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Abstract
Perman, Karin (2008): Från el till värme. En diskursanalytisk policystudie av energi-
omställning på statlig, kommunal och hushållsnivå. Örebro Studies in Political Science 
23, 192 pp.

The aim of this thesis is to analyse how space heating for single-family houses, and 
energy system conversion has been constructed and discussed at national, municipal 
and household levels. Political documents have been studied, and interviews have 
been carried out with politicians, civil servants and householders in the municipality 
of Falun. In order to study and analyse similarities and differences between these 
three political levels, the following main questions were asked: In which sense is 
the use of electrical heating formulated as problematic? How are the causes of these 
problems presented, and which solutions are suggested? What are the effects of how 
problems, causes and solutions are constructed?

At the national level, the use of electricity produced by nuclear power was con-
sidered a problem. Initially the municipality’s policy documents present the same 
problem, but there is a change of focus to the problem of imported electricity pro-
duced by fossil fuel, and the resulting emissions. At household level, the problem 
was often an old and badly functioning space-heating system. But some households 
did not formulate a problem before they converted. Instead they were influenced by 
their neighbours and thereby convinced. 

At all three political levels, there is consensus on the households’ responsibility 
concerning energy transition. While industry tends to be considered incapable of 
cutting down its energy consumption, households are expected to take the respon-
sibility seriously. Furthermore, within the household, the heating system tends to 
be constructed as a predominantly male concern. 

At all three levels, households are perceived as dependant on economical sub-
sidies when taking the decision to convert from electrical heating. Although it is 
interesting that the interviewed householders only apply this view to others than 
themselves. They are convinced that other households need subsidies to act in an 
environmentally correct way.

The discourse concerning the Swedish energy transition illustrates a shift away 
from a definition of ecological modernisation where environmental considerations 
influence economic development. The thesis clearly shows how economic arguments 
repeatedly influence environmental concerns. However, the tension between the two is 
played down and concealed through the lack of problematisation of the responsibility 
of industry, and through the focus on the need for education and future opportunities. 
Political dialogues concerning the use of electrical heating and the conversion of energy 
systems towards more renewable energies are dominated by economic arguments at 
the three levels. One effect of this is an assumption that energy policy instruments 
such as information and economic subsidies are essential for the energy transition. 
However, if householders rather are influenced by their neighbours should the govern-
ment use economic subsidy as the main energy policy instrument?

Keywords: energy policy, energy, energy transition, gender, renewable energy, house-
hold, discourse, energy conversion, electrical heating, What’s the problem? approach.





 
 

Förord 

 

Det finns många att tacka för det engagemang, intresse och stöd som jag har mött 

under doktorandstudierna. Jag börjar med att tacka min huvudhandledare Inge-

mar Elander (Öru) och min biträdande handledare Agneta Blom (Öru) för att ni 

har läst och kommenterat otaliga versioner av mitt avhandlingsmanus. Era kloka 

synpunkter har varit centrala för avhandlingens utformning.  

Jag vill tacka Annette Henning (HDa) som varit en otroligt engagerad och re-

sultatinriktad projektledare, och senare även biträdande handledare. Jag kommer 

att med glädje komma ihåg alla de tidiga mornarna då vi över en kopp te diskute-

rade ett otal frågor om elvärme, och naturligtvis avhandlingstexter. Tack! När jag 

sent om kvällarna har ringt Charlotte Fridolfsson (Öru), min biträdande handle-

dare, och hon med entusiasm har diskuterat min empiri eller, framförallt, diskurs-

teori − det har varit en källa till inspiration. Du ska även ha tack för att du upp-

muntrade mig att läsa kursen Discourse Theory vid University of Essex, England. 

En person som har varit med mig från grundutbildningen och fram till idag är 

Gun Hedlund (Öru). Hon var min handledare när jag skrev min C-uppsats i 

statskunskap, hon uppmuntrade mig till att söka forskarutbildningen, och har 

gett av sin tid fram till dess att avhandlingen färdigställts. Ditt stöd genom åren 

har varit ovärderligt! Din förmåga att vara mänskligt resultatorienterad och hitta 

konstruktiva lösningar till smått som stort är något alldeles särskilt.  

Under inledningsskedet av arbetet med avhandlingen träffades jag och Åsa von 

Sydow (KTH) för att tillsammans med Ingemar Elander diskutera våra dokto-

randprojekt. Det var en tid av inspirerande diskussioner då avhandlingens ramar 

utformades. Under det mycket konstruktiva och generösa slutseminariet bidrog 

Jenny Palm, från tema Teknik och Samhälle vid Linköpings universitet, till hur 

den slutliga versionen av avhandlingen fick sin form. Stig Montins (Öru) kom-

mentarer på mitt slutmanus var mycket värdefulla, liksom Ewa Weckelgårds 

(HDa), som har läst och kommenterat mitt avhandlingsmanus med en fysikers 

glasögon. 

Jag tackar även för värdefulla kommentarer jag har fått när jag presenterat idé-

er och texter vid de högre seminarierna i statsvetenskap och genusvetenskap, samt 

de s.k. Pop-seminarierna vid Örebro universitet, vid seminarierna på SERC, Hög-

skolan Dalarnas tvärvetenskapliga centrum för solenergiforskning, samt för med-

lemmarna i nätverket Energi för samhällsvetare (ENS).  

Jag vill tacka alla som under åren har, eller har haft, sin plats i ”hus 6” vid 

Högskolan Dalarna för allt intressant tankutbyte. Jag vill speciellt tacka dem som 

tålmodigt har svarat på mina tekniskt inriktade frågor om uppvärmning. En spe-



 

ciell uppmärksamhet riktar jag mot Per EO Berg, tack för att du tog mig till 

SERC, och. Cecilia Mattsson Petersen–vad hade jag ha gjort utan dig, som enga-

gerad samtalspartner med en befriande närhet till skratt?  

De informanter − husägare, politiker och tjänstemän − som accepterade min 

förfrågan om en intervju och som lade ned mycket tid på dessa är jag ett stort 

tack skyldig. Ann-Christin Kjellsson vid Boverkets bidragsenhet har bistått med 

statistiskt material och en service utöver det vanliga. Det har även all engagerad 

bibliotekspersonal på högskolebiblioteket vid Högskolan Dalarna. Anders Eklund 

vid universitetsbiblioteket i Örebro vill jag speciellt tacka för den kunskap om 

referensprogrammet EndNote du generöst har delat med dig av. Britt Sandstål 

utförde ett otroligt arbete, när hon noggrant transkriberade största delen av mina 

intervjuer. Ett noggrant arbete har även Agneta Hessler- Karlsson och Jill Gertzén 

gjort som språkgranskare. Jag är mycket tacksam för det.  

Jag vill även tacka Lena Andrén för den fantastiska framsidesbilden och Dorte 

Olesen, koreograf, som genom installationen Huggande kvinnor har skapat un-

derlaget till bilden. Falu och Borlänge kommuner, Högskolan Dalarna, Formas 

samt Energimyndigheten har bidragit ekonomiskt till att jag har kunnat skriva 

denna avhandling, vilket jag tackar för. 

Min familj har naturligtvis varit ett viktigt stöd i detta arbete. Tack mamma 

och pappa för att ni, ofta med kort varsel, har tagit hand om barnen när det kör-

de ihop sig. Anders, tack för ditt engagemang när jag sent om kvällarna har 

kommit hem och behövt någon som lyssnar på nya idéer och förslag till ändring-

ar. Axel och Hilda, ni är två underbara barn. Tack! 

 

Borlänge, en vacker höstdag i september 2008  

Karin Perman 
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Kapitel 1  
 
Inledning 

Berit och Torbjörn har investerat i en bergvärmepump. Berit ville från början ha 

en pelletspanna och solfångare. Träpellets är billigt och det är magiskt att kunna 

få varmt vatten i duschen direkt från solen. Men Torbjörn protesterade. De var ju 

ändå pensionärer. Pellets innebär en hel del bärande, och både Berit och han själv 

hade under de senaste åren fått problem med såväl knän som rygg. Torbjörn ar-

gumenterar vidare med att nog för att solen är en gratis värmekälla, men alla vet 

ju att solfångare är en dyr investering. Torbjörn tycker också, men det säger han 

inte till Berit, att med en pelletspanna skulle han få ta huvudansvaret och han är 

inte intresserad av att passa en panna hela tiden. Sen har grannarna Holmberg 

borrat för bergvärme och bergvärmepumpen fungerar ju bra. Berit ger med sig.  

Men vad hade det inneburit för till exempel hushållsekonomin, samhällsut-

vecklingen, och för relationen mellan Berit och Torbjörn om Berits argument 

hade segrat? Hade de haft ett annat uppvärmningssystem om de hade varit yngre 

och/eller fysiskt starkare? Hade de bytt till bergvärme om inte grannarna hade 

gjort det? Hade de bytt uppvärmningssystem överhuvudtaget om inte grannarna 

hade tagit det första steget? 

Som exemplet visar är energitillförsel en komplex fråga som inte bara diskute-

ras på global och nationell nivå utan den berör också i hög grad hushållen. Jag 

analyserar i detta arbete svensk energipolitik och energiomställning på olika poli-

tiska plan under perioden 1997-2006. Ett mer preciserat syfte är att undersöka 

hur aktörerna stat, kommun och hushåll hanterat frågan om att minska använd-

ning av el för uppvärmning i småhus. Detta görs genom att analysera vilken syn 

på användningen av el för uppvärmning som de olika aktörerna uttrycker, vilka 

lösningsförslag som förordas, samt vilka effekter detta fått.  

Sveriges elberoende och speciellt den stora användningen av el för uppvärm-

ning är ett i världen unikt förhållande. Ett politiskt initiativ för att förändra detta 

förhållande är den energipolitiska överenskommelsen från år 1997. Det var en 

uppgörelse mellan centerpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet. Den om-

fattar avveckling av kärnkraftreaktorerna i Barsebäck och en energiomställning. 

Under åren 2006 och 2007 inträffade en rad händelser som bidrog till att frågan 

om klimatförändringarna lyftes högt upp på den politiska agendan internatio-
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nellt. Genom massmediernas intresse blev frågan uppmärksammad av en bredare 

allmänhet. USA:s förre vice president Al Gore kom med sin föreläsning och film 

En obekväm sanning. Filmens budskap var enkelt - med ökade utsläpp av växt-

husgaser1 ökar jordens medeltemperatur med svåra naturkatastrofer som följd. Al 

Gore uttrycker själv att faran som följer med klimatförändringarna är den största 

vi någonsin stått inför (Wennö, 2006). 

De förändringar i klimatet som växthusgaserna orsakar kommer att bli ett hot 

mot mänsklig fortlevnad. Nicholas Stern, tidigare chefsekonom för Världsbanken 

kom under år 2006 med en rapport med beräkningar av kostnaderna för de ska-

dor på egendom, människor och natur som klimatförändringarna förutspås orsa-

ka. Genom att Al Gore och FN:s klimatpanel IPCC2, med sin fjärde rapport om 

klimatförändringarna, fick Nobels fredspris år 2007 kom klimatfrågan att upp-

märksammas än mer (Hernadi, 2007; IPCC, 2007; Nilsson, 2007; Wennö, 2006). 

När klimatförändringar behandlas är världens energiförsörjning och energian-

vändning en naturlig del av diskussionen. Användningen av fossila bränslen med-

för utsläpp av koldioxid som bidrar till den globala uppvärmningen. För närva-

rande är huvudfrågan hur vi ska gå ifrån användning av fossila bränslen till för-

nybara energikällor. Även om klimathotet och det bakomliggande problemet med 

fossilbränsleanvändningen kommit att på allvar och bredare front diskuteras först 

de senaste två åren är inte detta något nytt. Sambandet mellan en ökande koldi-

oxidhalt och klimatförändringar uppmärksammades redan i slutet av 1950-talet 

(Månsson, 1993, s.155). 

1.1 En politisk förändring 

Under samma tidsperiod som klimatfrågan har kommit att bli allt mer uppmärk-

sammad har svensk politik genomgått en förändring. Om man blickar tillbaka 

kan man se att det politiska arbetet och ansvaret har ändrats till innehåll och 

riktning. För att tydliggöra den förändringen talar Stig Montin (2007) i termer av 

andra och tredje generationens politikområden.  

Den första generationens politikområde utmärks framförallt av den nationella 

demokratins genombrott med representativ demokrati. Den andra generationens 

politikområde kännetecknas av att välfärdsstatens expansion under 1970 - och 

1980- talen åtföljdes av en ordning där de politiska organisationernas och den 

offentliga sektorns ansvar och uppgifter var tydliga. Politiken dominerades av en 

                                                
1 Växthusgaserna är koldioxid, metan, lustgas och halokarboner  (FN:s klimatpanel). 
2 IPCC är förkortning för Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007). 
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process där beslut togs i riksdag eller kommunfullmäktige, och besluten genom-

fördes därefter i form av specifika åtgärdspaket.  

Den tredje generationens politikområde utvecklas under 1990-talet och präglas 

av att politiken omformas i riktning mot beslutsfattande i nätverk, så kallad in-

teraktiv samhällsstyrning. Dessa nätverk består av offentliga och privata aktörer, 

det vill säga politiker, tjänstemän plus aktörer inom näringsliv och frivilliga orga-

nisationer, vilka tillsammans genererar politiska beslut som implementeras på 

nationell, regional, eller kommunal nivå (Montin, 2007).  

Montin lyfter även fram att svensk politik sedan början av 1990-talet även har 

utmärkts av en övergång från att fokusera och åtgärda specifika politiska pro-

blem, till att formulera ideologier, det vill säga en styrning genom och av ideolo-

giproduktion. Med hjälp av en samsyn bland olika aktörer av hur ett politiskt 

problem kan konstrueras, liksom dess lösningar, underlättas politisk utövning (jfr 

Rothstein & Vahlne Westerhäll, 2005).  

Den andra generationens politikområden utmärktes av att det finns en tydlig 

ansvarsstruktur med myndigheters specifika ansvarsområden. I ett interaktivt 

samhällssystem läggs istället ansvaret på flera samhällsaktörer varav några saknar 

politisk makt och medföljande ansvar. Dessa konstellationer är ofta tillfälliga och 

begränsade till ett visst sakområde. I den interaktiva samhällsstyrningen finns en 

grundläggande idé om att involverade partners kan uppnå konsensus genom att 

mötas och samtala. De eventuella konflikter som kan uppstå när olika aktörer 

möts, hanteras genom att de ignoreras eller genom att aktörer med avvikande 

åsikter utesluts, alternativt drar sig ur samarbetet. I det fall problemet ändå lyfts 

fram i den allmänna debatten kan det omdefinieras och komma att uppfattas som 

ett ickeproblem (Montin, 2007).  

Enligt Montin är utmärkande, för den tredje generationens politikområden och 

den interaktiva samhällsstyrningen, att politiska dokument styr de olika nät-

verkskonstellationernas arbeten. Dessa dokument formulerar mål som tolkas och 

implementeras på nationell, regional och/eller lokal nivå (Gossas, 2006, bl.a. 

s.54f; Montin, 2007). En studie av Astrid Fell visar att detta är en realitet inom 

svensk energipolitik, och speciellt i arbetet med så kallade hållbara kommuner. 

Hon visar i sitt arbete hur måldokumentet Agenda 21 omvandlas till politisk 

praktik där olika samhällsaktörer interagerar (Fell, 2008). Kommunerna är en 

betydelsefull aktör inom den tredje generationens politikområden, vilket blir tyd-

ligt inom energipolitiken. Som lokal myndighet ansvarar kommunerna för sam-

hällsplanering, de är stora arbetsgivare, stora energiförbrukare, men är samtidigt 

också energileverantörer.  
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En förklaring till utvecklingen av en interaktiv samhällsstyrning är enligt Montin 

bland annat en politisk osäkerhet. Ett område där denna politiska osäkerhet har 

blivit synlig är, de globala och nationella, miljöproblemen. De globala och natio-

nella Miljöproblemen har delvis skapats under en tidigare politikerstyrd sam-

hällsutveckling, där den snabba ekonomiska utvecklingen under 1900-talet givit 

upphov till ett ökat materiellt välstånd men även resulterat i miljöproblem. Ge-

nom att bjuda in många att formulera och lösa politiska problem, så läggs ansva-

ret hos fler samhällsaktörer. Arbetet med att definiera dessa problem och lösning-

ar i bredare sammanslutningar finansieras ofta med hjälp av projektmedel från till 

exempel EU (Montin, 2007).  

För att lösa policyproblem har allt oftare den enskilde medborgaren kommit 

att bli en intressant aktör. Medborgarnas samlade beteende är betydelsefullt för 

att uppnå målen på den politiska agendan, med sikte mot exempelvis en hållbar 

samhällsutveckling. Med medborgarnas utökade ansvar, som vardagspolitiska 

aktörer, har innebörden av styrning förändrats. Det handlar inte bara om att poli-

tiker och tjänstemän på lokal nivå påverkar den nationella politiska inriktningen, 

utan även ett samlat beteende bland individer och hushåll. Dessa individer/hushåll 

är mottagare av olika former av styrning, till exempel informationskampanjer 

eller ekonomiska styrmedel i syfte att locka till beteendeförändring (Montin, 

2006, 2007). 

1.2 Energipolitiken efter år 1990 

Svensk energipolitik påverkades av FN:s Riokonferens år 1992 om hållbar ut-

veckling, vilken förordade lokala lösningar för att komma tillrätta med globala 

miljöproblem. I Sverige inrättades i många kommuner befattningar med åläggan-

den om att följa FN:s Agenda 21 och påverka kommunen och dess medborgare 

till att bidra till ett hållbart samhälle. I samband med att Göran Persson blev ny 

statsminister och socialdemokratisk partiledare talade han om att Sverige skulle 

vara ett föregångsland i miljöarbetet och benämnde det ”ett grönt folkhem” 

(Anshelm, 2002, s.40). Det gröna folkhemmet menade Persson skulle bli en lös-

ning på både de då aktuella ekonomiska problemen och miljöproblemen. Utifrån 

detta politiska ställningstagande formades statliga riktlinjer, och ekonomiskt stöd 

gavs till kommunerna som ansågs vara det lokala navet i det nationella miljöarbe-

tet. Bidrag gavs bland annat till satsningar på förnybar energi och energihushåll-

ning (Anshelm, 2002; Pinel, 1996). 

En del i detta miljöarbete drevs av den politiska överenskommelsen från 1997, 

som innefattade ett beslut om energikonvertering från eluppvärmning av bostäder 
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till användning av förnybar energi och energibesparing (Hermansson, 2002; Pinel, 

1996). En överenskommelse mellan socialdemokraterna, centerpartiet och väns-

terpartiet år 1997 resulterade i att omställningen till ett ekologiskt och ekono-

miskt uthålligt samhälle även kom att omfatta energisystemen. Det politiska be-

slutet innebar att två kärnkraftsreaktorer i Barsebäck skulle ställas av och att en 

minskad användning av icke förnybara energikällor skulle kompenseras av ener-

gihushållning och ökad användning av förnybara energikällor (Proposition 

1996/97:84). 

De aktörer som formar, och vars roller formas av svensk energipolitik är alltså 

både privata och offentliga. De internationella aktörer och styrdokument som 

influerat och influerar svensk energipolitik är FN med Agenda 21 och den Euro-

peiska unionen med dess energipolitiska inriktning mot en ökad användning av 

förnybara energikällor. De nationella aktörerna på energipolitikens område är 

politiker, tjänstemän, näringslivsföreträdare och medborgare som hushåll och 

individer. 

 

Figur 1. Aktörer som formar och formas av den svenska energipolitiken.3 

Utifrån denna beskrivning av energipolitikens utformning kan man säga att det är 

en blandform av andra och tredje generationens politikområde. Det finns alltså en 

                                                
3 Bearbetning av Stig Montins figur (2007, s.7)  
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statlig styrning, samtidigt som andra aktörer bjuds in till att påverka politikom-

rådets form och innehåll (se figur 1). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Avhandlingens övergripande syfte är att analysera svensk energipolitik och ener-

giomställningen på olika politiska nivåer, under perioden 1997 till och med år 

2006. Ett mer preciserat syfte är att jämföra hur aktörerna stat, kommun och 

hushåll hanterat frågan om att minska användning av el för uppvärmning av 

småhus. Detta görs genom att analysera hur problemet, att använda el för upp-

värmning, konstrueras på de olika politiska nivåerna och därmed vilka lösnings-

förslag som förordas, samt vilka effekter detta fått.  

Med flera politiska nivåer där det politiska problemet och dess lösningar for-

muleras följer olika verklighetsbilder. Policyforskning har koncentrerats till studi-

er om skapandet och genomförandet av politiska idéer (Premfors, 1989). Jag vill 

med min forskning studera olika nivåers verklighetsbilder och hur de förhåller sig 

till varandra, var de sammanfaller och var de går isär.  

Studien av energiomställningsdiskursen innehåller två delar. Den första delen 

behandlar svensk energipolitik med betoning på perioden från början av 1970-

talet fram till år 1997. Detta görs för att sätta det energipolitiska omställningsbe-

slutet från år 1997 i ett historiskt sammanhang. Anledningen till att jag vill analy-

sera den energipolitiska historien, med fokus på användning av elvärme, är att 

tydliggöra normsystemens förändringar på statlig nivå. 

Den andra delen är inriktad mot hur olika aktörer har hanterat frågan om 

minskad användning av elvärme efter den energipolitiska överenskommelsen år 

1997. Stat, kommun och hushåll behandlar jag som kollektiva aktörer. Det finns 

avgjort vissa skillnader mellan individer på och/eller texter författade inom en 

nivå men jag undersöker en aggregerad version av problemframställningen på 

varje nivå4. Jag använder mig av begreppet kollektiv aktör där denna inkluderar 

olika grupper av aktörer, men som präglas av gemensamma intressen, integreran-

de mekanismer, möjligheter att förändra, interna och externa representanter och 

att det finns ett gemensamt beslutsfattande (jfr Le Galès, 2002, s.264ff). Le Galès 

(2002) studerar städer utifrån antagandet att de är kollektiva aktörer. På ett lik-

nande sätt vill jag med mitt arbete lyfta fram de tre aktörerna som separata, men 

till viss del ömsesidigt beroende. I mitt fall finns det ett kollektivt beslutsfattande, 

liksom gemensamma intressen, på respektive nivå stat, kommun och hushåll, som 
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förenklat kan sägas tar sig uttryck i att de olika intressen som kan finnas på en 

nivå slutligen resulterar i en viss utveckling. Interna och externa representanter är 

i mitt fall exempelvis de hushåll som har konverterat respektive de som inte har 

konverterat. Integreringsmekanismer handlar till exempel på hushållsnivå både 

om att förstärka banden inom familjen, men även mellan dem som har konverte-

rat från elvärme. Möjligheten att förändra karaktäriserar även den kollektiva ak-

tören. I mitt fall utgör själva policybeslutet och arbetet med detta ett uttryck för 

att uppnå en energipolitisk och praktisk förändring av alla de tre kollektiva aktö-

rerna. 

Denna andra del består i sin tur av tre separata avsnitt. Den första av dessa be-

skriver hur den energipolitiska överenskommelsen uttrycks i propositionen 

1996/97, En uthållig energiförsörjning. Det andra avsnittet behandlar en kom-

muns, närmare bestämt Falu kommuns, hantering av den politiska frågan om 

minskad användning av el för uppvärmning. Det tredje avslutande avsnittet be-

handlar hur hushåll i Falu kommun förhåller sig till användningen av elvärme. 

Istället för en samlad genomgång av tidigare forskning refererar jag fortlöpande i 

avhandlingen till den där den berörs. 

Jag studerar den politiska frågan om minskad elvärme på de olika nivåerna; 

vilka orsaksförklaringar som anges, samt vilka förslag till lösningar som presente-

ras. Inte bara problemets konstruktion studeras, utan även dess effekter. Det kan 

handla om vilket handlingsutrymme som ges till olika aktörer, vilket ansvar de 

får att definiera problemet och hitta problemets lösningar. Mina frågeställningar 

för att operationalisera syftet är: 

 

• Vad anses vara problemet med att använda elvärme för uppvärmning av 

småhus, och vad anses inte vara ett problem?  

• Vilka orsaksförklaringar ges till problemet? 

• Anses det vara möjligt att lösa problemet och vilka lösningsförslag ges? 

• Vilka effekter får problemets konstruktion? 

 

Utifrån dessa frågeställningar genomför jag en diskursanalytisk policystudie av de 

tre politiska nivåerna stat, kommuner och hushåll. I avhandlingen gör jag kompa-

rativ analys av de olika samhällssfärernas sätt att förhålla sig till energiomställ-

ningen. I centrum står hur det energipolitiska problemet, dess orsaker och möjliga 

lösningar identifieras och presenteras, samt vilka effekter detta har haft för ener-

gipolitikens utformning.  

                                                                                                                                          
4 När jag i avhandlingen använder begreppen ”politiska nivåer” och ”samhällssfärer” är 
det dessa just som kollektiva aktörer som avses. 
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1.4 Disposition  

Kapitel 1 Inledning 

I det inledande kapitlet har jag gett en överblick över den svenska energianvänd-

ningen och produktionen under perioden 1970 till 2000-talet. Under samma tids-

period har alltså en förändring skett inom svensk politik, dess innehåll och inrikt-

ning, vilket även presenterats i detta kapitel. Avslutningsvis introducerades av-

handlingens forskningsproblem, syfte och övergripande frågeställningar. Resten 

av avhandlingen är disponerad i följande kapitel.  

Kapitel 2 Teoretisk ram 

Kapitel 2 inleds med presentation av olika policyteoretiska inriktningar. Ett för-

tydligande ges i detta kapitel av vilka analysverktyg som används i avhandlingen 

för att studera förändring, skillnader och likheter mellan problemkonstruktion 

och effekter inom och mellan de olika politiska samhällssfärerna. 

