kärnkraften, oavsett beskattning, omöjligen
skulle kunna konkurreras ut av andra energikällor. Elpri-
set i Sverige visade en stadig uppåtgående trend under hela
00-talet. Kärnkraften förblev oerhört lönsam. Vattenfall
tjänade stora pengar på den, som man bland annat inve-
sterade i det skandalomsusade förvärvet av holländska fos-
silbolaget Nuon.

Först 2011 började saker och ting röra på sig åt ett annat
håll, och de långsiktiga konsekvenserna av effektskatten,
avregleringen och 1995 års svenska EU-inträde visade sig.
Bland annat delades Sverige, som tidigare haft ett enda
elpris, in i fyra olika prisområden; det kom efter krav från
EU:s konkurrensmyndighet. I mars 2011 inträffade sedan
Fukushimaolyckan, som senare skulle utmynna i nya, kost-
samma säkerhetskrav. Ytterligare kostnader för kärnkraf-
ten lagrades på detta till följd av en lång rad incidenter och
missöden, inte minst på Ringhals; bland annat orsakade en
kvarglömd dammsugare i Ringhals 2 en brand som kosta-
de bolaget ett helt års oplanerat produktionsstopp och 2
miljarder kronor i uteblivna intäkter. Det var också pro-
blem med ventiler, sprinklersystem och andra tekniska
komponenter. Både regering och säkerhetsmyndigheter
ondgjorde sig över vad som upplevdes som en usel drifts-
och säkerhetskultur på Sveriges största kärnkraftverk.

Betydligt bättre gick det för den svenska vindkraften,
som nu upplevde sitt stora genombrott. Produktionen
ökade från försumbara 3 TWh 2010 till nästan 17 TWh
2015 – motsvarande 2–3 kärnreaktorer. Konkurrensen om

elmarknaden hårdnade, elpriset vände och började sjun-
ka. Trenden stärktes genom att även kontinentens elpri-
ser sjönk, vilket hade att göra med riklig tillgång till rysk
gas och billigt kol som skeppades in från USA (där kolet
inte kunde säljas på grund av att kraftverk där ställde om
från kol till billig skiffergas).

I 2009 års energiuppgörelse hade den borgerliga rege-
ringen beslutat tillåta bygget av nya svenska reaktorer. Vat-
tenfall hade därefter börjat planera för två nya reaktorer
i Ringhals, avsedda att ersätta Ringhals 1 och 2, som skul-
le tas ur bruk runt 2025. Frågan om nya kärnreaktorer blev
en hett omdebatterad fråga i valrörelsen 2014. Men oavsett
de politiska ambitionerna på kärnkraftsområdet såg det
allt lägre elpriset till att planerna på nya reaktorer tills
vidare avfördes från bolagens dagordning. ”Den tidigare
heta frågan om ny kärnkraft håller på att förvandlas till en
ickefråga”, konstaterade SvD.

I stället försköts diskussionen mot frågan om en eventu-
ell förtida avveckling av de äldsta reaktorerna i Oskars-
hamn och Ringhals. Miljöpartiets Åsa Romson gick ut med
att man under kommande mandatperiod ville se minst två
avvecklade reaktorer i Sverige. I själva verket hade man i
Oskarshamn då redan börjat förbereda för en avveckling
av den äldsta reaktorn. På SvD:s ”Energy Summit” som hölls
precis efter valet, spekulerade Svenska kraftnäts general-
direktör, den tidigare försvarsministern Mikael Odenberg
(M), om att en eller flera reaktorer skulle kunna komma att
stängas i närtid, ”men inte för att Åsa Romson kräver det,
utan av strikt kommersiella skäl”. Ovanpå detta tillkom i
december 2014 Strålsäkerhetsmyndighetens beslut om krav
på så kallad ”oberoende härdkylning” för alla reaktorer som
skulle vara i drift efter den 31 december 2020. Mer frånva-
rande i debatten var effektskatten – fram till mars 2015.

D
å, på våren 2015, befann sig energimarkna-
derna i fritt fall; spotpriset på el dök till
lägsta nivån någonsin. Och kraftbolagen
såg ingen ljusning. Det ledde till diskussio-
ner i bolagsstyrelserna kring frågan om
man verkligen skulle våga sig på att inve-

stera dyrt i den oberoende härdkylningen, eller om man
snarare skulle ta tillfället i akt att stänga sådana reaktorer
som ändå skulle behöva avvecklas inom några år – och som
gett dem så mycket huvudbry under de gångna par åren.

Det var i detta läge den rödgröna regeringen gick ut med
sitt förslag på höjd effektskatt: från 7 öre/kWh till 8
öre/kWh. Ingen i Vattenfalls ledning hävdade att 1 öre gjor-
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