Kapitel 3 Metodologiska utgångspunkter 

Avhandlingens metodologiska utgångspunkter klargörs och diskuteras i kapitel 3. 

Studiens material liksom periodisering presenteras. Därutöver redovisas hur Carol 

Lee Bacchis metod Vad är problemet? används tillsammans med det empiriska 

materialet. 

Kapitel 4 En historisk tillbakablick 

Det fjärde kapitlet är det första empiriska kapitlet. Det har till syfte att ge en hi-

storisk energipolitisk tillbakablick och visa hur politiken på det nationella planet 

har formats och förändrats, med fokus på energiförsörjning och energianvänd-

ning. 

Kapitel 5 Staten 

Kapitel 5 är det andra empiriska kapitlet och behandlar propositionen 1996/97 

En uthållig energiförsörjning. I detta kapitel svarar jag på frågorna: Vad anses 

vara problemet med elvärme, och vad anses inte vara ett problem? Vilka orsaks-

förklaringar anges till problemet? Är det möjligt att lösa problemet? Vilka lös-

ningsförslag ges? Vilka diskursiva effekter har problemets konstruktion? 

Kapitel 6 Falu kommun och kapitel 7 Hushåll i Falu kommun 

I kapitlen 6 och 7 fokuseras Falu kommun respektive enskilda hushåll i Falun och 

frågan om en minskad elvärmeanvändning. För att undersöka detta behandlas 

följande frågor på respektive politiska nivå: Vad anses vara problemet med att 
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använda elvärme, och vad är inte ett problem? Vilka orsaksförklaringar anges till 

problemet? Är det möjligt att lösa problemet? Vilka lösningsförslag ges? Vilka 

effekter har problemets konstruktion? 

Kapitel 8 Det politiska problemets representation och effekt på tre nivåer-

slutsatser 

I det avslutande kapitlet ställs de olika politiska samhällssfärerna mot varandra, 

utifrån ovan presenterade frågeställningar. Jag presenterar och diskuterar konse-

kvenserna av de olika kollektiva aktörernas problemframställningar. I analysen 

inkluderas även kapitel 4 och den nationella politikens utveckling från 1970-talet 

fram till år 1997.  
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Kapitel 2  
 
Teoretisk ram 

Hur har aktörerna stat, kommun och hushåll hanterat uppdraget att minska an-

vändningen av el för uppvärmning? För att svara på denna fråga analyserar jag 

vilken syn på användningen av el för uppvärmning som uttrycks av de olika aktö-

rerna, vilka lösningsförslag de förordar samt vilka effekter detta fått i praktisk 

handling. Jag har i denna studie valt att utgå från ett politiskt beslut från 1997, så 

som det uttrycks i propositionen En uthållig energiförsörjning. Detta riksdagspo-

litiska beslut innefattar dels att Barsebäcksverken ska stängas, dels att använd-

ningen av förnybara energikällor ska uppmuntras. I propositionen står uttryckli-

gen att om detta ska vara möjligt att uppnå måste kommuner och hushåll på oli-

ka sätt involveras i genomförandet. 

I min analys använder jag statsvetaren Carol Lee Bacchis analysmodell: Vad är 

problemet? (1999). Utifrån Bacchis analysmodell har jag gjort en diskursanalytisk 

policystudie av hur det politiska problemet formulerats på de politiska nivåerna, 

statlig, kommunal och hushåll. För att närmare beskriva min analysmodell och 

dess bakgrund diskuterar jag nedan dels policybegreppet, dels hur man i den 

statsvetenskapliga forskningen använt detta begrepp. 

2.1 Policystudier som forskningsfält 

Michael Hill (1997) nämner Machiavellis The Prince från 1532 som exempel på 

en tidig policystudie. Men det var först under 1950–talet som policyanalysen väx-

te sig stark, främst i USA men även i Sverige. Under 1950-talet ansåg man inom 

statsvetenskapen att policyanalysen möjliggjorde utvecklingen av en ny form av 

kunskapsbank om hur problem angående statlig styrning ska lösas (Hill, 1997, 

s.2f; Premfors, 1989, s.24f). 

Under 1980-talet blev fokus ett annat. Sprungen ur forskning inom ekonomi, 

och private management, kom då en inriktning där policyanalysen uppfattades 

mer som ett tekniskt analysverktyg. Som motvikt fanns då inom statsvetenskapen 

en inriktning där man ifrågasatte möjligheten att utveckla en vetenskapligt för-

ankrad policyanalys. Denna inriktning grundade sig på policyprocessens kom-

plexitet och problemet att fånga detta fenomen i en enda studie (Hill, 1997). 
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Enligt Michael Hill hjälper policystudier till att förklara och förstå situationer 

där det saknas fullständiga uppgifter om vad som har hänt och varför det hände, 

samt vår tolkning därav, vilken ju är influerad av egna referensramar och ideolo-

gier. Men policyteorier har, och har historiskt haft, sin inriktning mot hur policy 

ska utformas och implementeras. Det har lett till en framväxt av normativ littera-

tur med fokus på rationella modeller. Hill understryker vikten av att förstå poli-

cyskapandet och implementeringen som en politisk process, detta för att kunna 

undvika den normativa inriktningen och istället fokusera forskningen på att pro-

ducera resultat som stämmer med verkliga förhållanden och, om det är önskvärt, 

också kan användas som förändringsmotor (Hill, 1997). 

2.1.1 Policy och studiet av en policyprocess 

Begreppet policy kan inte ges en helt entydig och väl avgränsad definition. Be-

greppet kan dock övergripande ses som ett sätt att beskriva politik och framför 

allt hur den politiska viljan tar sig uttryck i text, tal och handling. Här måste 

dock också tydliggöras vad som menas med politik. Lennart Lundqvist har be-

skrivit politik som något som omfattar idéer, institutioner och beteenden relate-

rade till det offentliga, den auktoritativa värdefördelningen och utövandet av 

makt (Lundquist, 1993, s.27)  

Policy som vetenskapligt begrepp har traditionellt sett omfattat studier av ska-

pandet och genomförandet av politiska idéer, men även att utifrån dessa studier 

kunna ge rekommendationer till policyskapare om en förbättrad policyprocess 

(Premfors, 1989, s.5ff). Energipolitisk forskning handlar ofta om hur politiska 

frågor hanteras och kan hanteras bättre med relevant kunskap i kombination med 

bättre policyprocesser. Statsvetaren Kerstin Åstrand har studerat tekniska föränd-

ringar med hjälp av policyinstrument. I avhandlingen Energy Policy Instruments. 

Perspectives on their Choice, Combination & Evaluation (2006) har Åstrand tre 

olika ingångar i forskningsområdet energiteknik och policyinstrument. Hon stu-

derar vilka styrmedel som används, hur de används och vilka effekter de har på 

resultaten. En slutsats är bland annat att utvecklingen av vindkraften i Sverige har 

präglats av kortsiktiga styrmedel och därmed kortsiktiga resultat. Det som ofta 

har varit i centrum är kostnadseffektivitet. Åstrand lyfter fram risken att just 

marknadsbaserade styrmedel framförallt gynnar kortsiktigt lönsamma lösningar 

och hon betonar betydelsen av långsiktighet för att åstadkomma en förändring 

mot ett klimatneutralt energisystem. Hon menar vidare att det kan uppnås genom 

att den kortsiktighet som präglar marknadsekonomin kompenseras av politiska 
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styrmedel som underlättar etableringen av småskaliga marknader för teknik- och 

designutveckling (s.11ff). 

I studier av policyprocesser fokuseras de olika faser en politisk fråga passerar 

liksom de faktorer som påverkar frågans karaktär och utfall. Substansen i den 

politiska frågan är av intresse, men i huvudsak ligger fokus på de faktorer som 

påverkar den politiska processen. Oftast studeras en politisk fråga eller ett poli-

tiskt område och den politiska processen inom en organisation eller hur policy 

har formats inom en speciell gemenskap eller ett speciellt samhälle (Hill, 1997, 

s.4). 

Det som traditionellt kan sägas utmärker studiet av en policyprocess är upp-

delningen i de olika delmomenten formulering av policyproblemet, beslutsfattan-

de, implementering och utvärdering. Antingen studeras ett av dessa delmoment, 

några utvalda eller alla. De aktörer som är delaktiga i de olika delmomenten har 

inte tydligt avgränsade roller gentemot varandra, och det saknas även en tydlig 

rollfördelning mellan de olika delmomenten. Både politiker och tjänstemän kan 

alltså vara delaktiga i flera av faserna (Hill, 1997, s.43ff). 

Många forskare har förändrat och utvecklat denna styrmodell, och de olika de-

larna som ingår i en policyprocess varierar i olika modeller. Rune Premfors 

(1989) väljer att använda sig av sju faser som består av: problem, alternativ, re-

kommendation, beslut, genomförande, utvärdering och återföring. Premfors klar-

lägger att problemfasen inkluderar identifiering och strukturering av ett policy-

problem. Alternativfasen är inriktad mot att söka olika lösningsalternativ, och i 

rekommendationsfasen väljs en eller flera lösningsalternativ. I beslutsfasen är be-

slutsfattarens uppgift att, som namnet antyder, ta ett formellt beslut. Denna följs 

av genomförandefasen (implementering). Utvärderings- och återföringsfaserna 

innebär att analytikern sammanfattar resultaten och, i den senare fasen, diskute-

ras framtiden och konkreta förändringar utifrån utvärderingsfasens resultat 

(Premfors, 1989, s.44). 

Enligt Michael Hill bör man när begreppet policy diskuteras beakta att det 

handlar om ett nätverk av beslut och beslutsfattare som formar en policy. Enligt 

denna utgångspunkt bör man alltså ta hänsyn till att både problembeskrivningen 

och orsaksförklaringar förändras över tid. Det kan förklaras av att policyn på-

verkas av det omgivande samhället och dess utveckling. Likaså påverkas en ny 

politisk fråga av redan etablerade sammanhang, och den kommer därmed att pla-

ceras in i en prioriteringsordning (Hill, 2007, s.15).  

Bill Jenkins tar i artikeln Models and Approaches (1997) upp att processer där 

policy skapas vanligtvis sker över lång tid och involverar många beslut, vilket 

visar att offentlig policy är mer än bara ”statlig resultatproduktion”. Det handlar 
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om olika former av policy som korresponderar med bestämda beslut inom ett 

politiskt system. Han anser att offentlig policy förstås bäst genom att studera det 

politiska systemet i dess kontext och genom att se hur ett sådant system förändras 

eller upprätthålls över tid. Men han betonar också att omgivningen inte är i av-

saknad av strukturer utan består av individer, grupper, organisationer med värde-

ringar och intressen. Dessa strukturer arbetar, eventuellt samarbetar, över tid och 

beroende av deras närhet till det politiska systemet har de olika möjligheter att 

påverka utfallet. Det finns dock inget linjärt samband mellan närhet och möjlig-

het att påverka (1997, s.34ff).  

Jenny Palms avhandling Makt över energin. Policyprocesser i två kommuner 

1977-2001 (2004) är ett exempel på en policyanalytisk studie av lokala energisy-

stem och aktörers roller. Palms avhandling är en komparativ fallstudie av de öst-

götska kommunerna Norrköping och Linköping. I studien analyseras hur och 

varför aktörerna agerar i policyprocessen för att forma det lokala energisystemet. 

I studien ligger fokus på att förstå hur och varför olika aktörer saknar eller har 

tillträde till processen. Hon studerar också hur aktörer agerar för att påverka hur 

energisystem utformats samt hur relationer och maktförhållande formas under 

processens gång. Palms slutsats är bland annat att det finns en uppdelning mellan 

tre policykoalitioner: energihushållning, energitillförsel och - genom Agenda 21-

arbetet - miljöfrågorna. Policykoalitionerna var bland annat åtskilda organisato-

riskt och hade olika visioner för energisystemets framtida utformning och därmed 

följde att det formades tre parallella allianser.  

Tillförselkoalitionen innebar att energibolagen skulle kunna erbjuda kommun-

invånarna en säker, miljövänlig och billig energitillförsel. Fjärrvärmeverken upp-

fattades som en utmärkt teknik eftersom de inte bara tillhandahåller värme utan 

även egenproducerad elenergi. Argumenten för fjärrvärmeverkens utveckling hade 

sin grund i uppfattningen att energianvändningen kommer att öka i framtiden. 

Policykoalitionen hushållning hade motsatt inriktning. De mål som var uppsatta 

inom detta område tydliggjorde att energianvändningen skulle minska i de fastig-

heter som kommunen använde. Den så kallade miljökoalitionen var även den, 

enligt Palms studie, inriktad mot en minskad energianvändning. Den utformades 

utifrån handlingsprogrammet Agenda 21, där ett uthålligt energisystem stod i 

centrum. Målen inkluderade både en förändring av energianvändares beteenden 

och tekniska lösningar för att minska energianvändningen. Men här inkluderades 

också en framtida övergång till användning av förnybara energikällor. 

En policystudie handlar dock inte bara om att studera tagna beslut, utan även 

om att studera de frågor som lagts åt sidan, så kallade icke-beslut. Detta för att 

synliggöra en existerande värdefördelning och de motsättningar och potentiella 
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konflikter som ligger inbäddade i policyprocessen. Politisk aktivitet innebär näm-

ligen ofta att bevara konsensus, förhindra förändring och avfärda kritiker (Hill, 

2007, s.15). Men man kan även ställa frågan om ”policy can be seen as action 

without decisions”? (Hill, 1997, s.8). Som svar på den frågan säger vissa att poli-

cy faktiskt skapas av tjänstemän på lokal nivå. På grund av detta betonas betydel-

sen av studier av både handling och beslut i en policyanalys. Synen att policy ska-

pas på en lägre nivå i samhällslivet, gör att till exempel Michael Lipsky förordar 

en ”nedifrån och upp” studie av policyprocessen. Han vill alltså att man istället 

för att ha ett politiskt beslut som ska implementeras på lokal nivå som utgångs-

punkt, utgår från den handlingsfrihet som finns bland ”närbyråkrater” och hur 

de formar politiken i sin närmaste omgivning (Lipsky, 1997). Ett konsekvent ge-

nomfört nedifrånperspektiv finns också i den ansats som utvecklats av Hjern och 

Porter med ”implementationsstruktur” som centralt begrepp (Hjern & Porter, 

1983).5 

Dessa båda synsätt i forskningsmetoder ser Paul A. Sabatier fördelar med att 

sammanfoga istället för att hålla isär. Sabatier understryker även att man måste 

förhålla sig försiktig till att se policyprocessen som något organiserat och med ett 

explicit mål. Detta är något som är en empirisk fråga (Sabatier, 1997). Hill un-

derstryker att policy är politik och inte bara ett resultat av en politisk och by-

råkratisk process. Därför är det viktigt att studera relationen mellan policy och 

politik, och även den dominerande praxis som säger att politiskt arbete är och 

bör vara målinriktat (Hill, 1997, s.8). 

När policyteorier används förväntas det, enligt Marianne Ryghaug, finnas en 

koppling mellan den grupp som policyutformningen påverkar och policybeslutet. 

Ryghaug ger exempel på motsatsen i avhandlingen Towards a Sustainable Aesthe-

tics. Architects Constructing Energy Efficient Buildnings. Hon har studerat ener-

gieffektiva byggnader och betydelsen av policykonstruktion och möjligheten att 

implementera de formulerade policymålen. Ryghaug utgår från ett aktör – struk-

turperspektiv, och har arkitekter i centrum tillsammans med beslut kring energief-

fektiva byggnader. För att kunna studera arkitekter och hur de påverkas av frågor 

om effektiv energianvändning använder sig hon av teori om ”social shaping of 

technology (SST)” (2002, s.23ff).  

                                                
5 Jeffrey Pressman och Aron Wildavsky uppmärksammade under 1970-talet implemente-
ringsprocessens komplexitet. I studien Implementation (1973) uppmärksammar de gapet 
som kan finnas mellan politiska avsikter, tjänstemännens hantering och det slutgiltiga 
resultatet. 
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Det hon kommer fram till är att det finns en diskursiv skillnad mellan hur arki-

tekterna uppfattade estetik och att den inte sammanföll med en teknisk beskriv-

ning av hur en byggnad bör utformas för att vara energieffektiv. I Norge är det 

40 procent av energianvändning som avsätts till bostäder. Arkitekter är en grupp 

som naturligt har en del i utformningen av byggnader och därmed är en viktig 

aktör när bostäder ska förändras för att en energieffektivisering ska kunna upp-

nås. Men, menar Ryghaug, i arkitekternas blickfång har estetiska frågor en så 

stark betoning att det formar ett tomrum ”terra incognita” (s.194) kring frågor 

om energieffektiv teknik. Ryghaug betonar att byggnader visserligen är formade 

av människors händer men utifrån givna tekniska, sociala och kulturella förut-

sättningar. Hon uttrycker det som “a combination of knowledge and be-

liefs”(s.196). Samtidigt kännetecknas arkitekternas praktik av föreställningen om 

en teknisk-ekonomisk modell där rationella individer förutsätts omfamna och ta 

till sig teknisk kunskap. 

I Sverige och andra länder med ett kallt klimat är uppvärmningssystemet en del 

av en byggnad, och när dessa system diskuteras anförs ofta argument som tange-

rar en ekonomisk-teknisk modell. Detta och att det finns skillnader i hur olika 

aktörer uppfattar sina roller liksom hur de uppfattar ett politiskt problem är nå-

got även jag vill sätta i centrum. Det min studie har gemensamt med Ryghaugs är, 

inte bara fokus på energianvändningen utan också intresset för teknisk utveckling 

och förändring. Det som skiljer min studie från Ryghaugs är dock att det i mitt 

fall inte finns något tomrum. Här finns just kopplingar mellan uppsatta statliga 

och kommunala mål och den aktör som man önskar påverka, med hjälp av olika 

styrmedel.  

2.1.2 Policyanalysens brister och möjliga lösningar 

Policyprocessen är komplicerad och Hill ställer frågan om det verkligen är möjligt 

att göra genomtänkta val eftersom det är en omöjlighet att få all nödvändig in-

formation och inkludera alla de aktörer, institutioner och organisationer som po-

licyn angår. Dessutom är det ofta en process som sträcker sig över en lång tidspe-

riod och in i en okänd framtid (Hill, 1997, s.160).  

Policyanalysens brister har påpekats av flera kritiker varav en är Thomas Dye 

som menar att policyanalysen sällan inkluderar den politiska retoriken (Hill, 

1997). Andra är Frank Fischer (1995) och Maarten Haijer (1997) som kritiserar 

rationalistiska policymodeller, där man framställer policyutveckling som en linjär 

modell. Det som enligt Fischer saknas i teorierna om policyprocesser, men som 

finns i det praktiska policyarbetet, är ett sammanhang som möjliggör vissa för-
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ändringar men utesluter andra. Han ser en lösning i att studera det språk, som 

konstituerar och genomsyrar den socialt konstruerade världen. Den formella 

världen är mindre viktig än den informella förståelse som aktörerna har. Forskare 

är själva involverade i den diskursiva praktiken av den policy som studeras och 

måste därför i sin analys vara särskilt uppmärksamma på sin egen roll som poten-

tiella policyskapare (Fischer, 1995, 2003). 

Att dekonstruera en text är något som följer med den postmodernistis-

ka/poststrukturalistiska teoritraditionen. I en postmodern policyanalys fokuseras 

hur policydiskursen själv bidrar till att konstituera den verklighet som policyn 

avser att påverka. Därmed har vi kommit fram till diskursanalysen som en metod 

inom policyanalysen. 

Postmodern analysis, therefore, may be understood as those ap-
proaches to examining policy which emphasize how the initiation, con-
testation, adoptation, implementation and evaluation of any policy are 
shaped by the discursive, narrative, symbolic practices which socially 
construct our understanding of problems, methods of treatment and 
criteria for success. (Schram, 1993, s.252)  

Diskursanalys används för att dekonstruera och problematisera det givna och 

därmed tydliggöra politiska och sociala strukturer, liksom alternativa förklaring-

ar och lösningar. I diskursanalysen finns också en ambition att analysera diskur-

sens historiska utveckling och att belysa vilkas idéer som är representerade inom 

den (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Maria Alm har i sin avhandling Nationell kraft och lokal motkraft. En 

diskursanalys av konflikten kring SwePol Link (2006) studerat konflikten kring 

att upprätta SwePol Link, den likströmslänk som år 2000 upprättades mellan 

Karlshamn och Slupsk i Polen. Alm använder sig av diskusanalys för att analysera 

konflikten som fanns mellan å ena sidan den lokalt baserade kritiska sidan och å 

andra sidan de som förespråkade en etablering av länken, nämligen regeringen, 

Vattenfall, Svenska kraftnät och ABB. Det är sålunda en studie av en lokalise-

ringskonflikt och rummets betydelse, liksom de olika aktörernas tolkningsföre-

träde, eller brist därav. Alm visar att det inte bara var en kamp om hur det geo-

grafiska området skulle definieras, utan även om definitionen av ett hållbart ener-

gisystem. Argumentationen grundade sig bland annat i vetenskapliga, ekonomis-

ka och tekniska logiker, motsättningar mellan det nationella och det lokala lik-

som de platsspecifika förhållandena. De aktörer som använde sig av ekonomiska 

argument fann lätt gehör och argumenten uppfattades som legitima när beslut 

skulle fattas. Vetenskapliga och juridiska argument var även vanliga bland repre-

sentanter från de båda lägren. De argument som hade svårt att bli accepterade 
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inom formella beslutspraktiker (remissyttranden och överklaganden till exempel) 

kunde accepteras inom de informella (demonstrationer, debattartiklar med mera). 

Med de informella beslutspraktikerna fanns även en möjlighet att påverka de 

formella (Alm, 2006, s.232ff). 

2.2 Carol Lee Bacchis policyteori 

Carol Lee Bacchi sammanfogar policyprocessen med diskursanalysen och skapar 

därmed en ny policyanalysmetod Vad är problemet? (1999). Michel Foucault as-

socieras ofta med diskursanalys och Bacchis texter är influerade av hans tankar. 

Foucault definierar diskurs som den praktik som frambringar en viss typ av ytt-

randen (Foucault, 1989, s.54). 

En policyprocess är en pågående process. Den är också komplex och innehåller 

därmed en rad samband som måste hanteras. Det som kan göra studier av poli-

cyprocessen svåra är att flera politiska frågor och beslut ligger till grund för en 

ändrad politisk inriktning. En annan svårighet är att en policy förändras över tid. 

När en politisk fråga ska behandlas och beslutas kan erfarenheter från tidigare 

tagna beslut forma den aktuella policyprocessen. Det är alltså en dynamisk pro-

cess vilken inte bara inrymmer samhällsförändring utan även försök att upprätt-

hålla stabilitet. Denna aktivitet av att säkra redan etablerade värden ingår även 

den i en policyprocess och är viktig att uppmärksamma (Hill, 1997, s.6ff). Man 

kan tala om två processer som löper parallellt eller går omlott. Ernesto Laclau 

skulle kalla stabiliteten hegemoni och konflikten inom eller mellan diskurser an-

tagonism. Hegemoni är ett begrepp som tydliggör dominansen av en diskurs i 

vilken betydelser begränsas (Howarth, 2002, s.121; Winther Jørgensen & Phil-

lips, 2000, s.54ff).  

Genom att se policy som diskurs kan man studera hur argument är strukture-

rade och hur objekt och subjekt konstitueras i policyprocessen. Diskursteorin kan 

användas för att ta isär policytexter och dekonstruera den offentliga diskursen. 

Bacchi anser alltså att språket och praktiken formar en diskurs. Praktiken påver-

kar språket samtidigt som språket påverkar praktiken vilket sammantaget formar 

en diskurs. Slutsatsen av detta är att det är dekonstruktionen av etablerade före-

ställningar som ligger i fokus (Bacchi, 1999, s.42ff). Bacchi har formulerat följan-

de frågor för att kunna identifiera och dekonstruera värderingar (1999, s.12f). 

 

1. Vilket är problemet som presenteras i en specifik policy eller i en policyde-

batt? 

2. Vilka antaganden finns bakom representationen/erna?  
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3. Vilka effekter är orsakade av denna problemrepresentation? 

4. Vad är inte problematiserat i denna representation? Var är det tyst? 

5. Hur skulle gensvaret skilja sig om det politiska problemet var representerat 

på ett annat sätt? 

 

När Carol Lee Bacchi använder begreppet diskurs utgår hon från att i centrum 

står mening och meningsskapande. Hon vill med sin metod möjliggöra en dekon-

struktion, alltså att försöka bryta ner tidigare givna ordningar, att undersöka be-

tydelsen och se beståndsdelar som inte synliggörs utan en närläsning av ett mate-

rial.  

2.2.1 Problemrepresentation 

Carol Lee Bacchi tar sig an problemformulering på liknande sätt som många 

andra som studerar policyprocesser. Hon betonar att hennes tankar ligger nära 

andra forskares gällande synen på problemdefinitionen. Men en tydlig skillnad 

föreligger och det är att Bacchi med sin analysmodell inte skiljer mellan problem-

lösning och problemdefinition. Hon anser det för ensidigt att, som Charles Lind-

blom och andra politiska rationalister, framhäva att om det bara finns kunskap 

om förhållanden som påverkar problemet kan analysen göras bättre. Bacchi skil-

jer mellan å ena sidan problemlösning - med underrubrikerna problemidentifika-

tion och problemdefinition - och å andra sidan problemrepresentation6 (1999, 

s.21) 7.  

There is also no direct analysis of something called, in conventional 
policy literature, “implementation”. Rather, I suggest that here we are 
dealing with a necessarily prior question, the problematic of “problem” 
representation. This does not mean that problem representations pre-
cede implementation, […]. Rather the argument is that the process of 
policy are (sic) a package constituted around problem representation. 
Recall however, that we are not simply floating in the realm of repre-
sentation; we are asking what follows from particular representations. 
Hence we are vitally interested in the effects of policy proposals and 
the problem representations they necessarily contain. (Bacchi, 1999, 
s.13) 

                                                
6 Jag har valt att använda begreppet representation, men avser med det engelskans mer 
komplexa betydelse, som innefattar föreställning, framställning, representation och åter-
givande (Stora engelska ordboken : 120.000 ord och fraser, 1989) 
7 Jfr Lenita Fredenvall (2006) har inspirerats av Carol Lee Bacchi och använder sig av 
metoden ”vad är problemet” när hon studerar den ökade representationen av kvinnor i 
Sveriges riksdag.  
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Att identifiera ett problem samt definiera dess orsaker och lösningar kallar Bacchi 

att diagnostisera ett problem. När problemen diagnostiseras på olika sätt kallas 

det problemrepresentation. Bacchi vill alltså fokusera studiet av policyprocessen 

på problemrepresentationen och dess effekter (Bacchi, 1999, s.199). 

2.2.2 Problemrepresentationens effekter 

Carol Lee Bacchi slår fast att genom att lyfta upp ett politiskt problem på agen-

dan statueras en vald politisk inriktning. De politiska problemen är inte några 

allmänna problem som alla medborgare önskar åtgärda. Att definiera något som 

ett problem tydliggör istället ett politiskt sammanhang. Bakom ett beslut om vad 

som anses vara ett politiskt problem eller inte finns värderingar. Att synliggöra 

dessa värderingar av vad som anses möjligt eller önskvärt ger en möjlighet att visa 

den verklighetsbild som ligger till grund för att ett politiskt problem formuleras 

och når den politiska agendan (1999 kap1, s.199).  

För att studera de diskursiva effekterna av problemrepresentation fokuseras för 

det första subjekten, och hur de formas inom en problemrepresentation (Bacchi, 

1999, s.200f). Subjekten är inte autonoma, utan bestäms utifrån diskurserna. Ett 

subjekt kan bestämmas och positioneras av flera motstridiga diskurser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s.48ff).  

För det andra studeras begränsningarna av vad som kan sägas, liksom vad som 

kan förändras och vad som kommer att fortsätta vara oförändrat. I en problem-

representation finns gränser för hur det politiska problemet framställs, och vilka 

lösningar som presenteras som möjliga. Detta tillsammans formar den diskursiva 

ramen. För att identifiera denna ram kan identitets- och begreppskategorier an-

vändas. Identitetskategorier är gruppbeteckningar som till exempel kvinna, man, 

grupp, hushåll. Begreppskategorier är ett samlingsbegrepp för de meningsbärande 

begrepp som ofta används i den aktuella diskursen som i mitt fall är energiom-

ställningsdiskursen (Bacchi, 1999, s.35f). 

Den tredje aspekten behandlar de så kallade levda effekterna. Diskursernas 

verklighetsbeskrivning får sociala konsekvenser. Bacchi lyfter fram det som kan 

gynna några och missgynna andra som exempel på en levd effekt orsakad av en 

verklighetsbeskrivning (Bacchi, 1999, s.45ff,12f; Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s.42ff).  
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2.2.3 Bacchi och energipolitik 

Bacchi vill med metoden Vad är problemet? tydliggöra det sammanhang som be-

gränsar eller styr policyns utformning. Med metoden Vad är problemet? studeras 

hur politiska problem diskursivt konstrueras inom ett policyförslag eller en poli-

cydebatt (1999, s.199). I mitt fall kan alltså konstruktionen av det politiska pro-

blemet, att använda elvärme, berätta om det sammanhang i vilket det får sin poli-

tiska betydelse.  

I denna studie utgår jag från att policy är en politisk viljeinriktning som påver-

kar den politiska handlingen (och ickehandlingen). Denna politiska viljeinriktning 

formas över tid och med hjälp av flera beslut. Här utgår jag från ett statligt beslut 

som på olika sätt implementeras på kommunal och hushållsnivå. Utgångspunk-

ten, det sakpolitiska område som behandlas i denna studie, är Sveriges energipoli-

tik och det politiska målet från 1997 att minska användningen av elvärme. Mitt 

fokus är hur den politiska frågan om en minskad användning av elvärme har han-

terats på lokal nivå, närmare bestämt Falu kommun och dess invånare. Jag utgår 

från ett nationellt beslut som innefattar en samhällsförändring, vilken ska äga 

rum på nationell nivå, kommunal nivå och på hushållsnivå. Med andra ord gör 

jag en diskursanalytisk policystudie, med fokus på formulerade och dokumente-

rade politiska värden preciserade på tre olika nivåer. 

Jag väljer att använda begreppet aktör när jag diskuterar hur olika offentliga 

institutioners roller har konstituerats, detta på grund av att begreppet subjekt 

konnoterar individen (jfr Torfing, 1999; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Begreppet subjekt använder jag i stället när jag diskuterar och analyserar hur in-

dividers och gruppers identitet formas inom energiomställningsdiskursen. I av-

handlingen använder jag begreppet kollektiv aktör då jag avser de olika politiska 

analysnivåerna. Detta medför att jag använder begreppet aktörsposition när jag 

jämför statens, kommuns och hushållens olika roller. På samma sätt som aktörs-

positioner konstrueras i denna avhandling konstruerar Bacchi subjektspositioner 

(jfr Bacchi, 1999, s.45f). 

De aktörer som har möjlighet att formulera ett policyproblem och medföljande 

lösningsförslag innehar makt. Genom att inkludera begreppet makt i konstruk-

tionen av en diskurs tydliggörs att en dominerande diskurs sätter gränser för olika 

gruppers och individers möjligheter att agera (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s.20).8 Kort sagt, makten inkluderar och exkluderar. Att dekonstruera en 

dominerande diskurs innebär således en analys av den inneboende maktkampen 

                                                
8 Jfr Charlotte Fridolfson (2006) 
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om hur en problemrepresentation ska konstrueras. Min analysuppgift utgörs 

därmed av en dekonstruktion av etablerade diskurser om användning av elvärme. 

2.3 Policy och makt 

Studiet av policyprocessen är i första hand ett studium av hur makt ut-
övas då man utformar en politik, och man kan därför inte bortse från 
djupare liggande frågor om denna makts källa och karaktär. (Hill 
2007, s.34) 

I statsvetenskapliga diskussioner om begreppet makt används ofta tre beskriv-

ningar av maktens struktur. De teorier som då används utgör kompletteringar 

och en vidareutveckling av maktens första dimension, vilken i huvudsak grundas 

på Robert Dahls maktteori, A har makt över B i den mån han kan få B att göra 

något som B annars inte skulle göra (Dahl, 1957).  

Grunden i den första dimensionen är främst individernas möjlighet att delta i 

politiken. I teorin antas människor både vilja och kunna aktivt delta i frågor som 

engagerar och intresserar dem. Det innebär att människor har makt att påverka. 

De grupper/individer som inte deltar aktivt antas i den här teorin helt enkelt sam-

tycka. De olika åsikter som då finns kommer enligt denna dimension att bli synli-

ga intressekonflikter (Dahl, 1957; Lukes, 2005). I den andra dimensionen anses 

makt inte bara beröra dem som deltar i olika beslutsprocesser utan innebär också 

möjlighet att förhindra frågor att behandlas (och personer att agera). Här betonas 

alltså den maktutövning som sker genom att bestämma vilka frågor som ska tas 

upp och behandlas på agendan. Den synliga konflikten är i fokus (Lukes, 2005, 

s.20ff). 

Även i maktens tredje dimension uppmärksammas intressekonflikter och mak-

ten att styra valet av frågeställningar. Här betonas dock den dolda konflikten 

mellan de med tillgång till makt och de utestängda. Den öppna konflikten kan på 

olika sätt ha avstyrts, varför det är viktigt att observera den latenta intressekon-

flikten mellan parter. En maktanalys bör sålunda även uppmärksamma hur tänk-

bara frågor hålls utanför politiken (Lukes, 2005, s.28f). 

Definitionen av maktens fjärde dimension är inspirerad av Michael Foucault. 

Enligt Foucault är inte makt relaterad till individer utan måste förstås genom stu-

dier av hur makt utförs, genom vilka medel och med vilka effekter. Analysen av 

makt bör dock, enligt Foucault, fokusera på diskurser och deras inbördes förhål-

landen för att därigenom tydliggöra aktuella maktförhållanden. Men trots att 

Foucault inte talar om makt relaterat till personer eller om en personlig maktut-



 
 

35 

övning, understryker han att maktförhållanden leder till att vissa personer främ-

jas medan andra får stå tillbaka. De samhällsgrupper som dominerar har större 

möjlighet att forma den dominerande diskursen än andra grupper (Digeser, 

1992). 

Makt handlar alltså i poststrukturalistisk teoribildning inte bara om enskilda 

aktörers tillgång eller utövande av makt och inte heller om strukturella mekanis-

mer. Makt tar sig uttryck i hur det sociala samhället är utformat. Det betyder att 

vilken kunskap som värderas, hur identiteter utformas och hur människors rela-

tioner ser ut är beroende av maktförhållanden. Dessa maktförhållanden är förän-

derliga, vilket tydligt framträder i de sociala skillnader som finns mellan olika 

kulturer och samhällen såväl historiskt som geografiskt (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s.44f). Ett utryck för maktutövning är utestängningsmekanismer. 

Foucault menar att med hjälp av utestängningsprocedurer kontrolleras diskurser 

och människor. En typ av utestängningsmekanism är förbudet. Foucault skriver i 

Diskursens ordning (1993) att ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte 

kan tala om vad som helst när som helst och (…) att inte vem som helst får tala 

om vad som helst” (1993, s.7). Enligt Foucault är politik ett av de områden där 

förbud ofta används (1993). I den här studien visar sig förbud genom att vissa 

saker inte går att säga eller göras begripliga inom den rådande energiomställ-

ningsdiskursen. 

Diskursiv makt handlar om vilken verklighetsbild som dominerar det offentliga 

samtalet. Sociologen Maarten A Hajer skriver om ekologisk moderniserings-

diskurs som en dominerande verklighetsbild när en miljöpolicy ska formuleras 

och implementeras (1997, s.30). Enligt Hajer inkluderar ekologisk modernisering 

ett språk som ligger nära näringslivets. Ett argument är att en ekologisk kris inte 

behöver innebära restriktioner för näringslivet, men däremot en utmaning. Det 

kapitalistiska systemet kan få en skjuts i form av nya behov och nya marknader 

och istället för att som tidigare se miljön som ett problem, är det nu en möjlighet. 

Den ekologiska moderniseringen utmärks av uppfattningen att åtgärder för att 

komma tillrätta med miljöproblemen inte behöver innebära någon strukturell 

samhällsförändring, den är “in this respect, basically a modernist and technocra-

tic approach to the environment that suggest that there is a techno-institutional 

fix for the present problems” (Hajer, 1997, s.32)9. 

I den här avhandlingen handlar den diskursiva makten om hur man hanterar 

frågan om uppvärmning av småhus på olika politiska nivåer, och exempelvis hur 

                                                
9 Jfr Björn Forsberg (2002). Forsberg analyserar i sin studie Lokal Agenda 21 för hållbar 
utveckling hur dikotomin mellan ekologi och ekonomi kommer till uttryck i kommuner-
nas Agenda 21 arbete. 
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vissa aktörer återskapas som potentiella energibesparare och andra utan makt att 

förändra sitt energibeteende.  

2.4 Offentlig och privat politik 

Enligt Carol Lee Bacchi är alltså sammanhang betydelsefulla. De sammanhang jag 

studerar är politik och olika politiska nivåer (stat, kommun, hushåll). Men vad är 

politik? 

Sedan antikens Grekland har skillnad gjorts mellan den överordnade offentliga 

arenan (polis) och den underordnade privata (oikos). Ordet politik kommer från 

grekiskans polis. Det offentliga representerade frihet, moral och intellektuellt ar-

bete, medan det privata stod för det naturliga (det djuriska, att överleva), det irra-

tionella och primitiva. Statsvetenskapliga studier av makt och politik inkluderar 

sällan den privata sfären. Då privata aktörer ingår är det oftast i form av intresse-

gruppers roll och handlande i den offentliga politiken (Lundquist, 1993, s.28). 

Enligt Anne Phillips (1991) kan skillnaden mellan frågor rörande det privata och 

offentliga området traditionellt beskrivas med att: 

Politics is about public decisions, and it occurs in a public space. It re-
fers to ministers and cabinets, parliaments and councils; it means parti-
es and pressure groups, civil service and courts. […] But politics is not 
a question of who looks after the children and who goes out to work, 
or of who addresses the meeting […]. These are private affaires. 
(Phillips, 1991, s.93) 

Med Nancy Fraser använder jag mig av en bredare definition av politik. Fraser 

(1989) urskiljer två betydelser av begreppet politik. Den ena är den officiella poli-

tiken, dess institutioner, och processer. Hanteringen av en fråga inom dessa insti-

tutioner och processer markerar att frågan blir politisk. Den andra betydelsen är 

en diskursiv syn på politik, där något är politik om det ifrågasätts på en mängd 

olika arenor och bland olika grupper10.  

Fraser uppfattar och behandlar inte politik och politiska processer som något 

statiskt. Enligt henne är definitionen av politik kulturspecifik och därmed förän-

derlig. En fråga som vid en tid utgör en politiskt viktig fråga, kan i en annan tid 

och på en annan plats läggas åt sidan. I den här studien lutar jag mig på Frasers 

senare, diskursiva definition av politik. Den är användbar eftersom jag inte enbart 

vill studera politik som begränsar sig till frågor som redan lyfts upp på en offent-

lig arena. Med Frasers definition vidgas perspektiven. Hon inkluderar den privata 

                                                
10 Jfr Malin Rönnblom (2002). 
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arenan, som vanligen exkluderas i statsvetenskaplig policyanalys då den ofta upp-

fattas som icke-politisk. I min studie har jag inkluderat det jag kallar för hus-

hållsnivån, och med det följer att jag bland annat intresserat mig för kvinnors och 

mäns villkor i samband med en konvertering av uppvärmningssystem i det enskil-

da hushållet.  

Elin Wihlborg (2005) lyfter fram den normativa dimensionen av politik, det vill 

säga föreställningen om hur något bör vara. De aktörer som utformar en policy 

har makten att lyfta sina egna värderingar och föreställningar. Enligt Wihlborg 

finns en stark koppling mellan hur en policy formuleras och hur den påverkar 

människors vardagsliv; man kan säga att en policy ger vardagen ramar. Enligt 

Wihlborg kan studier av familjer som direkt påverkas av en policy öka kunskapen 

om hur en policy kan uppfattas, och via studier av olika policyer kan olika sätt 

att förstå vardagen upptäckas.  

Wihlborg säger vidare att politiska beslut ”som relaterar till vad som över-

gripande kallas för välfärdsstaten, ger förutsättningar för vardagslivets resurser 

(vilket även innebär att det för vissa kan betyda restriktioner)” (Wihlborg, 2005, 

s.96). Men hon understryker också att människor inte är ”hjälplöst tvungna att 

manövrera i vardagslivet mellan de resurser som frigörs och de restriktioner som 

skapas av policy och av andras agerande” (Wihlborg, 2005, s.96). Det finns möj-

ligheter till återkoppling mellan vardagslivets aktiviteter och de policyformande 

processerna exempelvis genom vilka resurser som frigörs eller genom restriktioner 

som införs. Energisystem är ett tekniskt system beroende av politiska beslut, där 

ansvarsuppdelning bland annat ligger i fokus.  

Som jag tidigare har uttryckt utgår jag utifrån att policy är en politisk viljein-

riktning som påverkar den politiska handlingen och icke-handlingen (se under 

rubriken Bacchi och energipolitik). Detta studeras på samma sätt på hushållsnivå 

som på statlig och kommunal nivå. Inom hushållen finns en viljeinriktning som 

påverkar den egna (icke-) handlingen. På de tre politiska nivåerna, som tre kollek-

tiva aktörer, formas olika viljeinriktningar och handlingar vilka tillsammans for-

mar och formas i en energiomställningsdiskurs.  

2.5 Analysram och frågeställningar 

Denna avhandling är en diskursanalytisk policystudie av energiomställning på tre 

politiska nivåer. För att operationalisera mitt syfte studerar jag hur frågan om 

minskad elvärme har problematiserats på de olika politiska nivåerna; vilka or-

saksförklaringar som anges, samt vilka förslag till lösningar som presenteras. Jag 

studerar alltså både hur problemet konstrueras och dess effekter. De effekter som 
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det bland annat handlar om är vilket handlingsutrymme som finns för olika aktö-

rer, vilket ansvar de ges/tar att definiera problemet och vilket ansvar de ges/tar för 

att hitta problemets lösningar. Mina frågeställningar för att uppfylla syftet är des-

sa (jfr Bacchi, 1999, s.12f): 

 

• Vad anses vara problemet med att använda elvärme för uppvärmning av 

småhus, och vad anses inte vara ett problem? 

• Vilka orsaksförklaringar ges till problemet? 

• Anses det vara möjligt att lösa problemet och vilka lösningsförslag ges? 

• Vilka diskursiva effekter har problemets konstruktion? 

 

Utifrån dessa, av Bacchi inspirerade, frågeställningar genomför jag en diskursana-

lytisk policystudie av de tre politiska nivåerna stat, kommuner och hushåll. Ana-

lysen behandlar de olika nivåerna och hur det energipolitiska problemet, dess or-

saker och möjliga lösningar identifieras och presenteras, samt vilka effekter detta 

har haft för energipolitikens utformning. Med andra ord vill jag problematisera 

hur aktörer beskriver och formulerar frågan om användningen av elvärme och 

vilka lösningar som bedöms som rimliga för att åtgärda problemet.  

Analysen fokuserar vilka argument som förs fram för en minskad användning 

av elvärme, varför frågan anses vara viktig, vad som anses orsaka problemet och 

vilka insatser som bör vidtas för att åtgärda problemet samt vilka effekter denna 

problemrepresentation får. I blickfånget står alltså konstruktionen av energipoli-

tiken och problemet att använda elvärme. De empiriska kapitlen om hur det 

energipolitiska problemet angående användningen av elvärme konstrueras på 

statlig, kommunal och hushållsnivå avslutas med en analytisk summering där sva-

ren på frågorna preciseras. 

 

Frågor som rör problemrepresentation: 

1.  Vad är, enligt policydokument och intervjuer, problemet med att använda 

elvärme och vad utesluts ur problembeskrivningen?  

2.  Vilka orsaksförklaringar anges till problemet? 

3.  Lösningsförslag: Vilka olika lösningar presenteras? Är det möjligt att lösa 

problemet? 

4.  Identifiering av motsägelser och motsatspar inom problemrepresentationen.  

 

Frågor som rör effekterna av problemrepresentationen: 
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1.  Hur konstrueras aktörer och subjekt inom den aktuella representationen? 

Vad kommer sannolikt att (inte) förändras? Vem/vilka drar fördelar av 

denna representation? 

2.  Vad är inte problematiserat i denna representation? Var är det tyst? 

3.  Vilka effekter följer av de kontextspecifika gränserna (den diskursiva ra-

men)? 

4.  Vilka är de levda effekterna? 

 

I mitt avslutande analyskapitel diskuterar jag den övergripande frågan om bety-

delsen av olika problemrepresentationer. I den diskussionen för jag också in hur 

elvärmefrågan har representerats i svensk energipolitik före år 1997. Jag analyse-

rar den energipolitiska historien för att tydliggöra normsystemets förändring på 

statlig nivå.  
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Kapitel 3  
 
Metodologiska utgångspunkter 

I denna studie undersöker jag den offentliga energipolitiken. Jag studerar hur det 

politiska problemet formuleras och hur orsakerna beskrivs samt vilka lösningarna 

anses vara. Jag vill utifrån dessa frågeställningar studera skillnader och likheter 

mellan nationell respektive kommunal nivå. Dessa två offentliga diskurser ställer 

jag mot vad jag vill kalla vardagsliv. I avhandlingen utgör de intervjuade hushål-

lens ställningstaganden och agerande vardagsliv.  

3.1 Att studera en muntlig eller skriftlig berättelse 

Jag studerar berättelser. Centralt för en berättelse är en händelse som uppkom i 

en speciell kontext och som orsakades av någon eller något. Detta har upplevts 

direkt av berättaren och/eller återges av denna. Muntliga berättelser11 kan komma 

till uttryck i form av intervjuer medan skriftlig berättelse uttrycks i till exempel 

olika politiska dokument (Hydén & Hydén, 1997, s.18ff). De dokument och de 

intervjuer jag studerar analyserar jag utifrån frågan hur det politiska problemet 

formulerats och vilken effekt denna problemformulering har. 

Fokus ligger på berättelser om hur användningen av elvärme ska minskas och 

vilka diskursiva effekter berättelserna har haft på energiförsörjningsfrågan. Ge-

nom berättelserna vill jag studera och analysera en händelsekedja (Mishler, 1997, 

s.70). Jag utgår från en skriven berättelse, det politiska beslutet från 1997 

(Proposition 1996/97:84). Nästa steg i mitt arbete har varit att studera muntliga 

och skrivna berättelser som beskriver det politiska arbetet med att minska elvär-

men på den lokala nivån och vilka diskursiva effekter det har haft. Den kommu-

nala nivåns berättelser sträcker sig över perioden från början av 1990-talet fram 

till år 2006. Avslutningsvis använder jag berättelser om en konvertering från el-

värme så som de berättas av ett urval invånare i Falu kommun.  

                                                
11 Det berättelsebegrepp jag använder mig av är livsberättelse. En definition av en livsbe-
rättelse är att den kan innefatta underberättelser, den kan upprepas vid flera tillfällen, 
presenteras under en intervju och i det sammanhanget preciseras (Hydén & Hydén 1997, 
s.20). 
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De muntliga berättelserna från valda hushåll utgår från och handlar om en hän-

delse som ägde rum under år 2002 eller år 2003, alltså då hushållet genomförde 

en konvertering av sitt uppvärmningssystem. Dessa berättelser går ibland in i var-

andra, men kan ibland också vara komplementära. 

Jag studerar och analyserar en händelsekedja över tid, vilket innebär att jag 

skapar en berättelse för varje politisk nivå (Mishler, 1997, s.76ff). Dessa berättel-

ser jämför jag sedan för att upptäcka skillnader och likheter i hur det politiska 

problemet definieras. Det handlar alltså om en jämförande flernivåanalys av pro-

blemrepresentationer, närmare bestämt av den politiska frågan om minskad an-

vändning av elvärme.  

En berättelse kan ha politiska implikationer, som Elliot G. Mishler uttrycker 

det, att den: 

fastslår rättigheter, och förpliktelser och förkroppsligar värderingar 
som delas av dominerande sociala och politiska grupper. Under deras 
outforskade, underförstådda föreställningar om hur världen ”är” be-
skaffad och borde vara, finns ett mönster för dominans och undergi-
venhet. (1997, s.105, citattecknet är författarens) 

Jag strävar efter att ge en koncentrerad bild av den politiska berättelsen på varje 

nivå för att kunna upptäcka skillnader och likheter mellan de kollektiva aktörer 

som är engagerade i det politiska arbetet med att minska elvärmen. Det som in-

tresserar mig är hur den dominerande berättelsen tar sig uttryck på de tre politis-

ka nivåerna, och om jag genom att studera varje nivå enskilt och i jämförelse kan 

lyfta fram underförstådda föreställningar och tecken på maktförhållanden. 

3.2 En kvalitativ studie 

The phrase qualitative methodology refers in the broadest sense to re-
search that produces descriptive data: people’s own written or spoken 
words and observable behaviour. (Taylor & Bogdan, 1984, s.5) 

Syftet med kvalitativa studier är att beskriva och tolka studerade fenomen, för att 

öka förståelsen. Forskningens syfte är att studera processer (beskriva vad som 

sker) och innebörd (vad detta skeende har för betydelse för människors verklig-

hetsuppfattning), vilket leder till förståelse av specifika skeendens och upplevel-

sers innebörd (Merriam, 1994, s.22ff). Den kvalitativa undersökningsmetoden 

utmärks bland annat av: 
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• ett fåtal undersökningsenheter som studeras på djupet, 

• närhet till det observerade genom att informationsinsamlingen sker nära 

det som studeras, 

• att det som ofta studeras är strukturer och sammanhang (Holme & Sol-

vang, 1991, s.86f). 

 

Fördelarna med att använda en kvalitativ metod är just närheten till det observe-

rade och möjligheten till direktkontakt med informanter. Denna metod kan ge 

tillgång till en varierad och bred information med skiftande innehåll. En kvalitativ 

metod ger även möjlighet att uppnå en förståelse för människors beteende i rela-

tion till den omgivande miljön (Merriam, 1994, s.46). 

Jag har intervjuat kvinnor och män från hushåll som har konverterat från el-

värme. Jag har arbetat med ett begränsat antal djupintervjuer och med berättel-

ser, om det subjektivt förstådda (Lantz, 1993, s.16f). Det jag studerar är vardags-

livet. Det jag menar med vardagsliv är problemrepresentationen och dess effekter 

som de framträder i de berättelser som intervjupersonerna på hushållsnivån gett 

mig. 

Något som utmärker kvalitativa metoder är den icke-dualistiska ontologin som 

innebär att man inte skiljer mellan det subjektiva (medvetandet) och det objektiva 

(det materiella). Det är istället dessa komponenter i förening som formar verklig-

heten. Det görs heller inte åtskillnad mellan fakta och mening, detta eftersom fak-

ta presenteras i en specifik kontext eller närmare bestämt ett meningsbestämman-

de sammanhang (Merriam, 1994, s.81). 

Man kan ibland tala om objektivitet i betydelsen att forskaren inte påver-

kar/ska påverka sina data. Objektivitet i denna mening är inte möjlig då forska-

ren genom att bearbeta sina data även tolkar dem utifrån tidigare kunskap och 

förförståelse (Andersen, 1998, s.207; Taylor & Bogdan, 1984, s.142). Med detta 

som bakgrund kan man ställa sig frågan varför man ska använda sig av en kvali-

tativ metod, och då speciellt djupintervjuer. Som svar på frågan lutar jag mig mot 

Annika Lantz och hennes argumentation att data och resultat ska spegla källan 

samt öka förståelsen för det undersökta objektet (Lantz, 1993).  

Giltigheten kan då förenklat sägas vara i vilken mån data och resultat 
speglar källan och samtidigt på ett mera allmängiltigt plan ökar förstå-
elsen av det som undersöks. (Lantz, 1993, s.17, författarens egen kur-
sivering) 

De berättelser som formats under de intervjuer jag har gjort är unika genom de 

respondenter jag har intervjuat och genom den speciella kontexten. För att under-
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lätta kontrollen av att data, och att resultaten återspeglar källan, har jag i denna 

studie så utförligt och transparent som möjligt beskrivit tillvägagångssättet för 

insamling och bearbetning av det empiriska materialet. I min redovisning av re-

sultaten använder jag citat och referat för att tydliggöra och illustrera materialet 

och min tillhörande tolkning. Samma sak gäller för de referat jag inkluderat i tex-

ten (Bergström & Boréus, 2000, s.259ff). 

3.3 Dekonstruktion av berättelser 

Carol Lee Bacchi (1999) lyfter fram betydelsen av att dekonstruera etablerade 

föreställningar. Jag har i mitt arbete ägnat mig åt att dekonstruera berättelser om 

användningen av elvärme. För att fånga dessa berättelser har jag som empirisk 

utgångspunkt valt att studera ett statligt beslut (proposition 1996/97:84 En uthål-

lig energiförsörjning) som på olika sätt implementerats på kommunal och hus-

hållsnivå. En enstaka berättelse kan ha politiska implikationer då det inte är vilka 

berättelser som helst som formar eller dominerar en social kontext - vissa speciel-

la berättelser är viktigare.  

[En berättelse] fastslår rättigheter och förpliktelser och förkroppsligar 
värderingar som delas av dominerande sociala och politiska grupper. 
Under deras outforskade, underförstådda föreställningar om hur värl-
den ”är” (sic) beskaffad och borde vara, finns ett mönster för domi-
nans och undergivenhet. Liksom alla berättande framställningar är des-
sa historier selektiva. De utesluter vissa samhällsmedlemmars upplevel-
ser och åsikter och lyfter fram andras. (Mishler, 1997, s.105) 

När jag har riktat fokus mot energipolitiken på kommunal nivå studerar jag be-

rättelser som formats av aktörer som har möjlighet att forma den dominerande 

berättelsen. De aktörer som studeras på hushållsnivå är de som gjort ett aktivt 

val, att konvertera, och därmed, åtminstone i handling, följer de riktlinjer och 

mål som formats i och av de politiska berättelserna på kommunal och statlig 

nivå. Det är dessa berättelser jag dekonstruerat för att hitta begränsningar, och 

föreställningar om hur världen är beskaffad. 

3.3.1 Politiska dokument 

Det källmaterial jag har använt är dels offentliga dokument, dels intervjuer med 

politiker, tjänstemän och dels informanter på hushållsnivå. När jag studerade 

politiska texter var mitt fokus på konvertering av uppvärmningssystem för enfa-

miljshus. Något som ska iakttagas är att det i de politiska dokument som jag stu-
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derat ibland kan vara svårt att skilja mellan energi- och elförsörjning, vilket kan 

sätta spår även i min egen text.  

När jag studerat de olika politiska nivåerna har jag i första hand använt pri-

märkällor. De politiska dokument jag använt är regeringspropositioner, kommu-

nala policydokument såsom protokoll från kommunfullmäktige, tjänstemannaut-

redningar och politiskt beslutade planer12. På statlig nivå har jag koncentrerat mig 

till propositionen 1997/98:84 En uthållig energiförsörjning. På den nivån finns 

naturligtvis fler dokument författade. Länsstyrelsen Dalarna är ett exempel på en 

myndighet som under de senaste åren påbörjat och upprättat ett långtgående ar-

bete när det gäller energifrågan, men mitt fokus har dock legat på det nämnda 

nyckeldokumentet.  

3.3.2 Intervjuer 

Förutom dokument använder jag också resultat från intervjuer med kommunens 

politiker och tjänstemän, detta för att kunna göra en samlad analys av kommu-

nens energipolicy så som den sett ut efter det nationella energipolitiska beslutet 

1997. När jag intervjuat representanter från myndigheter, politiska partier och 

hushåll i Falu kommun har jag ordnat intervjupersonerna i två grupper: 

 

• Tjänstemän och politiker som representerar den formellt formulerade ener-

gipolitiken och 

• Hushåll som representerar det energipolitiska vardagslivet 

 

Intervjuerna gjordes i huvudsak under oktober och november år 2006. Intervju-

erna ägde vanligtvis rum i politikernas och tjänstemännens tjänsterum eller ett 

tillgängligt grupprum. De intervjuer som jag gjorde med hushållen skedde van-

ligtvis i hemmet, men även i ett fåtal fall på respektive intervjupersons arbetsplats.  

De enskilda djupintervjuerna hade karaktär av vardagliga samtal och kan även 

beskrivas som tematiskt strukturerade djupintervjuer med öppna frågor 

(Jacobsen, 1993, s.19). Det innebär att på samma gång som denna intervjuform 

ger de intervjuade möjlighet att tala om förhållanden som känns angelägna för 

dem, kan jag försäkra mig om att bestämda ämnesområden blir behandlade i var-

je intervju. Jag använde mig av en intervjuguide istället för att följa standardise-

rade frågeformulär (se bilagorna 1, 2 och 3). Hur frågorna ställdes varierade mel-

lan varje intervjutillfälle och frågorna anpassades efter det svar som gavs på frå-

                                                
12 För en mer detaljerad beskrivning av de kommunala policydokumenten se bilaga 4. 
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gan före. Varje intervju tog mellan en och en och en halv timma. Samtalen spela-

des in för att sedan transkriberas och ställas samman.  

Politiker och tjänstemän 

Jag har valt politiker och tjänstemän som på något sätt i sitt arbete eller politiska 

engagemang kommer i kontakt med energifrågor. Det handlar alltså om tjänste-

män från miljökontoret, och det kommunala energibolaget. De politiker som in-

tervjuats satt med i miljönämnden, kommunstyrelsen, och styrelsen för Falu 

Energi och Vatten AB. Politiskt representerar de miljöpartiet, socialdemokraterna 

och centerpartiet. De jag intervjuat är samtliga antingen organisatoriskt eller poli-

tiskt sett nyckelpersoner. Det var alltså personer som genom sin position formellt 

har möjlighet att påverka politiskt underlag liksom beslut. Totalt intervjuade jag 

fyra politiker och fem tjänstemän. Av de intervjuade politikerna var tre män och 

även tre av tjänstemännen var män. 

Jag har även intervjuat en representant från det regionala energikontoret, Gävle 

Dala Energikontor (GDE kontor). Det är ett energikontor som varit verksamt i 

Gävle Dalaområdet sedan år 1998 (Enbom, 080317). En anledning till att jag 

valde att göra den intervjun var att GDE-kontoret har varit verksamt under en 

relativt lång period och har till uttalad uppgift att verka för en övergång från fos-

sila till förnybara bränslen. Med informantens regionala perspektiv kan intressan-

ta uppgifter om Falu kommun komma fram, uppgifter som skiljer sig från eller 

bekräftar de lokala informanternas. Samtliga tillfrågade personer ställde upp på 

att bli intervjuade.  

Hushållen - ett grupporträtt 

Jag har valt att undersöka hur hushållen agerat i energiomställningsarbetet, och 

har därför sökt information från hushåll som har bytt uppvärmningssystem. De 

hushåll som varit av intresse är de som konverterat från eluppvärmning till pel-

letspanna, fjärrvärme eller bergvärmepump. Totalt intervjuade jag 16 personer 

från 12 olika hushåll. Intervjuerna gjordes med åtta kvinnor och åtta män, förde-

lade på fyra parintervjuer och åtta enskilda intervjuer. De enskilda intervjuerna 

gjordes med fyra kvinnor och fyra män. Hushållens familjestruktur varierade. De 

intervjuades åldersspann sträckte sig mellan 34 och 75 år. Merparten var dock 50 

år eller äldre. En pensionerad kvinna levde ensam medan de resterande informan-

terna var sammanboende par, bestående av en man och en kvinna. Fem av hus-

hållen hade två till tre hemmavarande barn, från tre år upp till tonåren. 
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De hushåll som jag har intervjuat har tidigare haft elpanna eller direktverkande 

el. Under 2002 eller 2003 har de bytt till antingen fjärrvärme, bergvärmepump, 

ved eller pellets kombinerat med sol. I gruppen hushåll som har konverterat från 

el till biobränsle ingår tre hushåll med solvärme. Från år 2000 har ett statligt sol-

värmebidrag funnits och de intervjuade hushållen har fått ekonomiskt stöd även 

för den installationen. Den intervjuade gruppen utgör tillsammans en vardags-

diskurs beträffande konverteringen bland hushåll i Falu kommun.  

Av de tolv hushåll som intervjuades konverterade tre från direktverkande el 

och nio bytte ut elpannan. Av de totalt 12 utvalda hushållen var det tre som bytt 

till uppvärmning med biobränsle, fyra stycken till fjärrvärme, och fem till värme-

pump.13. 

För att spåra dessa hushåll har jag valt att använda mig av Boverkets statistik 

över utbetalda konverteringsbidrag, vilka fanns för hushåll som ville byta från 

eluppvärmning till någon av de nämnda värmekällorna. Boverket har bidragit 

med uppgifter om hushåll i Falu kommun som fått konverteringsbidrag under 

perioden 2001-2003. Under denna period fick hushåll ett ekonomiskt bidrag för 

att byta från direktverkande eluppvärmning eller vattenburen elvärme till upp-

värmning med biobränsle (pellets, ved eller flis), fjärrvärme eller värmepump. Ur-

sprungstanken var att ur var och en av dessa grupper intervjua fem olika hushåll.  

Ur var och en av grupperna med möjliga informanter som har fått konverte-

ringsbidrag för bergvärmepump, biobränsle eller fjärrvärme, valdes slumpmässigt 

ut cirka 10 namn. Eftersom jag inte hade uppgifter om informanternas ålder och 

yrkesbakgrund var detta variabler jag inte kunde ta hänsyn till när jag valde hus-

håll. Jag försökte dock så långt som möjligt få en jämn könsfördelning. 

Jag kontaktade den person i hushållet som stod på listan från Boverket, och i 

de flesta fall kunde jag få en intervju med just den personen. Vid fyra intervjutill-

fällen var respektive informants sammanboende eller maka/make med under hela 

eller delar av intervjun14. Under intervjutillfället lät jag dock partnern till den till-

frågade informanten närvara om den inte självmant avstod. När jag utförde in-

tervjuerna var hushållens mottagande en del av deras berättelse. Hushållens val 

att framföra en gemensam berättelse, framför en enskild, är för mig även det en 

del av berättelsen. En nackdel med att inkludera två personer under ett intervju-

tillfälle är att delar av den enskildes berättelse formas av partnerns. Enligt Mari-

anne Gullerstad (1992) vill gärna intervjuade par ge en enhetlig bild av det ge-

mensamma hemmet och de, eventuellt, gemensamma beslut som följer med att till 

                                                
13 Se en teknisk beskrivning i bilaga 5 
14 Det var två kvinnor och två män som jag tillfrågade som på eget initiativ inkluderade 
sina respektive.  
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exempel äga ett hus. En risk kan därmed vara ur ett genusperspektiv att mannens 

tolkningsföreträde kan dominera. I det här fallet har jag dock inte kunnat se någ-

ra markanta skillnader mellan vad kvinnor som ensamma representanter för hus-

hållet säger och vad kvinnor i paret säger och detsamma gäller för männen.  

Vid en sökning av telefonnummer visade det sig att några hade bytt adress och 

de kom därmed att falla ut ur urvalsgruppen. Två av de utvalda intervjupersoner-

na, en man och en kvinna, avböjde intervju på grund av sjukdom, vilket skedde 

en tid efter det att intervju var inbokad. En person avböjde på grund av att per-

sonen flyttat från huset och sonen har tagit över det.  

Senare har ett nytt konverteringsbidrag införts, vilket beviljas och krediteras 

mellan 1 januari 2006 och 31 december 2010. Detta bidrag vänder sig till hushåll 

med direktverkande el och oljeuppvärmning. När denna intervjustudie tog fart 

hösten år 2006 fanns det inte många som hade konverterat från direktel till bio-

bränsle, fjärrvärme eller värmepump15. Det har därför inte varit möjligt att stude-

ra hushåll som konverterat från el under denna period. Att intervjua dem som har 

konverterat från olja till en förnyelsebar energikälla ligger utanför mitt fokus ef-

tersom det övergripande handlar om att studera den politiska ambitionen att 

minska användningen av el för uppvärmning. Visserligen kan de som använder 

olja för uppvärmning ha en kombipanna med elpatron, och alltså delvis använda 

el för uppvärmning, men de enstaka hushåll som konverterat från ett sådant sy-

stem har inte något ytterligare informationsvärde i min studie.  

När det gäller delkonvertering kan det handla om att man till exempel installe-

rar luftvärmepump eller kamin. Det finns sålunda otaliga kombinationer av möj-

liga delkonverteringar och om jag skulle inkludera även dessa i min studie skulle 

materialet bli alltför omfattande utan att ge mer information. Att göra en delkon-

vertering innebär mindre tankemöda och arbetsinsats än vid en helkonvertering 

där ju hela uppvärmningssystemet ändras. Och det är just dessa tankegångar och 

arbetsinsatser som har varit det intressanta för mig att studera. I materialet från 

Boverket finns alla former av värmepumpar, men i och med att jag inte var intres-

serad av att studera en delkonvertering exkluderade jag hushåll som har installe-

rat luftvärmepump. Antalet hushåll som konverterat till värmepump med sjö- 

eller jordvärme är så litet att de inte kunnat tas med som en särskild grupp i urva-

let. Därför har jag i mitt urval begränsat mig till hushåll med bergvärmepump. 

                                                
15 Det var sex hushåll som under perioden 1 januari 2006 - 24 augusti 2006 beviljats stöd 
för att konvertera från direktelvärme till någon form av värmepump, dock inte luftvär-
mepump (Kjellson Ann-Christin, 20060828). 
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3.3.3 Anonymitet 

I texten har jag valt att låta samtliga intervjupersoner, inte bara de från hushållen 

utan även tjänstemän och politiker vara anonyma. Anledningen till att informan-

terna ur gruppen tjänstemän och politiker är anonyma har sitt ursprung i att den 

första person jag intervjuade i denna grupp på en direkt fråga svarade att den 

ville vara anonym. Personen ifråga ansåg nämligen att om vederbörande gjorde 

kritiska uttalanden skulle det kunna skapa interna problem. Genom kontakt med 

en person som är insatt i kommunens energipolitik fick jag information om att 

energipolitiken lokalt uppfattas som ett politikområde med flera olika intressen 

och politiska inriktningar. För att inte informanterna skulle känna sig begränsade 

av någon pågående, eventuellt infekterad, energipolitisk diskussion rekommende-

rades jag att låta dem vara anonyma. Jag beslutade att, mot bakgrund av ovan-

stående, i fortsättningen låta inte bara intervjupersoner från hushållen vara ano-

nyma utan även politiker och tjänstemän. Det är intervjupersonernas samlade 

utsagor, som representanter för en politisk nivå, som är intressant i studien. Att 

enskilda individer inte framträder betraktas därmed inte som något problem. 

3.3.4 Intervjuguide och analys 

Några viktiga faktorer för den kvalitativa studiens karaktär är intervjuernas kva-

lité, intervjuarens uppfattningsförmåga samt även intervjupersonens insikter, och 

öppenhet (Eneroth, 1987, s.68f). Syftet med intervjuerna var att få information 

om hur politiker och tjänstemän formulerar sig kring energiförsörjningsfrågan 

och speciellt konvertering från el till förnybar energi. Vilka tankar har de om 

energiförsörjningen i kommunen och hur ser de på sin egen och andra aktörers 

roll? Syftet var även att få information om hur informanterna har handlat när det 

gäller frågor som rör försörjning och användning av energi. När jag ser vad som 

faktiskt görs underlättar det min förståelse för informantens tankar kring energi-

konvertering, energiförsörjning och energianvändning.  

Intervjuguiden för politiker och tjänstemän är indelad i tre frågeområden. Ett 

område behandlar informanternas politiska och yrkesmässiga bakgrund inom 

kommunen, vilka uppgifter de har haft och vilka de har idag. Ett andra område 

rör den lokala energipolitiken, speciellt uppvärmning och användning av elvärme 

inom kommunen, och hur de intervjuade själva är verksamma inom detta områ-

de. Det tredje området behandlar det nationella energiomställningsarbetet.  

Hushållsintervjuerna behandlar frågor om beslutet att konvertera, hur det nya 

systemet/energikällan/bäraren fungerat och vilken kontakt med myndigheter som 
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funnits. Dessutom har jag ställt frågor som gäller energipolitiken som sådan, 

bland annat om kärnkraften och stängningen av Barsebäcksverken. Dessa frågor 

har jag ställt för att kunna göra en eventuell återkoppling till propositionen En 

uthållig energiförsörjning och beslutet att stänga Barsebäcksverken. Intervjuer har 

sedan analyserats utifrån det frågeschema, som presenteras på sidorna 36-37, an-

gående det politiska problemets representation och dess effekter. Även det skrift-

liga materialet har jag analyserat utifrån detta. 

 

 



 
 

51 

Kapitel 4  
 
En historisk tillbakablick 

4.1 Behovet av el växer fram 

Energiförsörjningen var under slutet av 1800- talet något medborgarna själva fick 

lov att ombesörja. I början av 1900- talet kom energiförsörjningen alltmer att bli 

en nationell angelägenhet, vilket hade att göra med den växande industrialisering-

en i landet och en ökande användning av gas och elektricitet. Det sker alltså en 

övergång från självförsörjning (med ved) till ledningsbundna energisystem. Under 

det tidiga 1900-talet fanns en önskan att minska importen av kol. Detta import-

behov ansågs vara negativt för utvecklingen av den inhemska industrin och där-

med sysselsättningen. Under denna tidsperiod ansågs vattenkraften av både poli-

tiker och näringsliv vara den framtida energikällan. Den skulle vara ett substitut 

inte bara till sten- och träkol utan även till ved och torv16, liksom möjliggöra en 

utökad inhemsk energiproduktion (Kaijser, Mogren, & Steen, 1988, s.18f; Lönn-

roth, Johansson, & Steen, 1979).  

År 1907 inrättades en vattenfallsstyrelse (dagens Vattenfall) som skulle ansvara 

för frågor angående energiförsörjningen (Lundgren, 1978, s.4-11). I inlednings-

skedet uppstod en konkurrens mellan kraftbolag, staten och olika kommuner, 

vilka alla var intressenter på elmarknaden. Denna konkurrens omvandlades under 

1920–talet till ett samarbete, för att underlätta en säker nationell energiproduk-

tion (Långtidsutredningen 1990. Bil. 21, s.18f). 

Samtidigt med vattenkraftens utbyggnad under början av 1900-talet byggdes 

elnäten ut och fler medborgare fick tillgång till el (Långtidsutredningen 1990. Bil. 

21, s.18). Enligt Lars Lundgren (1978) kan man från 1930-talet tala både om en 

bränslepolitik och en vattenkrafts- eller elpolitik. Sverige blev under detta årtion-

det till stora delar elektrifierat. Elproducenterna var Vattenfall, några kommuner 

och energibolag som ägdes av industrier med en stor elförbrukning. Denna ut-

veckling sker samtidigt när bränslen som kol, och olja är av stor betydelse för 

svensk energiförsörjning (Långtidsutredningen 1990. Bil. 21, s.18f; Lönnroth et 

al., 1979, s. 44f). 
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Under andra världskriget ökade efterfrågan på egenproducerad el eftersom im-

porten av bränslen (kol) försvårats (Lundgren, 1978). Efter andra världskriget var 

det energipolitiska problemet hur den förväntade och önskvärda ökningen av el-

användningen skulle tillgodoses. Frågan var om den skulle säkras genom import, 

egen produktion, eller en kombination av de två nämnda alternativen. Under 

1950-talet kom man fram till att det mest fördelaktiga var att minska importen 

och öka den egna produktionen, men i sammanhanget betonades också hushåll-

ning av energianvändningen. Importen av kol ansågs också fortfarande utgöra ett 

handelspolitiskt problem. Under 1950-talet kom därför olja, bland annat på 

grund av ett lägre pris17, att successivt ersätta kol och koks. Världens oljetillgång-

ar ansågs nu vara mycket stora samtidigt som priset bedömdes vara konstant 

(Kaijser et al., 1988, s.19; Lundgren, 1978, s.27ff).  

4.2 Olja dominerar och kärnkraftsel introduceras 

Under 1940-talet påbörjades arbetet med att bygga kärnkraftverk i Sverige. En 

utredning gjordes i slutet av 1940-talet och ett halvstatligt bolag upprättades 

1947, AB Atomenergi (Atombolaget). I de nationella urantillgångarna ansågs en 

möjlig framtida energiresurs finnas. Användningen av kärnkraft ansågs ligga 

långt fram i tiden i och med att tekniken inte var utvecklad, men möjligheterna 

till en utveckling betonades. Osäkerheten för olja som energikälla uttrycktes med 

argument om att politiska konflikter lätt kan komma att störa oljeimporten, och 

att den reella tillgången på olja inte var klarlagd. Politiker och aktörer inom indu-

strin spådde en ökad energiförbrukning som man ansåg sig vara tvungna att till-

godose. Den beräknade utbyggnaden av vattenkraften ansågs inte räcka till, vilket 

gynnade satsningen på kärnkraftverk (Lundgren, 1978).  

Under 1950-talet bedömdes en fredlig användning av atomenergi vara en lös-

ning på energiförsörjningsproblemet och kraftföretagen förde nu även fram för-

slaget att använda el till bostadsuppvärmning. I samband med det lades andra 

möjliga energikällor åt sidan och politiskt fokus riktades i huvudsak på kärnkraf-

ten. Det första kärnkraftverket byggdes 1963 i Ågesta (Anshelm, 2000, s.72; 

Lönnroth et al., 1979, s.39ff). 

Sedan kärnkraften introducerades i vårt land och elvärmen började säl-
jas har användningen av bränsle minskat till 1950- talets nivå, medan 
användningen av el har ökat kraftigt. (SOU 1995:140, D2,s.277) 

                                                                                                                                          
16 Dessa energikällor genererade ångkraft, vilken var vanlig vid denna tidpunkt.  
17 Den var även mer lätthanterligt än koks och kol.  
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I den statliga utredningen Omställning av energisystemet från år 1995 beskrivs 

landets elberoende och speciellt användningen av el för uppvärmning som ett 

unikt tillstånd. Under det tidiga 1970-talet baserades drygt 70 procent av Sveriges 

energianvändning för uppvärmning på olja. Men användningen av olja kom suc-

cessivt att ersättas av el (NUTEK, 1997; Proposition 1987/88:85, ; SOU 

1995:140, D2, s.277ff). Detta illustreras i nedanstående figur. 
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Figur 2. Sveriges slutenergianvändning inom bostads- och servicesektorn för år 1970 

respektive 1996 avseende olja och el 

Källa: NUTEK 1997 

4.3 Kärnkraften byggs ut och ifrågasätts 

Betydelsen av en så kallad miljövänlig energikonsumtion har med varierande 

styrka betonats sedan 1970-talet, liksom även värdet av att inte vara beroende av 

import för att täcka energibehovet. Ett viktigt tema för energipolitiken har varit 

dess betydelse för att kunna säkra svensk ekonomi. Man har påvisat att det finns 

historiska samvariationer mellan BNP och energianvändning. Detta samband 

mellan ekonomisk tillväxt och energiförbrukning har sammanfogats till ”the iron 

law of energy - GNP link” (Johansson & Steen, 1985, s.26). 

Arne Kaijser skriver i boken I fädrens spår (1994) att det under 1970-talets slut 

i huvudsak fanns fyra energipolitiska mål. Ett av dessa mål var att trygga energi-

försörjningen. Energipolitiken hade historiskt resulterat i ett oljebehov och med 

det ett importberoende, vilket nu skulle reduceras genom användningen av andra, 
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i huvudsak inhemska, energikällor. Ett annat mål var att minimera de miljöeffek-

ter som energianvändningen resulterade i, som exempelvis försurning orsakad av 

fossila bränslen och risker med kärnkraften. Det tredje målet var att skapa en 

”flexibel energiförsörjning som kunde anpassas till förändrade förhållanden” 

(1994, s.224). Detta formulerades på grund av den osäkerhet som fanns angående 

prisbild, miljöeffekter och framtida möjligheter för användning av energikällor, 

även förnybara. Det sista och fjärde målet, var att ”energipolitiken måste utfor-

mas så att den skulle […] minimera de samhällsekonomiska kostnaderna” (1994, 

s.225). Detta fjärde mål skulle dock uppfyllas utifrån hänsyn tagen till de tre fö-

regående målen.  

Dessa energipolitiska mål hade sina rötter i olika former av influenser och 

energipolitiskt arbete. Under 1970-talet började begreppet energipolitik användas 

och området fick en mer framträdande politisk position. Energifrågan fick en 

större politisk roll efter oljekrisen18 1973. Sverige hade vid denna tidpunkt en 

energiförsörjning som i huvudsak byggde på tillgången till olja, och därmed ett 

stort importbehov.  

Oljekrisen fick svenskarna att omvärdera den tidigare positivt dominerande in-

ställningen till utveckling och tillväxt (Anshelm, 1995). Oljekrisen var nämligen 

den händelse som bröt den årliga tillväxtutvecklingen Sverige hade haft sedan 

andra världskrigets slut. Möjligheten att kunna hantera miljöproblemen genom 

att använda de medel tillväxten skapade uppfattades som en mindre säker väg att 

gå. Oljekrisen och den påföljande lågkonjunkturen visade att ett samhälle som 

bygger på ändliga resurser är ett sårbart samhälle (Anshelm, 1995, s.40).  

Den offentliga politiska inriktningen var att satsa på kärnkraften och därmed 

hantera problemet med den avsaknad av nationella energiråvaror som oljekrisen 

hade tydliggjort. Anledningen till att kärnkraften kom att bli alternativ till oljan 

var de stora urantillgångar som finns inom landet. Dessa urantillgångar hävdades 

med rätt teknik kunna brytas och nyttjas långt in i framtiden. Till skillnad mot 

oljan ansågs då också kärnkraften vara en miljöriktig och ren energikälla 

(Johansson & Steen, 1985, s.12f; Proposition 1975:30, s.17ff). En statlig utred-

ning från år 1990 förklarade landets dåvarande elberoende på följande sätt:  

                                                
18 Det var två så kallade oljekriser under 1970-talet, vid båda tillfällena handlade det om 
att oljepriset steg kraftigt (400 procent år 1973) samtidigt som Sverige, och andra länder, 
obevekligen var beroende av olja. Oktoberkriget 1973 mellan Egypten och Syrien å ena 
sidan och Israel å den andra bidrog till oljekrisen år 1973. Oljekrisen 1979 bröt ut i 
samband med revolutionen i Iran år 1978. 
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Historiskt sett har Sverige haft god tillgång på billig vattenkraft. Det är 
därför inte konstigt att vi har haft lägre elpriser än andra länder, som 
har behövt förlita sig till dyrare kondensproduktion. När den första ol-
jeprischocken kom på 1970-talet var vi just i färd med att bygga ut 
kärnkraften. Vi byggde så mycket att vi en bit in på 1970-talet nästan 
hade eliminerat oljekondensproduktionen i elsystemet, trots ökad elan-
vändning. Därmed spelade det inte så stor roll hur höga oljepriserna 
blev. Elpriserna förblev låga. Denna situation har vi fortfarande och 
den beror ytterst på att vi har en för stor elproduktionskostym, vilket i 
sin tur bl.a beror på den oväntade stagnationen i den svenska ekono-
min under 1970-talet och en bit in på 1980-talet. (Långtidsutredningen 
1990. Bil. 21, s.134) 

Under 1970-talet kom de politiska spänningarna i diskussionerna kring den fram-

tida energiförsörjningen att öka. Inledningsvis fanns en enighet mellan de politis-

ka partierna för en utbyggnad av kärnkraften. Centerpartiets ledamöter ställde sig 

dock mer och mer tveksamma till den valda energipolitiska inriktningen och 1975 

års energipolitiska beslut resulterade i en politisk spricka. Centerpartiet och väns-

terpartiet agerade för avveckling av befintlig kärnkraft och stopp för vidare ut-

byggnad. Folkpartiet eftersträvade att följa en redan bestämd väg, att bygga 

sammanlagt 11 reaktorer. Socialdemokraterna och moderaterna hade å sin sida 

som mål att bygga totalt 13 reaktorer. Denna politiska schism ledde fram till att 

centerpartiet blev vinnare i riksdagsvalet år 1976. Medborgarna visade sin kritik 

mot kärnkraften med hjälp av röstsedeln. Valsegern handlade mycket om löftet 

att avveckla kärnkraften fram till år 1985. Folkomröstningen om kärnkraftens 

framtid hölls år 1980 och var ytterligare en händelse som visade att den tidigare 

dominerande utvecklingsoptimismen hade förändrats och bytts ut mot en mer 

försiktig inställning till vad framtiden hade att erbjuda (Anshelm, 1995, s.42f; 

Holmberg & Asp, 1984, s.34-46). 

Anshelm understryker betydelsen av den diskussion som fördes i dagspressen, 

och särskilt i Dagens Nyheter mellan åren 1973 och 1975, där en kärnkraftskri-

tisk hållning presenterades och där sammankopplingen mellan ökad energiför-

brukning och tillväxt, jämte definitionen av tillväxt och levnadsstandard ifråga-

sattes. I 1970-talets energipolitiska debatter fördes begreppet energihushållning 

fram av kärnkraftskritiker. Kärnkraftsförespråkarna menade att kritikerna sak-

nade tilltro till de möjligheter tekniken erbjöd och var mer misstänksamma än 

vad som var nödvändigt (Anshelm, 1995, s.41; Anshelm, 2000, s.41; Långtidsut-

redningen 1990. Bil. 25, s.68f). 

Diskussionerna om kärnkraftens brister och risker blev särskilt aktuella på 

grund av kärnkraftsolyckan i Harrisburg, USA, år 1979. Mot denna bakgrund 

och den debatt som följde efter Harrisburgolyckan beslutade riksdagen att år 



 56 

1980 anordna en folkomröstning om fortsatt inriktning för kärnkraftsanvänd-

ningen. Vid denna tid växte ett intresse fram för nya energikällor och en mer ef-

fektiv användning av energi. Det var tre alternativ som presenterades under folk-

omröstningen. Det första alternativet, linje 1, var att avveckla kärnkraften i en 

takt som inte hotar sysselsättning och välfärd, samt att fortsatt utbyggnad upp-

hör19. Linje 2 följde linje 1, men med bland annat tilläggen att energihushållning 

skulle fokuseras, direktverkande el i nybyggda egnahem avstyras och forskning på 

förnybara energikällor uppmuntras. Det tredje alternativet var att sex av de elva 

kärnreaktorerna skulle tas ur drift inom 10 år. Energiförsörjningen skulle klaras 

genom kraftiga energibesparingsåtgärder och investeringar på förnybara energi-

källor, samt förbud mot uranbrytning i Sverige (Proposition 1979/80:170). Ge-

nom linje 2:s seger i folkomröstningen blev den politiska lösningen att på sikt 

avveckla kärnkraften och samtidigt utveckla alternativa energikällor samt att ar-

beta för energihushållning. Utifrån resultatet av folkomröstningen fattade riksda-

gen följande beslut: 

[A]tt kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010, att oljeberoendet 
skall minska, att energihushållningen skall bedrivas kraftfullt och att 
det framtida energisystemet i största möjliga utsträckning skall vara 
grundat på varaktiga, helst förnybara och inhemska, energikällor med 
minsta möjliga miljöpåverkan. (Kaijser, 1994, s.225) 

Kaijser skriver att i jämförelse med tidigare nationella politiska beslut på energi-

området var dessa skarpa, då besluten syftade till att under en 30 års period för-

ändra Sveriges energipolitik. Några drastiska förändringar eller konkreta politis-

ka reformer kom dock inte till stånd förrän 1988 då riksdagen, efter Tjernobyl-

olyckan 1986, beslutade att en kärnkraftsreaktor skulle tas ur drift 1995 och yt-

terligare en 1996 (Kaijser, 1994, s.226f). I propositionen Miljöpolitiken inför 90-

talet från år 1988 presenteras miljöpolitikens mål, vilka är att ”trygga alla männi-

skors rätt till en god livsmiljö, nu och i framtiden, genom att begränsa och före-

bygga miljöstörningar och återställa skadad miljö. […] Kostnaderna för att mins-

ka miljöskadorna och att åtgärda redan uppkomna skador bör bäras av den som 

har orsakat eller orsakar skadorna”. I propositionen understryks betydelsen av 

framtida generationers rätt till en god miljö. I texten vävs även miljöargument 

samman med ekonomiska, då miljöpolitikens betydelse för välfärd, ekonomi och 

sysselsättning beskrivs (Proposition 1987/88:85). 

                                                
19 Den påbörjade utbyggnaden av kärnkraften fick fullföljas. Därmed fick Sverige 12 re-
aktorer (Proposition 1979/80).  
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Beslutet att stänga två reaktorer åren 1995 och 1996 kom att bli hårt kritiserat av 

företrädare för de elintensiva svenska industriföretagen. Industriföretagens kritik 

gick framförallt ut på att avvecklingen av kärnkraften skulle leda till högre elpri-

ser, vilket i sin tur skulle äventyra arbetstillfällen. Denna kritik fick till följd att 

det politiska beslutet från 1988 revs upp och en ny lösning på energiförsörjnings-

problematiken presenterades. Denna formulerades enligt följande ”När kärn-

kraftavvecklingen kan inledas och i vilken takt det kan ske avgörs av resultaten 

av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion 

och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrenskraftiga priser” 

(Kaijser, 1994, s.227). Därmed kom politiken att inriktas mot ökad konkurrens 

särskilt inom elsystemen (Kaijser, 1994, s.226f).  

Under 1970-talet uppstod inom det socialdemokratiska partiet en kritik mot 

den förda energipolitiken. Istället för att följa en utvecklingsprofetia med en väx-

ande energikonsumtion förordades en politik präglad av en ”socialistisk mo-

raluppfattning”(s.46) sammanfogad med miljöhänsyn, vilket innebar låg energi-

konsumtion i kombination med en produktion baserad på förnybara energikällor. 

De åtgärder som inom det socialdemokratiska partiet ansågs vara möjliga för att 

åstadkomma detta låg inom de ramar planhushållningen gav (Anshelm, 1995, 

s.46-50; Långtidsutredningen 1990. Bil. 25, s.81). År 1981 bildas miljöpartiet 

vilket bidrar till en samhällsdebatt med miljöpolitiska förtecken. Miljöpartiet de 

gröna har rötterna i antikärnkraftsgruppen från 1970-talet och folkomröstningen 

år 1980 (Anshelm, 1995, s.46-50, 76f; Anshelm, 2000, s.100). 

Med det förändrade energipolitiska klimatet följde under 1980-talet en föränd-

ring av den officiella socialdemokratiska energipolitiken. Partiet försökte nu 

komplettera den politiska inriktningen mot tillväxt och hög materiell standard 

med en politik som tog större hänsyn till miljön. Under 1970-talet ansågs indu-

strin vara den största boven och relativt lättkontrollerad. Under 1980-talet mena-

de man att utsläppskällorna vara fler och mer svåridentifierbara än man tidigare 

trott. Nu betraktades också individernas konsumtion och levnadssätt som miljö-

bovar. Under 1980-talet kom även den internationella miljövårdsproblematiken i 

fokus. Det blev allt mer uppenbart att nationer själva har svårt att hantera luft-

föroreningar och medföljande miljöproblem, och att det i många fall krävs ett 

globalt miljösamarbete. Den dominerande uppfattningen var att dessa miljöpro-

blem kunde lösas med teknikinnovationer (Anshelm, 1995, s.172f; Långtidsut-

redningen 1990. Bil. 25, s.76-79). 

I 90-talsprogrammet, en socialdemokratisk debattbok från 1989, och särskilt i 

kapitlet En god livsmiljö kunde man åter finna en teknikoptimism, men med in-

slag av att ekonomisk utveckling ska samverka med miljöhänsyn. Det tolkar An-
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selm som att Brundtlandkommissionens ord om hållbar ekologisk och ekonomisk 

utveckling är närvarande. Underförstått finns en förståelse för att detta kan med-

föra förluster för den enskilda medborgaren. I 90-talsprogrammet tillmäts med-

borgares roll och olika levnadssätt betydelse för miljön. Medborgaren måste vara 

beredd att förändra sina konsumtionsvanor och eventuellt få betala ett högre pris 

och skatter för vissa konsumtionsvaror. I programmet angavs för första gången 

ekonomiska styrmedel tillsammans med regleringar som en av lösningarna på 

miljöproblemen. De ekonomiska styrmedlen framställdes som möjliga verktyg för 

att minska utsläppen och till en lägre kostnad än om ekonomiska incitament sak-

nades (Anshelm, 1995, s.140ff; Långtidsutredningen 1990. Bil. 25, s.79f). 

Under slutet av 1980-talet färdigställdes en långtidsutredning av finansdepar-

tementet, varav en del handlade om den då aktuella miljöproblematiken, dess 

samhällsekonomiska konsekvenser, och möjliga framtidsscenarier. I utredningen 

ges uttryck för det problematiska sambandet mellan miljö och ekonomi. 

Vi hamnar i paradoxen att samma välstånd som ger upphov till pro-
blemen också tycks vara en förutsättning för att lösa dem. Den ekono-
miska tillväxten har lett till miljöproblem. Miljövården har blivit möj-
lig till en stor del på grund av den ekonomiska tillväxten. 
(Långtidsutredningen 1990. Bil. 25, s.78)  

Tillväxt görs alltså till förutsättning för miljövård enligt detta resonemang. Upp-

fattningen att miljöproblemen är globala och bäst löses på lokal nivå, med speci-

ell vikt vid den enskilda individens engagemang, har lett till utformandet av 

Agenda 21. FN´s konferens om miljö- och utveckling 1992 i Rio de Janeiro myn-

nade ut i handlingsprogrammet Agenda 21 och alla svenska kommuner arbetar 

sedan 1996 med detta handlingsprogram (Pinel, 1996). Agenda 21 kan kort be-

skrivas enligt följande: 

Handlingsprogrammet Agenda 21 ger riktlinjer för nationellt och in-
ternationellt handlande under återstoden av 1900-talet även in i nästa 
sekel, det 21:a århundradet. Agenda 21 innehåller rekommendationer 
och är således inte juridiskt bindande, men handlingsprogrammet är 
enligt regeringens mening politiskt och moraliskt förpliktande. Agenda 
21 är ett uppdrag till alla grupper och individer i samhället att arbeta 
för att uppnå målet om en hållbar utveckling, utrota fattigdom och un-
danröja hoten mot miljön. (Regeringens skrivelse 1992/93:13, s.5, min 
egen kursivering) 

Agenda 21-arbetet inkluderar energianvändning och produktion i kommunen. 

Hur energianvändningen och produktionen sker, framställs som viktiga frågor för 

att kunna uppnå ett hållbart samhälle. Under 1980-talet decentraliserades ansva-
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ret för miljöfrågor till kommuner och enskilda individer för att praktiskt och ef-

fektivt kunna komma tillrätta med miljöproblemen samt att underlätta en utveck-

ling av ett kretsloppsbaserat samhällssystem. Tidigare låg ansvaret för miljöfrågor 

på riksdag, regering och myndigheter (SOU 1992:42). Decentraliseringen har 

fortsatt och etablerats, förutom i Agenda 21 - arbete, bland annat i form av lag-

stiftad verksamhet för kommuner och enskilda hushåll .  

Upptäckten att delar av miljöproblematiken har en global karaktär kombine-

rades följaktligen i Sverige under 1980-talet med en decentralisering av en rad 

uppgifter inom miljöarbetet till kommunal och regional nivå (länsstyrelserna). 

Det spektrum av lösningar som presenterades under senare delen av 1980-talet 

och in på 1990-talet inkluderar enskilda medborgares aktiva arbete, där frågor 

gällande livsstilsförändringar ingår, tillsammans med ett globalt perspektiv 

(Långtidsutredningen 1990. Bil. 25, s.79ff).  

Miljövården är också en kamp om medborgarnas tid: miljöhänsyn kan 
innebära minskad bekvämlighet och mer arbete. Om varor och tjänster 
i ökad utsträckning skulle belastas med sina olika miljökostnader, skul-
le det sannolikt inträffa förskjutningar i konsumtions- och produk-
tionsmönstren. (Långtidsutredningen 1990. Bil. 25, s.64)  

En förhoppning som uttrycks är att ekonomiska styrmedel ska kunna leda till att 

medborgarens tid kan avvaras till bland annat en mer miljövänlig konsumtion. 

4.4 En ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling  

I den tidigare miljödiskursen framställdes kapitalismen och industrialismen som 

oförenliga med miljörörelsens idé om ett hållbart samhälle. Under 1970- och 80-

talen skedde emellertid en förändring av den politiska miljödebatten, en föränd-

ring där hållbar samhällsutveckling sammankopplas med ekonomisk utveckling. I 

stället för att vara två oförenliga storheter, lyftes de nu fram som två ömsesidigt 

beroende komponenter av vad bland andra Maarten A Hajer (1997) kallat en 

ekologisk moderniseringsdiskurs. Ekonomiska utvecklingsargument kunde nu 

samsas med hållbarhets- och miljöargument (Spaargaren, 2000, s.44ff). Ett ut-

tryck för att den ekologiska moderniseringsdiskursen hade vunnit terräng i Sveri-

ge finner Camilla Hermansson i sin studie av nyhetsrapporteringen om miljöfrå-

gorna. Under 1990-talet kom miljöjournalistiken, enligt Hermansson, att ekono-

misera naturrelationerna (Hermansson, 2002, s.313f). 

Under början av 1990-talet skedde en stark liberalisering av den politiska de-

batten i Sverige. Det skedde samtidigt som landet hade ekonomiska svårigheter, 
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med minskad tillväxt och ökande arbetslöshet. Den offentliga sektorns storlek 

och funktionssätt ifrågasattes och krav framfördes på decentralisering och ett 

ökat utrymme för marknadskrafterna (Jacobsson, 1999). Under den socialdemo-

kratiska partikongressen 1993 presenterades en lösning på den då aktuella låg-

konjunkturen. Lösningen sades vara en ekologisk samhällsomställning. Det som 

skulle få ”hjulen att snurra” var ett mer miljövänligt levnadssätt. En ekologisk 

omställning sågs nu som ett medel istället för ett mål i en ekonomisk tillväxtdis-

kussion (Anshelm, 1995, s.163).  

Som en följd av den politiska viljan att ge marknadskrafterna större utrymme 

infördes i Sverige en avreglering av elmarknaden 1 januari år 1996. Avregleringen 

ansågs vara en dellösning för att säkra svensk energiförsörjning. Tidigare hade 

energipolitikens mål handlat om att säkra tillförsel av (säker och billig) el i hela 

landet. Detta uppfylldes genom att elproduktions- och distributionsbolag i hu-

vudsak varit statligt eller kommunalt ägda. Det offentliga ägandet har politiskt 

ansetts viktigt inte bara för att säkra eltillförsel till landets industrier utan även 

för den enskilda människans levnadsstandard, vilket en helt fri marknad inte 

skulle kunna garantera. Med den förändrade politiska inriktningen har markna-

den fått en mer betydelsefull roll och politiskt betonas vikten av en konkurrensut-

satt eldistribution för att säkra försörjningen. Detta följer utvecklingen inom EU, 

där fler och fler länder genomför politiska förändringar för att möjliggöra inte 

bara en nationell, utan även en internationell handel med el (Jacobsson, 1999, 

s.5f). När en introduktion av elhandel diskuterades ansågs det inte finnas några 

problem att kombinera den energipolitiska inriktningen med fri elhandel. De 

styrmedel som fanns tillgängliga, administrativa och ekonomiska liksom forsk-

ning och teknikutveckling, ansågs tillräckliga för att förhindra en ”utsvävning” 

från en aktiv energipolitik (SOU 1995:14). 

I samband med reformen 1996 delades energibolagens verksamhet upp i två 

områden, nät – respektive elhandelsverksamhet. Orsaken till detta var att enbart 

elhandelsverksamheten blev konkurrensutsatt, medan nätverksamheten, på grund 

av en fysisk nödvändighet, fortfarande gick under en monopolverksamhet. Resul-

tatet har blivit ett mer tydligt samlat ägande på elproduktionssidan. Kommunala 

bolag har sålts och större elföretag har formats. Utländska ägare har köpt andelar 

i svenska bolag, samtidigt som svensk kraftindustri involverat sig i utländsk verk-

samhet (Jacobsson, 1999, s.7f; Westholm, 1995, s.8f).  

Samma år som avregleringen infördes på elmarknaden (1996) avgick Ingvar 

Carlsson som statsminister och Göran Persson blev ny statsminister och social-

demokratisk partiledare. I sitt installationstal under den socialdemokratiska kon-

gressen talade Persson om att Sverige skulle vara ett föregångsland i miljöarbetet 
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och benämnde det ”ett grönt folkhem”. Ett folkhem betecknar i denna retorik en 

svensk välfärdsstat som växte sig stark under efterkrigstiden med ekonomisk och 

social trygghet. Med uttrycket ”det gröna folkhemmet” menade Persson att den-

na stat nu skulle kompletteras med en ekologisk hållbarhetsdimension. Utifrån 

detta politiska ställningstagande formades riktlinjer och ekonomiskt stöd delades 

ut till kommunerna, som skulle vara det lokala navet i det nationella miljöarbetet. 

Bidrag gavs bland annat till satsningar på förnybar energi och energihushållning 

(Anshelm, 2000; Hermansson, 2002, s.99,315ff). 

Olof Eriksson20 blev statsministerns rådgivare och en av statsministerns när-

maste medhjälpare i detta miljöarbete. Eriksson framhöll vikten av att kunna 

sammanfoga och lösa problemet med nationell lågkonjunktur genom att arbeta 

mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Ett citat som visar på Erikssons tankar, lik-

som eventuellt även statsminister Perssons, är: ”Olof Eriksson har räknat ut att 

mellan 150 000 och 200 000 människor skulle kunna få jobb om vi satsar 10 

miljarder under 20 år på att bygga om Sverige för ekologisk bärkraft” (SOU 

1995:140, Bil 2, s.313)  

4.5 Avveckling av Barsebäcksverken 

Från år 1970 till 1997 ökade den totala svenska nettoproduktionen av el från 

cirka 60 TWh till 145 TWh, drygt 140 procent (Energiläget i siffror 2007,tabell 

till figur 22 och 27). Ökningen var som mest markant fram till år 198721 

(Proposition 1996/97:84, s.16ff) Under samma period ökade i nästan motsvaran-

de takt den totala energianvändningen (se figur 3).  

Under samma period ökade också i motsvarande grad den inhemska elanvänd-

ningen från cirka 63 TWh till cirka 143 TWh. Den ökade elanvändningen har till 

stor del kommit av ökad elförbrukning inom bostads- och servicesektorn, se figur 

3 (Energiläget i siffror 2007, tabell till figur 22 och 27). Denna ökning beror i hög 

grad på sektorns ökade användning av el för uppvärmning. Inom bostads- och 

servissektorn fördelade sig elanvändningen år 1970 på cirka 5 TWh elvärme, 9 

TWh hushållsel och 8 TWh driftel. År 1997 var elanvändningen fördelad på 27 
                                                
20 Olof Eriksson är byggprofessor och har en historia som aktiv socialdemokrat, till ex-
empel var han involverad i arbetet med att skapa bostäder i städer, det så kallade miljon-
programmet. Eriksson lyftes fram som den person som låg bakom idéerna till det gröna 
folkhemmet (Hermansson 2002 s.103f).  
21 År 1995 stod vatten- och kärnkraften för cirka 50 procent vardera av den producerade 
elen. En anledning till att vatten- och kärnkraft nyttjades mest är dess relativt sett låga 
rörliga kostnader. Vattenkraften har lägst rörliga kostnader, under ett så kallat våtår 
(under åren 1985 fram till 1995 var merparten av åren våtår), sedan följer kärnkraften 
och kraftvärmeverken (Proposition 1996/97:84, s.17).  
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TWh elvärme, 19 TWh hushållsel och 25 TWh driftel (Energiläget i siffror 2007, 

tabell till figur 12).  
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Figur 3. Sveriges elanvändning på olika sektorer perioden 1970-1997 

Källa: Energiläget i siffror 2007, tabell till figur 22 och 27 

 

Det har alltså mellan år 1970 och 1997 skett en övergång från olja till el, som 

under denna period i allt högre utsträckning framställts genom kärnkraft. 
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Figur 4. Sveriges elproduktion uppdelat på produktionsslag under perioden 1970-1997 

Källa: Energiläget i siffror år 2007, tabell för figur 22 och 27.  

 

Av Sveriges totala elenergiproduktion år 1997 kom 94 procent från kärnkraft (67 

TWh) och vattenkraft (68 TWh) tillsammans. De resterande 6 procenten svarade 

kraftvärmen för, se figur 4 (NUTEK, 1998, s.8; Energiläget i siffror år 2007, ta-

bell för figur 22 och 27). Detta år arbetade socialdemokraterna, centerpartiet och 

vänsterpartiet fram riktlinjer för den svenska energipolitiken. Enligt överens-

kommelsen ska energisystemet ingå i omställningen till ett ekologiskt och ekono-

miskt uthålligt samhälle, vilket skulle minska användningen av icke- förnybara 

energikällor.  

I detta arbete ingick avveckling av Barsebäcksverken. Syftet var ”att med om-

ställningen åstadkomma en ekologiskt och ekonomiskt hållbar energiförsörjning 

byggd på förnybara energislag” (Proposition 1996/97:176, s.5). För att detta 

skulle kunna uppnås formulerades politiska lösningar, som inkluderar el- och 

energieffektivisering, samt ett ökat nyttjande av andra energislag än el för upp-

värmning. Samma år, 1997, antogs ett lagförslag om kärnkraftens avveckling. 
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Enligt lagen får regeringen besluta om när varje kärnkraftverk ska stängas av 

(Proposition 1996/97:176, s.7f). 

Jonas Anshelm (2000,s.471) beskriver reaktionen på den energipolitiska över-

enskommelsen som kraftigt negativ. Näringslivet, facket liksom även några kärn-

kraftskritiker förhöll sig negativa till beslutet. Den senare gruppen uppfattade 

beslutet som ett spel för gallerierna. Genom att stänga Barsebäck ansåg man att 

beslutet från folkomröstningen 1980 om avveckling till år 2010 kunde skjutas på 

framtiden. Man menade att politikerna genom det vagt formulerade beslutet hän-

visar till att en avveckling inletts, men sedan låter det fortsatta genomförandet dra 

ut på tiden. Fackföreningsrörelsen och näringslivsorganisationen anförde tvärtom 

att den politiska uppgörelsen om kärnkraftens avveckling skulle bli ett hot mot 

ekonomin såväl som mot miljön. Argumentet att avvecklingen av kärnkraften 

skulle utgöra ett miljöhot byggde på att man ansåg att det fanns en risk för att 

svensk kärnkraftsproducerad el ersattes med el producerad av andra kärnkraft-

verk runt Östersjön, vilka man menade hade sämre teknisk status än de svenska. 

Vad gäller den ekonomiska situationen gavs en bild av ett framtida Sverige utan 

möjlighet till industriell verksamhet och, som en följd av det, inte heller till eko-

nomisk tillväxt och välfärd. Moderata samlingspartiet och folkpartiet framförde 

liknande åsikter och var starkt kritiska till den energipolitik som nu skulle gälla 

(Anshelm, 2000, s.476-485). 

Anshelms analys av den aktuella politiska situationen år 1997 speglar en of-

fentlig politisk förändring. Tidigare hade kärnkraften varit ett givet inslag i ener-

gipolitiken och synonym med tillväxt och teknikutveckling. Den offentliga ener-

gipolitiska överenskommelsen år 1997 präglades istället av ett förhållningssätt 

där avvecklingen av kärnkraften var liktydigt med teknikutveckling, tillväxt och 

framtidstro. Den socialdemokratiska regeringens svar på kritik riktad mot den 

formulerade energipolitiken var att teknisk förnyelse och tillväxt hörde samman 

med en omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle. Näringsminister Anders 

Sundström underströk betydelsen av de internationella marknadsfördelar ett 

svenskt företag skulle kunna få i samband med utveckling av en miljöriktig pro-

dukt. Anshelm kopplar samman denna energipolitiska utveckling med begreppet 

ekologisk modernisering som vi berört ovan (jfr Keil, 2007). Anshelm förklarar 

det med att ”de ekologiska hänsynen [har] blivit en central drivkraft i samhällets 

ekonomiska och teknologiska utveckling samt att detta inte var något hinder, 

utan snarare ett villkor, för tillväxt och framåtskridande” (Anshelm, 2000, 

s.491). 

Sydkraft, kraftbolaget som vid tiden för det energipolitiska beslutet 1997 ägde 

Barsebäck, försökte med alla medel att stoppa eller förhala beslutet. Trots beslut 
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om avveckling rustades kärnkraftverket upp. De ansvariga ägarna begärde sedan 

att Riksrätten skulle pröva beslutet om att stänga kärnkraftverket, vilket man 

ansåg strida mot grundlagarna och EU:s bestämmelser. Anshelm beskriver dessa 

händelser som samhällspolitiskt laddade. ”Efter intensiva förhandlingar mellan 

regeringen och Sydkraft och mer än ett års behandling av frågan meddelade Re-

geringsrätten den 6 juni 1999 att regeringens beslut skulle stå fast” (Anshelm, 

2000, s.487). 

4.6 Sammanfattning 

Den energipolitiska historien domineras inledningsvis av elenergi ämnad för indu-

strin. Den ursprungliga anledningen till att staten engagerar sig i energiproduk-

tion var industrins behov av energi, främst elenergi. Hushållens energibehov ak-

tualiseras inte förrän senare. 

Under början av 1970-talet uppfattas kärnkraften av många politiker och när-

ingslivsrepresentanter som lösningen på de aktuella energiförsörjningsproblem 

Sverige har och förväntas ha i framtiden. Under den senare delen av 1970-talet 

finns dock en skepticism mot kärnkraftens möjligheter eftersom man menar att 

riskerna är reella. De alternativ till kärnkraften som föreslås inkluderar en mer 

restriktiv användning av energi. Det finns en tanke om att mindre energianvänd-

ning resulterar i färre miljörelaterade problem. Enligt Kaijsers (1994) beskrivning 

av energipolitiska mål från 1970-talet villkoras den ekonomiska utvecklingen av 

att bland annat miljöeffekterna ska minimeras. 

Under 1990-talet aktualiseras det gröna folkhemmet i Sverige och politiken in-

riktas mot en grön energipolitik där kärnkraften inte har någon plats, utan måste 

stå tillbaka för en alternativ teknikutveckling. En överenskommelse mellan soci-

aldemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet år 1997 resulterar i att energisy-

stemen ska ingå i omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt sam-

hälle, med fokus på en minskad och mer restriktiv elanvändning. Man kan, om 

man så vill, se detta som ett uttryck för den ekologiska moderniseringstanken i 

svensk tappning. 



  

 



 
 

67 

Kapitel 5  
 
Staten 

En politisk överenskommelse mellan socialdemokraterna, centerpartiet och väns-

terpartiet, år 1997, ledde fram till att Sveriges energisystem skulle ingå i omställ-

ningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle. Detta innebar också 

att användningen av icke förnybara energikällor skulle minska.  

Kapitlet inleds med en genomgång av energipolitikens organisation och presen-

terar en översiktlig beskrivning av det regelverk och de politiska mål som styr 

energipolitiken åren 1997 till 2006. Den energipolitiska22 överenskommelsen ma-

nifesteras i propositionen En uthållig energiförsörjning (Proposition 1996/97:84, 

s.77). Jag studerar denna proposition utifrån fyra olika frågeställningar. För det 

första studeras hur det politiska problemet angående eluppvärmda bostadshus 

formulerats, för det andra hur orsakerna till problemet beskrivits och för det tred-

je vilka lösningar som presenterats. Dessa tre frågeställningar utgör tillsammans 

en problemrepresentation. Den fjärde och avslutande frågeställningen är vilka 

diskursiva effekter denna problemrepresentation fått. Jag avslutar kapitlet med en 

analytisk summering av de fyra textingångarna. 

5.1  Statens energipolitiska ansvar åren 1997-2006 

Åren mellan 1997 och 2006, då det socialdemokratiska partiet regerade med Göran 

Persson som statsminister, präglades av en politisk önskan att förändra. Göran Persson 

inledde med att presentera en vision om det gröna folkhemmet år 1996, och under 

samma år avreglerades elmarknaden. De följande åren utmärktes av att även kli-

matmålet formulerades, liksom de 15 svenska miljökvalitetsmålen. Dessutom in-

fördes olika former av ekonomiska styrmedel, bland annat för att uppmuntra 

hushållen att konvertera från elvärme till en förnybar energikälla. Dessa initiativ 
                                                
22 I propositionen hänvisas även till tidigare energipolitiska överenskommelser och utred-
ningar. Det aktuella materialet är propositionen 1990/91: 88 om energipolitiken, där den 
energipolitiska överenskommelsen mellan socialdemokraterna, centerpartiet och folkpar-
tiet liberalerna presenteras, liksom SOU 1995:137 Omställning av energisystemet. Slutbe-
tänkande av Energikommissionen. Efter ett politiskt beslut i riksdagen år 1994 tillsattes 
en kommission, vilken hade till uppgift att studera de då pågående energipolitiska pro-
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har påverkats av och påverkar den svenska energipolitiken och konstruktionen av 

elvärme som ett politiskt problem på statlig, kommunal och hushållsnivå. 

5.1.1 Statens ansvar för energiplanering  

Näringsdepartementet och Energimyndigheten ansvarar för genomförandet av 

den svenska energipolitiken. De specifika frågor Energimyndigheten har ansvar 

för är försörjningstrygghet, säker elöverföring, förnybar energi, elcertifikat och 

effektivare energianvändning. De miljöpolitiska frågorna handhas av Miljödepar-

tementet. Under mandatperioden åren 2002-2006 hade Miljö- och samhällsbygg-

nadsdepartementet ansvar för energifrågorna. Det var en del av den dåvarande 

statsministern Göran Perssons arbete att nå visionen om det gröna folkhemmet, 

under ledning av Mona Sahlin.  

Primärt och övergripande handlar energipolitik om energiförsörjning23. Sverige 

behöver energi det vill säga el och värme. Men historiskt har det funnits olika 

tolkningar av vilken handlingsplan detta påstående bör resultera i. Förenklat kan 

man säga att energipolitiken har styrts, och fortfarande styrs, av frågorna: vem/ 

vilka behöver energi? Hur ska dessa användare få tillgång till den energi de behö-

ver? 

I statistiska sammanställningar över svensk energiförsörjning grupperas energi-

användarna i olika samhällssegment. Av dessa står hushållen, industrin och 

transporterna för den allra största andelen av den totala energianvändningen i 

Sverige. Energipolitikens fokus är dels att hantera samhällets totala energibehov, 

dels att genom uppmuntran och lagstiftning förmå aktörerna i de olika samhälls-

sektorerna att använda mindre energi (se figur 5). 

 

 

 

                                                                                                                                          
grammen och ge förslag på eventuella förändringar. Slutresultatet blev SOU 1995:137, 
liksom fyra underlagsbilagor SOU 1995:140. 
23 Se även kapitel 4. 
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Figur 5. Svensk energipolitiks beståndsdelar: energianvändare och hur dessa kan minska 

sin elenergianvändning 

Den svenska elmarknaden avreglerades den 1 januari 1996. Politiskt betonas nu-

mera vikten av en konkurrensutsatt eldistribution för att säkra försörjningen. Ut-

vecklingen i Sverige följer utvecklingen internationellt. Inom EU genomför fler 

och fler länder politiska förändringar för att möjliggöra, inte bara nationell, utan 

även internationell handel med el (Jacobsson, 1999, s.5). 

I samband med elhandelsreformen 1996 delades energibolagens verksamhet 

upp i två områden: nät- och elhandel. Elhandelsverksamheten släpptes fri för fler 

aktörer. Bolagen som äger elnäten har fortfarande en monopolställning. Kommu-

nala bolag har sålts och uppgått i de större elföretag som formats. Utländska äga-

re har köpt andelar i svenska bolag, samtidigt som svensk kraftindustri involverat 

sig i utländsk verksamhet (Jacobsson, 1999, s.7f; Westholm, 1995, s.8f).  

Samtidigt med beslutet om avreglering av elmarknaden antogs ett lagförslag 

om att avveckla kärnkraften. Enligt denna lag (SFS 1997:1322) får regeringen 

besluta om och när ett kärnkraftverk ska stängas. Syftet med omställningen är 

enligt lagen:  
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[A]tt åstadkomma en ekologiskt och ekonomiskt hållbar energiförsörj-
ning byggd på förnybara energislag. Omställningen skall genomföras 
på ett sätt som gör det möjligt att tillförsäkra svensk industri och sam-
hället i övrigt el på internationellt konkurrenskraftiga villkor. (SFS 
1997:1322, s.1) 

Men omställningen ska alltså fullföljas på ett sätt som inte riskerar att den svens-

ka industrin (och andra energianvändare) inte får tillgång till elenergi på interna-

tionellt konkurrenskraftiga villkor.  

5.1.2 Energipolitiska styrmedel 

Staten kan välja mellan två inriktningar, att påverka sina medborgare eller låta 

andra göra det, som marknaden eller det civila samhället (se figur 3). De tre van-

ligaste sätten att intervenera är: regleringar, ekonomiska styrmedel och informa-

tion. Evert Vedung uttrycker det illustrativt: ”Käpp, morot och predikan är den 

politiska maktutövningens urformer” (Vedung, 2002, s.133). Regleringar handlar 

alltså om lagstiftningen/regelverk, som introducerats av politiska eller administra-

tiva organ. Stora delar av regelverket är bindande för dem som berörs. Att inte 

följa det kan leda till påföljder, till exempel böter eller fängelsestraff. 

Med hjälp av ekonomiska styrmedel försöker man få till stånd ett förändrat be-

teende bland medborgarna, men, till skillnad mot regleringar, handlar det om att 

medborgaren förutsätts välja på frivillig basis. Det handlar alltså inte om en 

tvingande föreskrift, utan en uppmuntran genom ekonomiska incitament. Infor-

mativa styrmedel bygger på antagandet att människor handlar ”rätt” om de får 

tillräcklig information. De används för att få inflytande genom ”övertygelse, 

övertalning och faktaupplysning” (Vedung, 2002, s.115).  

Alla dessa tre styrmedel, lagstiftning, information och ekonomiska lättna-

der/pålagor, används för att försöka minska användningen av elvärme. Lagen om 

kommunal energiplanering är ett exempel på reglerande styrmedel som kommu-

nerna ska följa. Det finns dock ingen sanktion för de kommuner som låter bli 

(SFS 1977:439).  

De ekonomiska styrmedel som har använts är konverteringsbidrag till enfa-

miljshushåll, flerfamiljshus, och företag. De så kallade konverteringsbidragen till 

hushåll har, när de har tillämpats, distribuerats av Boverket via länsstyrelserna. 

Prisregleringar har också använts för att minska användningen av el överhuvud-

taget, speciellt prispålägg i form av skatter. Det finns ett elcertifikatsystem i Sveri-

ge sedan år 2003. När detta system infördes var syftet att, med hjälp av ett mark-

nadsbaserat stödsystem, öka användningen av el från förnybara energikällor och 
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torv. Certifikatsystemet fungerar på så sätt att en elproducent som producerar så 

kallad grön el får elcertifikat av staten.24 Dessa elcertifikat säljs till elleverantörer. 

Elleverantörerna är tvungna att köpa motsvarande en viss andel/kvot av den el 

som totalt säljs av elleverantören (den så kallade kvotplikten). Elleverantörer tar i 

sin tur ut kostnaden vid en försäljning av el till hushållen. Grönelproducenten får 

med detta system ett ekonomiskt stöd för sin verksamhet, och staten kan bidra till 

en ökad användning av förnybara energikällor och torv genom att successivt öka 

kvotplikten. Elproducenter redovisar varje år sin försäljning av elenergi till Ener-

gimyndigheten, och lämnar in elcertifikat som motsvarar den uppsatta kvotplik-

ten (Energimyndigheten, 2007; Proposition 2005/06:154).  

Informativa styrmedel används bland annat för att förmedla kunskap om ener-

gianvändning och om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler 

och bostäder. Kommunernas energirådgivare har finansierats av Energimyndighe-

ten sedan 1 januari år 1998. Energirådgivarnas arbete samordnas regionalt av 

regionala energikontor. Dessa agerar kontakt mellan Energimyndigheten och de 

kommunala energirådgivarna. De regionala energikontoren har även till uppgift 

att arbeta med energifrågor ur ett regionalt perspektiv (SFS 1997:1322). 

Jag skulle även vilja inkludera ytterligare ett styrmedel och det är de fysiska 

styrmedlen. Ett fysiskt styrmedel är den teknik som finns tillgänglig och som sta-

ten önskar introducera eller öka användningen av. Samhällsplanering och fysiska 

åtgärder är ytterligare exempel på fysiska styrmedel, med vilka man kan förstärka 

eller förminska ett beteende hos människor. Enligt Anna-Lisa Lindén har de mer 

tvingande styrmedlen varit vanliga när det gäller frågor om miljöanpassat beteen-

de, medan de som haft som syfte att underlätta en beteendeförändring varit mer 

sällsynta. Hon har vägbulor som exempel på en fysisk åtgärd som mer eller mind-

re tvingar fram en förändring. En funktion som kan underlätta en beteendeför-

ändring, och definitivt försvåra om det lämnas därhän, är en fungerande ventila-

tion i de rum där ett bostadsområde, före tömning, samlar komposterbart avfall 

(Carlsson-Kanyama, Eriksson, & Lindén, 2003, s.66; Lindén, 2001, s.54ff, 110).  

 

                                                
24 Det gäller produktionsanläggningar som tagits i drift efter 1 maj år 2003. De får certi-
fikat i 15 år, dock längst till år 2030. En anläggning som tagits i bruk före 2003 kan få 
certifikat fram till år 2012 eller 2014. Det senare är om anläggningen, efter år 1998, fått 
statliga investeringsbidrag eller bidrag för ombyggnation (Elcertifikatsystemet 2007, 
Energimyndigheten Energimyndighetens förlag, s. 29). 
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Figur 6. Aktuella styrmedel 

Källa: Bearbetning av Kerstin Åstrands figurer i Åstrand 2006, s. 22, 24. 

5.1.3 Klimat- och miljömål 

Sveriges klimatpolitik följer Kyotoprotokollets och den internationella klimatpa-

nelen IPCC`s riktlinjer. Det nationella målet är att utsläppen av växthusgaser ska 

vara fyra procent lägre åren 2008-2012 än år 1990.25 År 2050 ska dock utsläp-

pen inte vara mer än 4,5 ton per invånare och år. Klimatmålet ska prägla hela 

samhället och den framtida utvecklingen. Detta ska dock uppnås utan att Sveriges 

ekonomi hotas. För att uppnå klimatmålet måste bland annat den bebyggda mil-

jön förändras. En effektivare energianvändning inom byggd miljö är ett av de vik-

tigaste medlen för att nå både miljö- och klimatmålen. Detta grundar sig på att 

                                                
25 Enligt Koyotoprotokollet och IPCC´s definition ska växthusgaserna stabiliseras på en 
halt lägre än 550 ppm i atmosfären (Proposition 2001/02:55).  
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energianvändningen i byggd miljö utgör 40 procent av Sveriges totala energian-

vändning. Det huvudsakliga problemet för att uppnå målet är användningen av 

fossila bränslen för energiförsörjningen. Detta ska, enligt Sveriges klimatstrategi, 

hanteras genom strukturomvandling med ökad energieffektivitet och minskad 

energianvändning (Proposition 2001/02:55, s.8ff,48). Sveriges riksdag använder 

samma definition av hållbar utveckling som Bruntlandkommissionen, vilken är: 

Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs. (World Commission on Environment and Develop-
ment, 1987, s.43) 

Riksdagen fastslog år 2000 15 miljökvalitetsmål26 som en tolkning och konkreti-

sering av begreppet eller visionen hållbar utveckling27.. Syftet att ”till nästa gene-

ration lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta” 

(Proposition 2000/2001:130, s.1) ska uppnås genom att låta miljömålen utgöra 

ramen i allt miljöarbete. Målen ska vara uppnådda senast 2050. Medan centrala 

myndigheter ansvarar för målens formulering ankommer det på länsstyrelser och 

regionstyrelser att omformulera eller bryta ner de nationella kvalitetsmålen till 

regionala. Kommunerna ska i sin tur anpassa de regionala målen till lokala för-

hållanden och formulera lokala miljökvalitetsmål (se figur 7) (www.miljömål.nu).  

Energianvändningen behandlas under mål 15, En god bebyggd miljö. Målet är 

att senast 2010 ska: 

fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strate-
gier för […] hur energianvändningen skall effektiviseras, hur förnybara 
energiresurser skall tas till vara och hur utbyggnad av produktionsan-
läggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främ-
jas. (Proposition 2000/2001:130, s.171) 

Ett konkret mål som anges under rubriken En god bebyggd miljö är att energian-

vändningen i bostäder ska vara lägre år 2010 än den var år 1995. Detta ska upp-

nås genom att effektivisera den totala energianvändningen, vilket på sikt ska 

minska förbrukningen, enligt propositionen (Proposition 1996/97:84, s.172). I 

                                                
26 De 15 miljökvalitetsmålen är: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig för-
surning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning, levande 
sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och 
skärgård, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, storslagen 
fjällmiljö, samt god bebyggd miljö (Proposition 2000/2001:130).  
27 Under 2004 reviderades miljökvalitetsmålen: (ett 16:e miljökvalitetsmål, Ett rikt djur- 
och växtliv, och flera delmål lades till, medan vissa delmål utgick. Dessa förändringar 
påverkade inte de mål som (explicit) handlar om energianvändning (Proposition 
2004/05:150). Jag väljer därför att inte gå in på dessa förändringar.  



 74 

propositionen uttrycks tydligt att användningen av fossila bränslen ska minska. 

Budskapet är dock inte lika tydligt när det gäller hur bostäder med direktverkan-

de el ska hanteras. Frågan skjuts på framtiden, även om vissa förslag läggs fram i 

propositionen. Två av förslagen är att förbjuda installation av direktverkande 

elvärme i nybyggda hus och begränsa installationen av elvärme i fritidshus, efter 

år 2005. Men frågan ska utredas innan beslut tas. Även när det gäller minskning-

en av den totala energianvändningen finns vissa förslag som inte åsätts några 

konkreta mål. Ett exempel på detta är energi- och miljödeklarationer för att 

minska den totala energianvändningen. Propositionen hänvisar till Boverket för 

prövning och utvärdering (Proposition 1996/97:84, s.174). 

 

 

Figur 7. Politiska instanser som formulerar och ansvarar för miljökvalitetsmålen 

Central myndighet: 
Nationella miljökvalitetsmål 

Länsstyrelsen/Regionsstyrelsen: 
Regionala miljökvalitetsmål 

Kommunen: 
Lokala miljökvalitetsmål 
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5.2 Elvärme: problemet och dess orsaker 

Enligt propositionen 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning ska svensk energi-

politik trygga tillgången på el och annan energi:  

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga 
tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskrafti-
ga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv energi-
användning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg 
påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till 
ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk 
och social utveckling i Sverige. Energipolitiken skall bidra till att stabila 
förutsättningar skapas för ett konkurrenskraftigt näringsliv och till en 
förnyelse och utveckling av den svenska industrin. (Proposition 
1996/97:84, s.7)28 

Elen lyfts i propositionen specifikt fram som en viktig energikälla, medan andra 

energiformer omnämns som ”annan energi”. El är en energiform som har haft 

betydelse, i och med att landet historiskt har haft tillgång till stora mängder och 

därmed billig el29. I det energipolitiska beslutet från år 1997 framgår också att 

Barsebäcks två reaktorer ska stängas, och att den el som nu produceras ska ersät-

tas med en ekologiskt och ekonomiskt hållbar energiproduktion och energi-

sparande. Man beskriver detta bland annat på följande sätt: 

Omställningen av energisystemet är ett led i Sveriges strävan att vara 
ett föregångsland när det gäller att skapa en ekologiskt hållbar utveck-
ling. Energiöverenskommelsen innebär att de två kärnkraftsreaktorerna 
i Barsebäck skall ställas av. […] Bortfallet av el skall kompenseras ge-
nom effektivare energianvändning, konvertering samt hushållning med 
och tillförsel av el från andra energikällor. (Proposition 1996/97:84, 
s.1) 

Landets energiförsörjning ska alltså säkras, i en tid när två kärnkraftsreaktorer 

ska stängas och både industrin30 och hushållen är beroende av el. För att kunna 

ersätta den elenergi som förloras till följd av avvecklingen kommer de så kallade 

”förnybara energislagen” (s.10) att hamna i fokus. Dessa energikällor ansågs, då 

propositionen skrevs, inte till fullo och med en gång kunna ersätta bortfallet av de 

båda Barsebäcksreaktorerna.  

                                                
28 I citaten från propositionen 1996/97:84 är det även fortsättningsvis mina egna kursive-
ringar. 
29 Se även inledningskapitlet. 
30 I propositionen nämns ”industrin”. Min tolkning av ”industri” är att vad som åsyftas 
är framförallt energiintensiv industri. Denna industri är en del av ett näringsliv, liksom de 
statliga och kommunala energibolagen.  



 76 

Det framgår av policydokumentet att användningen av kärnkraftsproducerad el 

för uppvärmning av bostadshus är ett politiskt problem. Det är orsakat av att två 

kärnreaktorer ska stängas och att elen därmed framför allt måste kunna användas 

inom industrin. Det som framkommer i propositionen är dock att det inte är ett 

politiskt problem att använda el som energibärare, tvärtom lyfts elens fördelar 

som energibärare fram. Det är en energibärare som ”inom många användnings-

områden är den bästa och effektivaste energibäraren. Miljöfördelarna är stora 

och i många sammanhang saknas ekonomiskt rimliga alternativ till el” 

(Proposition 1996/97:84, s.37). Elenergin möjliggör även en handel mellan ener-

giproducerande länder. Problemet är istället att använda kärnkraftsproducerad el 

för uppvärmning eftersom mängden el från kärnkraft kommer att minska som ett 

resultat av att två kärnkraftreaktorer stängs.  

5.3 Att lösa det politiska problemet 

Man menar att stängningen av den första reaktorn i huvudsak ska hanteras med 

hjälp av minskad användning av elpannor i fjärrvärmesystemet. Ett villkor är 

emellertid uppsatt för att man ska stänga den andra reaktorn. Detta villkor säger 

att bortfallet av kärnkraftsel ska ”kompenseras genom effektivare energianvänd-

ning, konvertering samt hushållning med och tillförsel av el från andra energikäl-

lor” (Proposition 1996/97:84, s.33). 

En ökad tillförsel av el från andra energikällor ska enligt beslutet ske med hjälp 

av fortsatt ekonomiskt stöd till investeringar i biobränsleeldade kraftvärmeverk, 

vindkraftverk och småskalig vattenkraft31 (Proposition 1996/97:84, s.25). I texten 

presenteras även en ökad användning av fjärrvärme som en möjlig lösning. 

En konvertering av elvärmda hus till fjärrvärme medför att elbehovet 
minskar och att underlaget för elproduktion i kraftvärmeverk ökar. 
(Proposition 1996/97:84: s.23)  

Det finns utrymme för att ansluta fler hus till fjärrvärmenätet, genom utveckling 

av ny teknik och med detta följer ekonomiska förutsättningar. Fjärrvärmen är, 

som det står, ”väl utbyggd i de flesta befolkningstäta kommunerna i Sverige och 

anslutningsgraden är hög” (Proposition 1996/97:84, s.33). När man här talar om 

en hög anslutningsgrad avses i huvudsak flerbostadshus, lokaler och industrier. 

År 1997 var det inte mer än 7 procent av småhusen som var anslutna till fjärr-

                                                
31 Stödet introducerades i samband med 1991 års energipolitiska beslut (proposition 
1990/91:88). Småskalig vattenkraft inkluderades i det nya energipolitiska beslutet från år 
1997 (s.25). 
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värmenätet. En ökad anslutning av småhus till fjärrvärmenätet skulle då alltså 

kunna bidra till en minskad elanvändning. Ytterligare en möjlighet att minska 

elanvändningen för uppvärmning av småhus var att uppmuntra även de hus som 

inte låg vid fjärrvärmenätet att konvertera till individuell bränsleeldning 

(Proposition 1996/97:84, s.21ff).  

Förutsättningar bör skapas för att minska elanvädningen i den elvärm-
da bebyggelse där fjärrvärmeanslutning inte är möjlig. Kostnaden för 
konvertering av hus med elvärme till individuell bränsleeldning är dock 
hög. De privatekonomiska motiven för ett fullständigt byte från el till 
bränslen är därför små. (Proposition 1996/97:84, s.24) 

För att få hushållen med elbaserat uppvärmningssystem intresserade ska de få 

ekonomiskt stöd för att konvertera främst till fjärrvärme, men även till biobräns-

len. Detta så kallade konverteringsbidrag gick till hushåll som ville ansluta till de 

kommunala fjärrvärmenäten. Bidraget (30 procent av kostnaden) skulle ges till 

byte från el till vattenburet uppvärmningssystem och installation av ackumulator-

tank. Med start 1 januari 1998 och under fem år framåt skulle 1650 miljoner 

kronor avsättas och distribueras i form av bidrag (s.32). Även konvertering till 

biobränslen skulle bidra till att minska elanvändningen och uppmuntras med 

ekonomiskt stöd (s.35). Det handlar alltså om att motivera hushållen till föränd-

ring genom ekonomiska incitament. Hushållen förväntas alltså enligt den ekono-

misktrationalistiska planen ställa om sin uppvärmning med hjälp av monetära 

incitament.  

5.4 Problemrepresentationens effekter 

De begrepp som är viktiga i texten En uthållig energiförsörjning är alltså ekolo-

giskt och ekonomiskt hållbar utveckling. De energipolitiska aktörerna är enligt 

propositionen staten, kommunen, hushållen och näringslivet. Hur dessa aktörers 

roller konstrueras är en del av utformningen av den nationella energiomställ-

ningsdiskursen.  

5.4.1 Aktörskonstruktion: staten 

I propositionen upprepas vid ett flertal tillfällen att ett ”ekologiskt och ekono-

miskt bärkraftigt energisystem skall utvecklas” (s.10) och detta återfinns också 

under en rubrik som beskriver statens roll. I det bärkraftiga svenska samhälle som 

propositionens lösningar syftar till att skapa, ska elproduktionen täcka det in-



 78 

hemska behovet, och staten ska ange de riktlinjer konsumenter och producenter 

har att hålla sig till.  

I beslutet från år 1997 framkommer att Vattenfall ska ha konkurrenskraftiga 

priser på producerad el, vilket är en del av att vara ”affärsmässig”.  

Statens innehav av ungefär halva den svenska elproduktionskapaciteten 
genom Vattenfall AB är en viktig tillgång. Vattenfalls huvuduppgift är 
att inom ramen för kravet på affärsmässighet bidra till en svensk elför-
sörjning som är ekologiskt och ekonomiskt uthållig och som ger svensk 
industri och samhället i övrigt el till konkurrenskraftiga priser. Resur-
ser som skapas inom Vattenfall skall användas för utveckling av ny el-
produktionsteknik och för investeringar som behövs för omställningen. 
Denna förändring av Vattenfalls roll bör markeras i riksdagens riktlin-
jer avseende Vattenfalls verksamhet. Vattenfall AB skall förbli i statlig 
ägo. (Proposition 1996/97:84, s.11) 

Vattenfall AB skall medverka till att stängningen av Barsebäcksverket 
kan genomföras enligt redovisad tidtabell32. Vattenfall ges uppdraget 
att som en av sina viktigaste uppgifter aktivt medverkat i omställningen 
av energisystemet. (Proposition 1996/97:84, s.8) 

”Industrin” ges i texten en speciell status genom att nämnas i relation till ”sam-

hället i övrigt”. ”Samhället i övrigt” är en anonym massa, medan industrin får en 

diskursivt priviligierad position. Vidare uppenbaras en konflikt i texten när det 

preciseras att Vattenfall ska, med medel från försäljning av värmekraftverkspro-

ducerad el, bekosta en övergång till en ökad användning av förnybar energi. Det 

handlar alltså om ett företag som i huvudsak har producerat och sålt kärnkrafts-

producerad el i nästan ett halvt sekel. Företaget ska, med den vinst kärnkraftselen 

genererar, avveckla kärnkraften och utveckla andra energisystem. Här uppenba-

ras två parallella företagsstrategier. Den ena handlar om att behålla företaget i 

statens ägo och att arbeta mot ett långsiktigt mål och ett samhälle som använder 

mer förnybar energi. Den andra strategin har ett mer kortsiktigt mål: att generera 

en företagsvinst och att inte riskera ett ökat elpris för konsumenterna, framförallt 

industrin. För att uppnå de senare målen anses det viktigt att företaget är en del 

av marknaden. 

Att ha tillgång till teknik, liksom kunskap, är en möjlighet att utöva makt 

(Beckman, 1990, kap 1). I linje med denna tanke uttrycks det i propositionen att 

Vattenfall är en tillgång för staten och att företaget är en viktig del i arbetet med 

en energiomställning (Proposition 1996/97:84, s.8f). Staten har genom Vattenfall 

en möjlighet att kontrollera den tekniska utvecklingen. Det betyder att staten har 

                                                
32 Barsebäcks första reaktor ska enligt beslutet stängas 1 juli 1998 och den andra reak-
torn senast 1 juli 2001 (Proposition 1996/97:84,s.8).  
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makt att, genom sitt bolag, styra den framtida utvecklingen åt det håll den öns-

kar. Staten har, åtminstone till en del, kontroll över den dagsaktuella och framti-

da tekniken. 

5.4.2 Aktörskonstruktion: staten och näringslivet 

Tidigare har det varit ett statligt ansvar att säkra den svenska energiförsörjningen. 

Men den bilden av ansvarsfördelningen har förändrats. I propositionen 

1996/97:84 understryks betydelsen av att inkludera marknaden i uppgiften att 

ombesörja energiförsörjningen. Det energipolitiska programmet inleds med tex-

ten: ”Väl fungerande energimarknader är av grundläggande betydelse för en trygg 

och säker energiförsörjning och en god hushållning med naturresurserna” (s.28). 

Det betonas dock i texten att om en ekologisk omställning ska vara möjlig behövs 

det en förändring, och ”aktiva åtgärder” (s.29). Med det följde att det inte är 

möjligt att helt och hållet lägga ansvaret på marknaden. Men varken staten eller 

marknaden är tillräckligt starka aktörer för att var och en för sig åstadkomma en 

förändring. 

En ekologiskt hållbar utveckling handlar i grunden om att skydda mil-
jön och att hushålla med naturresurserna. För att Sverige skall kunna 
nå en ekologiskt hållbar utveckling krävs aktiva åtgärder för att för-
ändra samhället och produktionen. Med detta perspektiv kan utveck-
lingen inte lämnas till att avgöras enbart på marknaderna. (Proposition 
1996/97:84, s.29) 

I arbetet med en energiomställning har staten, i förhållande till näringslivet (och 

andra), uppgiften att: ”[…] ange och upprätthålla de ramar inom vilka aktörerna 

på energiområdet fattar sina beslut” (Proposition 1996/97:84, s.28).  

Miljöhänsyn kan tas genom användning av ekonomiska styrmedel, 
t.ex. skatt på koldioxid och svavel. Sverige har valt att i väsentligt hög-
re grad än de flesta andra länder, använda ekonomiska styrmedel som 
skatter och avgifter för att genom prisbildningen påverka resursan-
vändningen i miljövänlig riktning. Skatter som återspeglar miljökost-
naderna påverkar samtidigt konkurrensen mellan inhemska och ut-
ländska elleverantörer och industriföretag. Därför finns en gräns för 
hur mycket de svenska förhållandena kan avvika från dem som gäller 
för Sveriges konkurrentländer. (Proposition 1996/97:84, s.28) 

I propositionen från 1997 kommer det fram att det tidigare har använts ekono-

miska styrmedel i högre grad i Sverige än i många andra länder. Ekonomiska 

styrmedel ansågs även vid detta tillfälle kunna möjliggöra en mer miljöriktig ut-
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veckling. Men i propositionen upprepas ett flertal gånger att den här formen av 

styrmedel inte kan användas alltför frekvent. Det framkommer i texten att det 

kan påverka svenska företag och dess möjlighet att konkurrera internationellt 

negativt. Svenska företag måste kunna konkurrera under liknande förhållanden 

som de utanför Sveriges gränser (Proposition 1996/97:84, s.28). 

Staten definieras i texten som en långsiktigt handlande aktör. Den som kom-

mer att ”garantera långsiktighet” och ”vara en katalysator för näringslivets med-

verkan” (s.49). Men staten skulle även ”skapa sådana förutsättningar att pris-

bildningen på energimarknaderna kan utgöra ett stöd för de investeringar som 

krävs” (Proposition 1996/97:84, s.49). 

5.4.3 Aktörskonstruktion: staten, näringslivet och hushållet 

I propositionen 1996/97 har man fokuserat på att minska medborgarens elan-

vändning för att kunna bibehålla ett ”rimligt” elpris (s.7) och eventuellt ökad 

konsumtion inom den industriella sektorn. 

En säker tillgång på el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för 
den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Energipolitiken 
skall utformas så att denna förutsättning bevaras. En ökad produktion 
och ekonomisk aktivitet är av avgörande betydelse för sysselsättning 
och därmed för vår framtida välfärd. Med utgångspunkt i den politik 
för ekonomisk tillväxt som riksdagen beslutat om bör elanvändningen 
för industrins produktion ges möjlighet att öka under det närmaste de-
cenniet. En effektiv elanvändning skall främjas i såväl industrin och 
andra samhällssektorer. (Proposition 1996/97:84, s.7) 

Detta följer en traditionell syn på energitillgång (speciellt elenergi och energi från 

oljan): att med en ökad ekonomisk och social utveckling följer en ökad använd-

ning av energi (Lönnroth et al., 1979,s.23). 

Det ekonomiska styrmedel som används för att förändra elkonsumtionen bland 

medborgarna handlar om att subventionera en konvertering, och att beskatta de 

energislag som önskas ersättas (här: elenergi). Men det handlar även om att in-

formera medborgarna om att det är bättre att använda förnybar energi för upp-

värmning [än kärnkraftsel]. Den enskilda medborgarens beslut om att konvertera 

ska underlättas av statliga subventioner och kommunal energirådgivning 

(Proposition 1996/97:84, s.48). Enligt propositionen har medborgarna ett viktigt 

beslut att ta och en viktig uppgift att ta sig an. Samtidigt framgår det att indu-

strins energiförbrukning ska få öka. I propositionen står att: ”En säker tillgång på 

el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för den svenska industrins interna-
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tionella konkurrenskraft. Energipolitiken skall utformas så att denna förutsätt-

ning bevaras”. (Proposition 1996/97:84, s.7). 

Carol Bacchi (1999) menar att en texts innehåll får sin betydelse och form även 

genom det frånvarande. I denna proposition saknas en problematisering av indu-

strins planerade, vid produktion, ökade möjlighet till elanvändning. Den uttryck-

ta möjlighet industrin har till ökad energianvändning förstärker hushållens identi-

tet som aktivt agerande och betydelsefull för energiomställningen.  

5.4.4 Aktörskonstruktion: kommunen och hushållen 

Det som har framkommit ur propositionen 1996/97 är alltså att staten har lagt 

över en del av ansvaret för att säkerställa energiförsörjningen på näringslivet och 

en stor del av ansvaret för att eleffektivisera på hushållen. Men kommunerna har 

också fått en aktiv roll i energikonverteringsarbetet.  

Kommunens roll är riktad mot miljöarbetet. Kommunen har till uppgift att 

driva igenom de förslag som presenteras i dokumentet. När begreppet hållbar 

utveckling används i diskussioner om det kommunala arbetet är det mer inriktat 

mot ekologisk än ekonomisk hållbarhet. I propositionen formuleras och avgrän-

sas kommunens position med hjälp av begrepp som ”information”, ”rådgivning”, 

”genomförande”, ”hushålla med energi och naturresurser”. Kommunens roll är 

att bidra till att hushållen tar ansvar för den ekologiska och ekonomiska hållbara 

utvecklingen. 

Kommunernas aktiva medverkan kommer att ha stor betydelse för att 
genomförandet av åtgärderna för minskad elanvändning. (Proposition 
1996/97:84, s.32) 

Generell information och rådgivning måste i många fall användas med 
beaktande av de särskilda förutsättningar som föreligger lokalt. Enskil-
da hushåll och företag kan ha svårigheter att tillgodogöra sig tillgäng-
ligt informationsmaterial på grund av energifrågornas komplexitet. 
(Proposition 1996/97:84, s.47) 

Kommunerna ska vara en länk mellan staten och hushållen. Det framkommer 

alltså i texten att kommunerna har ett ansvar att anpassa de energipolitiska målen 

till lokala förhållanden, och att genomföra de beslut som tagits på nationell nivå. 

I dokumentet ges uttryck för att kommunen inför medborgare har en roll som 

informationskälla och rådgivare. Denna har de tillsammans med centrala myn-

digheter (s.43f). En kommun kan även genom ett kommunalägt energibolag er-
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bjuda en annan energiform än el för bostadsuppvärmning (Proposition 

1996/97:84, s.34). 

Åtgärderna för minskad elanvändning, ny elproduktion och ökad ener-
gihushållning möjliggör för kommunerna att förstärka sina insatser ge-
nom att kombinera investeringar inom energiområdet med andra inve-
steringar. Det är väsentligt att det vidsträckta intresse som finns för att 
hushålla med energi och andra naturresurser stimuleras och förstärks. 
(…) Inom energiområdet kommer de statliga insatserna för informa-
tion, provtagning, teknikupphandling, kommunal energirådgivning 
m.m. att utgöra ett betydelsefullt stöd för de lokala och regionala sats-
ningarna. (Proposition 1996/97:84, s.29f) 

Det nationella energipolitiska arbetet sammanfogas med det kommunala Agenda 

21-arbetet, som sedan tidigare varit inriktat mot ekologisk och ekonomisk hållbar 

utveckling, information och att engagera medborgare (Proposition 1996/97:84, 

s.29f). I propositionen står att energiomställningen ska ske utifrån hänsyn till lo-

kala förhållanden, däri kan man läsa in att även hänsyn tas till skillnader mellan 

män och kvinnor. Men det är inget som explicit formuleras. Texten är i sig självt 

könsblind, trots att den hänvisar till exempelvis Agenda 21-dokumentet som inte 

är det. Wihlborg och Skill (2004) har visat att policydokumentet Agenda 21 läg-

ger fokus på kvinnans situation, istället för relationen mellan män och kvinnor. I 

Agenda-texten uppmärksammas betydelsen av att förbättra kvinnors ställning 

och påverkan på miljöarbetet. Det innebär att texten inte är könsblind, men 

kvinnans situation uppfattar författarna som ett ”tillägg till policy om hållbar 

utveckling” (s.34). De betonar även att genus inte problematiseras, utan det antas 

att alla kvinnor har samma maktförhållande till män (Wihlborg & Skill, 2004, 

s.33ff). Det finns ytterligare en parallellitet mellan propositionen och Agenda 21-

dokumentet, då den faktiska omställningen överlåts till en lägre politisk nivå. I 

Agenda 21 dokumentet hänvisas till nationalstatens ansvar, och i propositionen 

hänvisas till den lokala nivån och dess medborgare. 

5.4.5 Diskursiv ram 

När lösningarna presenteras i texten används ofta begreppen ”ekologiskt och 

ekonomiskt hållbar utveckling”. Jag kommer fortsättningsvis att analysera hur 

dessa lösningar introduceras och diskuteras i propositionen och hur de används i 

samband med begreppet ”hållbar utveckling”.  

Inom energiomställningsdiskursen formas inte bara det energipolitiska proble-

met att hushåll använder elvärme, utan även den offentliga politikens bild av det 
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svenska samhället och dess utvecklingspotential. De begrepp som frekvent an-

vänds i propositionen för att placera det politiska problemet i en kontext är 

”ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling”. 

Omställningen av energisystemet är ett led i Sveriges strävan att vara 
ett föregångsland när det gäller att skapa en ekologiskt hållbar utveck-
ling. (Proposition 1996/97:84, s.1)  

Goda helhetslösningar skall främjas genom systemstudier och genom 
ökad kunskap om sambanden mellan energi, miljö och ekonomisk till-
växt. (Proposition 1996/97:84, s.10)  

I texten framhålls att energiomställningen är ett led i arbetet för att Sverige ska nå 

en position som ett föregångsland, i den bemärkelsen att landet arbetar för en 

ekologiskt hållbar utveckling med en holistisk samhällssyn, där energi, miljö och 

ekonomisk tillväxt samverkar. Det blir tydligt att energipolitiken är en artikule-

ring av den ekologiska moderniseringsdiskursen33. 

Begreppet ”hållbar utveckling” används i olika sammanhang och ges ofta olika 

betydelser (se tabell 1). När det i texten berättas om ”ekologiskt hållbar utveck-

ling” är det tillsammans med begrepp som ”miljösamarbete”, ”låg påverkan på 

hälsa och miljö”, ”förnybara energikällor” eller helt enkelt bara ”miljö”. Läsaren 

får veta att miljöarbetet är viktigt, och även en ökad användning av förnybara 

energikällor (Proposition 1996/97:84, s.28).  

Det handlar alltså om en miljökontext. Men när begreppet hållbar utveckling 

används i en miljökontext övergår resonemanget ofta till att domineras av mer 

ekonomiskt präglade argument. Det tydliggörs när de ekologiska argumenten 

följs av restriktioner. Det kan vara restriktioner i form av att den energipolitik 

som drivs ska resultera i ”kostnadseffektiv svensk energiförsörjning […]” 

(Proposition 1996/97:84, s.7) eller diskussion om en energiförsörjning som ska 

främja en ”god ekonomisk och social utveckling i Sverige” (Proposition 

1996/97:84, s.7). 

                                                
33 Begreppet ekologisk moderniseringsdiskurs har presenterats i kapitel 4.  
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Ekonomiskt hållbar utveckling 
 

Ekologisk hållbar utveckling 

Kostnadseffektiv Miljösamarbete 
Konkurrenskraftiga villkor Låg påverkan (på hälsa och mil-

jö) 
Rimligt pris Miljö 
Säker tillgång Förnybara energikällor 
Ökad produktion  
Sysselsättning  
Välfärd  

Figur 8. Värdeladdade ord som används i konstruktionen av å ena sidan ekonomiskt 

hållbar utveckling och å andra sidan ekologiskt hållbar utveckling 

”Ekonomiskt hållbar utveckling” formas av begrepp som ”kostnadseffektiv”, 

”konkurrenskraftiga villkor”, ”rimligt pris”, ”säker tillgång”34, ”ökad produk-

tion”, ”sysselsättning” och ”välfärd”. Att miljöarbetet är nära sammankopplat 

med ekonomiska villkor görs alltså tydligt i hela propositionen. Den offentliga 

politikens energiomställningsdiskurs präglas även av begrepp som markerar en 

utvecklingsoptimism. När begrepp som ”utveckling” och även ”välfärd”, ”syssel-

sättning”, och ”konkurrenskraft” sammankopplas med ekologisk hållbarhet blir 

de delar av denna diskurs. Detta kan exemplifieras med följande citat ur proposi-

tionen En uthållig energiförsörjning: 

En ökad produktion och ekonomisk aktivitet är av avgörande betydelse 
för sysselsättningen och därmed för vår framtida välfärd. Med ut-
gångspunkt i den politik för ekonomisk tillväxt som riksdagen beslutat 
om bör elanvändningen för industrins produktion ges möjlighet att öka 
under det närmaste decenniet. (Proposition 1996/97:84, s.7) 

Propositionen är en del av en energiomställningsdiskurs. Inom den kan spänning-

ar märkas. Dessa märks exempelvis genom att miljödiskursen har infogats i den 

ekonomiska och beklätts med ekonomiska termer. Man kan säga att miljön vill-

koras i ekonomiska termer. Att miljöargument och ekonomisk utveckling har 

sammanfogats resulterar i att det finns spänningar i texten som rör energiförsörj-

ningen. Dessa kommer fortsättningsvis att diskuteras.  

                                                
34 ”Säker tillgång” är ett värdeladdat begrepp som används både i den ekologiska och i 
den ekonomiska diskursen. Det handlar om den teknik som finns och den som saknas. 
Den nya är osäker liksom kärnkraften, den gamla tekniken. 
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5.4.6 Spänningar inom den diskursiva ramen 

Inom energiomställningsdiskursen finns en spänning mellan den ekologiska och 

den ekonomiska diskursen. Denna framträder och rationaliseras på olika sätt i 

texten. Tre energipolitiska teman är teknik, tid och säkerhet, vilka framträder ur 

texten och tydliggör en diskursiv spänning.  

Teknik 

Den energipolitiska överenskommelsen från år 1997 präglas av ett förhållnings-

sätt där avvecklingen av kärnkraften är liktydig med teknikutveckling, tillväxt 

och framtidstro. Detta är något som reproducerar den ekologiska modernise-

ringsdiskursen, då ekologisk hänsyn görs till en del av samhällsutvecklingen 

(Anshelm, 2000, s.484-495). I en energipolitisk kontext inbegriper begreppet ut-

veckling alltså även teknisk utveckling. Man skriver i propositionen att en utveck-

ling av effektivare teknik och teknik för förnybar energi, möjliggör en avveckling 

av Barsebäcksverket. 

Åtgärder föreslås för att under de närmaste åren ersätta bortfallet av 
elproduktion från Barsebäcksverket med minskad elanvändning och av 
ny el- och värmeproduktion från förnybara energikällor. För dessa åt-
gärder bör anvisas 3 100 miljoner under en femårsperiod. Åtgärderna 
innefattar investeringsstöd till befintlig teknik för effektivare energian-
vändning och stöd för utbyggnad av biobränsle, vindkraft och småska-
lig vattenkraft. (Proposition 1996/97:84, s.20) 

För att genomföra den långsiktiga omställningen av energisystemet 
krävs en omfattande och målmedveten teknisk utveckling inom energi-
området. Huvudinriktningen är att säkra kostnaderna för och stödja 
introduktionen av ny miljövänlig energiteknik som kan bedömas bli 
lönsam på sikt. (Proposition 1996/97:84, s.20). 

Att det handlar om teknikutveckling görs tydligt genom begrepp som ”säker till-

gång”, ”effektiv användning”, ”utbyggnad” och ”miljömässigt acceptabel tek-

nik/ny miljövänlig energiteknik”. När ekonomisk och ekologisk utveckling 

kopplats samman i texten används begrepp som: ”energihushållning”, ”omfat-

tande och långsiktig omställning”, ”miljövänlig teknik” och ”förnybara energi-

källor”. När dessa begrepp används visar det inte bara att ekologisk hänsyn är 

möjlig att sammanfoga med ekonomisk utveckling, utan även att den tekniska 

utvecklingen är kittet när dessa två sammanfogas. 

En målmedveten satsning på forskning, utveckling och demonstration 
är basen i den långsiktiga strategin för ett ekologiskt och ekonomiskt 
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uthålligt energisystem. Målet är att sänka kostnaderna för och introdu-
cera ny energiteknik baserad på förnybara energislag. De statliga insat-
serna för utveckling av tekniken för framtidens energisystem förstärks 
och koncentreras. (Proposition 1996/97:84, s.49) 

Tekniken och teknisk utveckling möjliggör en ekonomisk utveckling som samti-

digt är ekologiskt hållbar. Man kan alltså säga att en konflikt mellan ekologisk 

och ekonomisk hållbar utveckling undviks med hjälp av de möjligheter tekniken 

erbjuder. 

Tid  

Enligt propositionen 1996/97:84 är den tekniska utvecklingen inriktad mot fram-

tiden. ”De statliga insatserna för utveckling av tekniken för framtidens energisy-

stem förstärks och koncentreras” (Proposition 1996/97:84, s.49). Tiden är en 

viktig aspekt inom energipolitiken. Det har den varit historiskt35 och det är den 

även i denna proposition. Det är svårt att, som i detta fall, presentera en hand-

lingsplan för en energiomställning och inte inkludera (fram)tiden.  

Omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt energisystem 
skall ges god tid och ske i den takt som är förenligt med högt ställda 
mål för sysselsättning, konkurrenskraft och välfärd. (Proposition 
1996/97:84, s.20) 

Propositionen preciserar hur stora summor pengar som ska läggas på bland annat 

teknisk utveckling, men den långsiktiga omställningen saknar en tidsram. Det 

poängteras istället att omställningen ska få ta tid. I 1997 års proposition, liksom i 

1991 års, står att en energikonvertering måste få ta den tid som behövs, för att 

inte hota ”sysselsättning, välfärd, konkurrenskraft, och miljö” (Proposition 

1996/97:84, s.8). 

Problem uppstår för sysselsättning, välfärd, konkurrenskraft och miljö 
om all kärnkraftsproduktion avvecklas till år 2010. Det är partiernas 
bedömning att något årtal då den sista kärnkraftsreaktorn tas ur drift 
inte bör fastställas. Härigenom ges tillräckligt lång tid för omställning-
en av energisystemet. Omställningen skall därför påbörjas snarast. 
(Proposition 1996/97:84, s.8) 

Med formuleringen ” något årtal då den sista kärnkraftsreaktorn tas ur drift inte 

bör fastställas” framgår det explicit att kärnkraften inte ska avvecklas till år 

2010. Detta år var den tidpunkt som angavs i samband med folkomröstningen år 

1980, och riksdagen bekräftade att folkomröstningsbeslutet gällde och att sista 
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reaktorn skulle vara stängd senast detta år (Proposition 1979/80:170). Men i 

propositionen En uthållig energiförsörjning sägs år 2010 ligga för nära i tid och 

istället ska en avveckling ”påbörjas snarast” (Proposition 1996/97:84, s.8). 

Resultatet av det energipolitiska programmet och stängningen av Barsebäck 

kommer att utgöra underlag för hur omställningen ska kunna utformas i framti-

den. Detta ska ligga till grund för ett beslut om fortsatt avveckling av kärnkraft-

reaktorer, vilket skulle tas före nästkommande mandatperiods utgång (mandatpe-

riod 1998- 2002). I dokumentet står att regeringen tagit kontakt med ägarna, 

Sydkraft AB. En förhandling skulle påbörjas om att kärnkraftreaktorerna ska 

ställas av senast 1 juli år 1998 och 1 juli år 2001. För att möjliggöra en avveck-

ling av kärnkraften nämns att ett nytt lagförslag om kärnkraftens avveckling 

kommer att träda i kraft under år 1998. Det var en lag som gav regeringen möj-

lighet att stänga av kärnkraftsreaktorer (för utvinning av kärnenergi). När lagen 

trätt i kraft skulle regeringen ta ett beslut om avstängningen (Proposition 

1996/97:84, s.8).  

När användningen av kärnkraft tidigare har diskuterats har tidsaspekten varit 

viktig. Detta kan man till exempel se i samband med folkomröstningen 1980. Det 

har bland annat handlat om tidpunkten för avstängning, den tid de alternativa 

källorna kräver, och kärnkraftverkens livslängd (Holmberg & Asp, 1984, s.186f). 

I propositionen poängteras att en tidpunkt när all kärnkraft ska vara avvecklad 

inte kan anges, och istället talas det om framtiden och dess möjligheter. Därmed 

skjuts diskussionen om kärnkraftens varande upp till framtiden och samtidigt har 

man formulerat om problemet. Problemet är inte längre användningen av kärn-

kraften som energikälla, utan att det finns ett hot mot sysselsättning och välfärd. 

Säkerhet 

I propositionen En uthållig energiförsörjning uppmärksammas betydelsen av 

samarbetet med Östersjönationer och de nordiska länderna. Detta samarbete in-

kluderar bland annat handel med el. Under slutet av 1990-talet36, sammanfogades 

Sveriges elnät med de övriga nordiska ländernas (exklusive Island), och Tysk-

lands. I texten skisseras en framtidsvision där frihandeln och stängningen av Bar-

sebäck hör ihop: frihandeln mellan dessa länder möjliggör en minskad svensk 

elproduktion, för att samtidigt ”säkra tillgången” av el. 

                                                                                                                                          
35 Se även kapitel 4 En historisk tillbakablick. 
36 Den norsk-svenska elbörsen öppnade 1 januari 1996 (Proposition 1996/97:84, s.19). 
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Elhandeln har flera fördelar. Genom att de nationella elsystemen kopp-
las samman kan det samlade behovet av reservkraft minskas. 
(Proposition 1996/97:84, s.19) 

Enligt Energikommissionen kan värdet av möjligheterna till en omfat-
tande utrikeshandel inte nog understrykas. Det gäller i synnerhet i det 
för Sverige aktuella perspektivet av en omställning av energisystemet. 
(Proposition 1996/97:84, s.19) 

Men det är inte bara de nordiska länderna som var aktuella som handelspartners, 

utan av propositionen framgår också att den europeiska unionen förväntas införa 

en gemensam elmarknad (Proposition 1996/97:84, s.19). Det finns dock en speci-

ell reflektion i propositionen kring länderna runt Östersjön. Den handlar om län-

dernas osäkra kärnkraftverk. 

En förbättrad infrastruktur på energiområdet i Östersjön skulle avse-
värt öka försörjningstryggheten i Sverige och övriga Europa. Sverige 
skall aktivt verka för en integrering av de nationella energisystemen i 
Norden och Östersjöregionen. Det är av stort intresse att minska ris-
kerna med kärnkraften i Baltikum och Östra Europa och att utveckla 
ett energisystem kring Östersjön som är säkert, väldimensionerat och 
ekologiskt uthålligt. (Proposition 1996/97:84, s.12) 

Det är av stort svenskt intresse att minska riskerna med kärnkraften i 
Baltikum och Östeuropa och att utveckla ett energisystem kring Öster-
sjön som är säkert, väldimensionerat och ekologiskt uthålligt. Ett av 
målen för svenska insatser i regionen är att användningen av energi 
sker med högsta möjliga säkerhetskrav och att kärnkraftverken i regio-
nen uppfyller internationellt rekommenderade säkerhetskrav. 
(Proposition 1996/97:84, s.69) 

Ett samarbete med Baltikum och Östeuropa skulle ”förbättra de ekologiska, eko-

nomiska och sociala förhållandena i regionen” (Proposition 1996/97:84, s.19). 

De problem som de central- och östeuropeiska staterna, eller snarare de bistånds-

projekt Sverige medverkade i där, och brottades med, var dålig infrastruktur, mil-

jöproblem orsakade av el- och värmeproduktion, och att säkra kärnkraftsanlägg-

ningar (Proposition 1996/97:84, s.69). 

Jag tolkar denna del av propositionen som ett uttryckt behov av att minska ho-

tet från öst, främst i form av osäkra kärnkraftverk. Ur texten framgår att det 

finns ett krav från svensk sida om att kärnkraftverk som inte kan uppnå önskvärd 

standard ska stängas. Om inte mottagarlandets kärnkraftverk håller acceptabel 

standard väljer Sverige att dra in det ekonomiska stödet (Proposition 1996/97:84, 

s.69). Denna svenska biståndsinsats bidrar till att vi i Sverige undviker ett miljö-

hot, i form av en kärnkraftsolycka. En sådan skulle naturligtvis inte bara påverka 
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bidragstagarna utan även Sverige. Samtidigt kan Sverige bistå med medel för att 

underlätta en ekonomisk och social utveckling i grannländerna. Men inte minst 

finns en möjlighet till ekonomisk utveckling för Sverige att, under frihandelsflagg, 

kunna både köpa och sälja el till dessa länder. 

I propositionen framställs Sverige som ett föregångsland, som kan hjälpa 

grannländer som har en sämre ekonomisk och teknisk utveckling. Men Sverige 

beskrivs även som ett land som kan bestämma om grannländernas kärnkraftverk 

ska stängas. Detta visar på en viss problemförskjutning. Det politiska problemet 

är inte längre användningen av svensk kärnkraftsproducerad el, utan kärnkraft-

verk i länder runt Östersjön.  

5.5 Analytisk summering  

Som avslutning på detta kapitel gör jag nu en analytisk summering för att precise-

ra svaren på frågorna om problemrepresentationen och dess diskursiva effekter. 

5.5.1 Problemrepresentation 

Problemet, som det formulerats i propositionen En hållbar energiförsörjning, är 

att använda kärnkraftsproducerad el för uppvärmning. En orsak som anges till 

problemet är den minskade tillgången av elenergi, som man menar blir följden 

när kärnkraftverket i Barsebäck stängs. Denna minskade tillgång på el blir ett 

problem eftersom många hushåll värmer sina hus med hjälp av energibäraren el 

samtidigt som industrin sägs behöva el för en framtida produktionsökning. I pro-

positionen skissas både en övergripande och en mer preciserad bild av möjliga 

lösningar på det politiska problemet att använda kärnkraftsproducerad el för 

uppvärmning. 

Den övergripande bilden handlar om att uppnå en trygg elförsörjning genom 

varaktiga, helst inhemska och förnybara energikällor samt effektiv energianvänd-

ning. Här synliggörs en teknikoptimism som följer den ekologiska modernise-

ringsdiskursen, det vill säga en syn på framtiden som innebär att ekologiskt håll-

bar utveckling ska gå hand i hand med en ekonomisk. Dessa båda utvecklingslin-

jer hålls samman av en teknikoptimism som förlitar sig på metoder och system 

för effektivare energianvändning och förnybar energi.  Teknikoptimismen är dock 

inte oförbehållsam. Det finns samtidigt i dokumenten ett genomgående synsätt 

om att den tekniska utvecklingen mot ett mer ekologiskt uthålligt energisystem 

inte får påskyndas. Vad som underförstått sägs är att en satsning på förnybara 

energikällor på bekostnad av kärnkraftsavveckling kan vara ett hot mot syssel-
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sättning och välfärd. Det finns också en viss skepsis till denna teknikutvecklings 

egen förmåga att ta fart.  

De lösningar som i propositionen omnämns mer preciserat är dels hushållning, 

dels konvertering, och därmed en framtida elförsörjning baserad på förnybara 

energikällor. Det senare säger man ska ske genom en utbyggnad av/ökad kapaci-

tet för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, småskalig vattenkraft och vindkraftverk. 

För att initiera och påskynda en sådan utveckling ska staten, enligt propositionen, 

genom ekonomiska incitament, bidra till utbyggnad av fjärrvärmeverk ute i 

kommunerna. Man säger också att hushåll med eluppvärmning ska få ekonomis-

ka bidrag för att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Hushåll med eluppvärmning men 

som inte ligger vid fjärrvärmenätet ska istället få ekonomiskt stöd för att konver-

tera till småskaliga uppvärmningssystem baserade på biobränslen. För att upp-

muntra till konvertering ska särskilda informationsinsatser riktas mot hushållen. 

5.5.2 Problemrepresentationens effekter 

I propositionen 1996/97:84 lyfts hushållens betydelse in i en mer ekologiskt fär-

gad kontext. De får en roll som aktörer vilka genom en beteendeförändring aktivt 

kan bidra till att möjliggöra en energiomställning. Men för att de ska bli just ak-

tiva är det enligt staten i egenskap av regering och riksdag, nödvändigt att de 

uppmuntras med hjälp av ekonomiska styrmedel som i det här fallet är en morot i 

form av ett konverteringsbidrag. När det gäller näringslivet och då främst indu-

strin krävs enligt propositionen att energiutbudet ska finnas tillgängligt på en 

marknad, för att denna aktör ska kunna inkluderas i omställningen till en hållbar 

energiförsörjning. Staten och marknaden presenteras därmed som två komple-

mentära aktörer i samhällets energiomställning. Båda krävs för att en energiom-

ställning ska vara möjlig. Staten behövs för att garantera ekonomiska och legala 

förutsättningar för kommuner och hushåll. Näringslivet behövs som en mark-

nadsaktör och garant för fortsatt ekonomisk utveckling.  

Staten ska ange de ramar inom vilka producenter och konsumenter fattar be-

slut och agerar. Den ska garantera en långsiktighet i den energipolitiska utveck-

lingen. Men man betonar samtidigt att hänsyn ska tas till de energipolitiska vill-

koren i andra länder för att svenska företag inte ska missgynnas. Staten ska ge-

nom konverteringsbidrag skapa förutsättningar för hushållens konvertering till ett 

miljövänligt uppvärmningssystem. Den ska även skapa förutsättningar för en rim-

lig prisbild, och därmed säkerställa möjligheter för ökad produktion inom indu-

strin.  
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Enligt propositionen har kommunerna ett ansvar att forma sina energipolitiska 

mål så att de överensstämmer med lokala förhållanden, och genomföra de energi-

politiska beslut som tagits på nationell nivå. Lokala anpassningar ska preciseras i 

olika kommunala planer. Det innebär inte bara att kommunerna ska förändra 

den egna energianvändningen utan de ska dessutom påverka medborgarna till 

beteendeförändringar. I de fall en kommun är ägare av det lokala energibolaget 

kan den även rent faktiskt erbjuda en annan energiform än el för uppvärmning av 

bostäder.  

I propositionen används begreppet ”hushåll” (Proposition 1996/97:84, t.ex. 

s.20). Men i texten beskrivs ”hushållen” i högst allmänna ordalag. Det uppmärk-

sammas inte att det i Sverige finns olika former av hushåll. År 1997 fanns det till 

exempel 41 procent enpersonshushåll, varav 16,2 procent äger ett hus (SCB, 

2000,s.13). Andelen ensamstående kvinnor som äger ett småhus är 13 procent, 

medan andelen ensamstående med barn är 18 procent (SCB, 2003).37 Eftersom 

Sverige inte består av en homogen grupp hushåll finns här ett problem som osyn-

liggörs. Olika grupper har till exempel inte samma kunskaper om uppvärmning 

och energianvändning, liksom olika ekonomiska förutsättningar för en konverte-

ring av ett uppvärmningssystem. Utgående från begreppet hushåll skulle ett en-

personshushåll i teorin kunna få större bidrag, om det var så att alla hushåll är 

målgrupper för energiomställningsarbetet.  

Den heterosexuella parnormen är stark i Sverige, både på individ- och struk-

turnivå. Den normen innefattar ett antagande om att hushållet består av en kvin-

na och man, med inbördes könskodade arbetsuppgifter och en påföljande arbets-

fördelning (Holmberg, 1993). Könsordning är ett begrepp som används för att 

synliggöra maktrelationer mellan män och kvinnor. Begreppet könskodning inne-

bär liksom det näraliggande begreppet könsordning att samhället är uppdelat i 

manligt och kvinnligt. Det tar sig bland annat uttryck i att uppgifter i hemmet 

och på en arbetsplats, liksom material och färger passar bättre antingen för män 

eller också för kvinnor. Begreppet könskodning inkluderar alltså både fysiska 

föremål och därmed associerad könstillhörighet. En könskodning är inte något 

statiskt utan är, liksom ”att göra kön”, något föränderligt. När det sker en för-

ändring kan man tala om en omkodning (jfr Kronsell & Svedberg, 2007; jfr 

Linghag, Wahl, Höök, & Holgersson, 2001, s.37ff; West & Zimmerman, 1987). 

                                                
37 Det saknas uppgifter om kön i Bostads- och hyresundersökningen 1997. Jag har därför 
använt data från 2001 som beskriver fördelningen mellan kön och lägenhetstyp (SCB, 
2003). Uppgifter saknas dock om fördelningen mellan män och kvinnor för hushållsty-
pen ”ensamstående med barn”. Men i tabell Antal hushåll efter hushållstyp är 83 procent 
ensamstående kvinnor med barn (SCB, 2008).  
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Teknik har i många sammanhang, och i olika hög grad, kodats som något man-

ligt (Faulkner, 2003, s.32ff).  

Om man lägger samman dessa pusselbitar framträder att man i utformningen 

av politiken förutsätter att mottagaren utgör den goda, ekonomiskt medvet-

ne/styrda manliga medborgaren som är tekniskt kunnig/intresserad och villig att 

förändra sitt uppvärmningssystem, med hjälp av ekonomiskt stöd från staten och 

kommunal kunskapsöverföring.  

Den politiska överenskommelsen är att påbörja arbetet med att skapa ett lång-

siktigt uthålligt energisystem. Detta innebär som tidigare nämnts en sammanfog-

ning av ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Som en följd av viljan att samman-

foga dessa båda utvecklingslinjer uppstår en del spänningar i propositionstexten. 

Trots att användning av kärnkraftproducerad el för uppvärmning definierats som 

ett problem anges till exempel inte en tidpunkt för när all kärnkraft ska vara av-

vecklad. Utveckling av de förnybara energikällor som man vill ska ersätta kärn-

kraften beskrivs snarast som en möjlighet i en icke definierad, men långt bort lig-

gande, framtid. Därmed förskjuts diskussionen om kärnkraftens varande till 

framtiden, vilket också medför en omformulering av problemet. Problemet blir 

inte att använda kärnkraften som energikälla, utan kommer istället att handla om 

att avveckling av kärnkraften blir ett hot mot sysselsättning och välfärd.  

Ytterligare en problemförskjutning i materialet görs genom att Sverige förs 

fram som ett föregångsland, det vill säga ett land som kan hjälpa grannländer 

med sämre ekonomisk och teknisk utveckling och som därmed borde få inflytan-

de över om grannländernas kärnkraftverk ska stängas eller fortsätta att drivas. 

Detta förhållningssätt innebär en problemförskjutning. Istället för att diskutera 

svensk kärnkraftssäkerhet, som beslutet inledningsvis och i huvudsak handlar om, 

flyttas fokus till kärnkraftssäkerhet i andra länder kring Östersjön. 
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Kapitel 6  
 
Falu kommun 

Falun är residensstad i Dalarnas län och till hör kommunkategorin större svenska 

städer  med sina 55 000 invånare (www.skl.se). Inledningsvis ger jag en översikt-

lig bild av Falu kommuns demografi och hur kommunens politiska ledning har 

sett ut mellan åren 1996 och 2006. Därefter följer en beskrivning av vilka energi-

politiska lagar, regler och mål kommunen har att följa, intervjupersonernas berät-

telser om det politiska problemet med att använda elvärme och hur detta formu-

lerats i politiska dokument. De frågeställningar jag bearbetar i kapitlet följer allt-

så analysordningen från det tidigare kapitlet om staten, det vill säga med pro-

blem, orsak och lösningar som huvudteman. 

6.1 Demografi, elanvändning och politiska ledning 

I Falu kommun har det politiska styret varierat och under de senaste två decenni-

erna har det varit nya partikonstellationer som tagit över efter i stort sett varje 

val. När avvecklingsbeslutet togs av riksdagen år 1997 styrdes kommunen av so-

cialdemokraterna tillsammans med vänster- och miljöpartiet. Genom 1998 års val 

blev det borgerligt styre, med moderata samlingspartiet, centerpartiet, kristdemo-

kraterna, folkpartiet, Sveriges pensionärers intresseparti och falupartiet. Efter va-

let år 2002 fick socialdemokraterna tillsammans med centerpartiet och miljöpar-

tiet majoritet (Järnbert, 080514). Den följande mandatperioden fick centerpartiet, 

kristdemokraterna, moderata samlingspartiet och folkpartiet mandat att leda 

kommunen (www.falun.se/www/e-demokrati.nsf). 

Den ålderstruktur som finns i länet skiljer sig till en viss del från landet i övrigt. 

I landet är den största åldersgruppen 37 till 41 år (år 2005), men i Dalarna är det 

istället de två stora åldersgrupperna 13-17 år och 57-61 år som dominerar. Ar-

betsmarknaden består av några enstaka större arbetsgivare med över hundratalet 

anställda. Den offentliga sektorn är klart störst som enskild arbetsgivare och i 

övrigt består arbetsmarknaden av mindre företag och verksamheter. Största en-

skilda arbetsgivaren är landstinget med sina 3500 anställda. Andra större offent-

liga arbetsgivare är den kommunala förvaltningen (350) och Högskolan Dalarna 

(300). Stora privata arbetsgivare är industrier som Grycksbo Papper (600 anställ-
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da), Scania CV (650 anställda) och Eriksson Network (250 anställda). Under åren 

2002-2004 var medelinkomsten38 för kommuninvånarna 188 000 kr för kvinnor 

och motsvarande samma period 254 000 kr för män (Länsstyrelsen Dalarna, 

2005, s.39). 

6.2 Falu kommuns energiansvar 

Kommunen är en betydelsefull aktör i den politiska strukturering Stig Montin 

(2004, 2007) benämner den tredje generationens politikområde, vilken jag intro-

ducerar i avhandlingens första kapitel. Utvecklingen av den tredje generationens 

politikområde har även påverkat Falu kommun och speciellt energipolitiken. 

Inom det energipolitiska området har kommunen bland annat en uppgift att tolka 

och implementera mellanstatliga och statligt formulerade mål. Kommunen har 

även under den senaste tiden börjat uppfatta kommuninvånarna som nödvändiga 

för att möjliggöra en energipolitisk förändring.  

Det är dock viktigt att understryka att energiområdet av tradition har en stark 

ställning i kommunens arbete. Kommunen är inte bara en lokal myndighet med 

ansvar för samhällsplanering, utan också en betydande arbetsgivare för kommun-

invånarna och samtidigt en stor energiförbrukare och därtill, energiproducent. 

Kommunerna kan även verka som energiinformatörer inom den kommunala 

verksamheten och gentemot allmänheten. Sammantaget kan sålunda kommunen 

fastläggas som en viktig aktör i energipolitiken (se figur 9). 

                                                
38 I åldern 20-64 år 
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Figur 9. Kommunen som samlad aktör för värme. 

6.2.1 Organisationsstruktur och arbetsfördelning 

Falu kommuns organisation består av 12 olika styrelser och nämnder (se figur 

10)39. De ansvariga för energifrågor och miljöfrågor är: miljönämnden och kom-

munstyrelsen, de kommunala bolagen Falu Energi och Vatten och bostadsbolaget 

Kopparstaden. Miljökontorets olika åtaganden lyder under miljönämnden, men 

frågor som rör Agenda 21−arbetet är kommunstyrelsen ansvarig för. Förenklat 

kan man säga att kommunstyrelsens allmänna utskott (KSA) ansvarar för miljö-

förvaltningens energirådgivning, kommunens energiplan och arbetet med Agenda 

21. Miljönämnden är den instans som handhar hushållens, och andras, anmäl-

ningar av bergvärmepumpar. Förvaltningen av kommunfastigheter, vilken ingår i 

kommunstyrelsens ansvarsområde40, har liksom bostadsbolaget Kopparstaden 

givetvis också frågor om uppvärmning på sitt bord (Falu kommun, 041217).  

 

 

                                                
39 Falu kommun omstrukturerades under 2005 och det är den nya organisationsstruktu-
ren som beskrivs. 
40 Kommunstyrelsens allmänna utskott. 
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Figur 10. Falu kommuns organisation år 2007 

Källa:www.falun.se/sn.nsf 

 

Kommunerna har, enligt lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439), ett 

samlat ansvar för energitillförsel och energikonsumtion på lokal nivå. De har ett 

ansvar för att upprätta energiplaner, som bland annat ska innehålla uppgifter om 

tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I lagen står även att 

kommunerna ska främja en ”säker” och ”tillräcklig” energitillförsel och att arbe-

ta för ”energihushållning”. I en energiplan ska en analys av ”vilken inverkan den 

i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med 

mark och vatten och andra resurser” (SFS 1977:439). De ska även samverka med 

andra kommuner och företag, av betydelse för energikonsumtion och energipro-

duktion.  

2 § Kommun skall vid sin planering undersöka förutsättningarna att 
genom samverkan med annan kommun eller betydande intressent på 
energiområdet såsom processindustri eller kraftföretag gemensamt lösa 
frågor som har betydelse för hushållningen med energi eller för energi-
tillförseln. Finnes förutsättning för sådan gemensam lösning föreligga, 
skall den tagas till vara i planeringen. (SFS 1977:439)  
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Falu kommun äger sitt energibolag41 och har därmed inte bara ett samlat ansvar 

för energitillförsel och energikonsumtion på lokal nivå, utan även kontrollen över 

en lokal energiproduktion. Det kommunala bolaget Falu Elverk, som har varit i 

branschen i över hundra år, bildade ett dotterbolag, Falu Energi. Under år 1996 

beslutades i kommunfullmäktige att dotterbolaget skulle bildas, för att uppfylla 

ellagstiftningens krav om en konkurrensutsatt elproduktion. Resultatet blev att 

elverket distribuerar el, medan Falu Energi är ansvarig för produktionen och 

handeln av el och fjärrvärme (Falu Elverks årsredovisning, 1996, s.4; Lundgren, 

1999, s.34f). 

Falu Energi tog vid årsskiftet 2002/2003 över delar av gatukontorets uppgifter, 

som vatten, avlopp och avfallshantering. Bolaget bytte samtidigt namn till Falu 

Energi och Vatten och blev moderbolag till Falu Elverk AB. Falu Elnät är ett eget 

aktiebolag. Det bolaget får inte sälja eller distribuera elkraft, vilket följer avregle-

ringsbestämmelserna från år 1995 (Falu Elverks årsberättelse, 2002; Falu Elverks 

årsredovisning, 1996; www.fev.se, 060922). Falu Energi och Vatten äger sedan år 

1999 29 procent av aktierna i elföretaget Dala Kraft AB, som bildades 1996. Det 

ägs av åtta olika elföretag i Dalarna och Falu Energi och vatten är den störste 

ägaren (www.dalakraft.se, 070904; www.fev.se, 060922).  

6.2.2 Lokala policydokument 

Kommunen som energiproducent verkar framför allt som fjärrvärmeleverantör 

och producent av elenergi. I allmänhet har kommunerna någon form av plando-

kument (vanligen en värmeplan) där planerad fjärrvärmeutbyggnad presenteras. 

Kommunerna har även, som det står i propositionen En uthållig energiförsörj-

ning, ”mer omfattande planer för energi och värmeförsörjning”. Dessa planer har 

oftast de kommunala energiföretagen ansvar för (Proposition 1996/97:84, s.34).  

De lokala styr- och måldokument som tillkännager den kommunala energipoli-

tiken och speciellt hanteringen av användningen av elvärme i småhus är framför-

allt: miljöprogrammet från 1995, energiplanerna från 1995 och 2006, de lokala 

miljömålen från 2006, det kommunala energibolagets ägardirektiv42 och koncer-

nens miljömål (se figur 11).  

                                                
41 Under slutet av 1990-talet blev det möjligt för kommunerna att sälja sina kommunala 
bolag (Jacobsson, 1999).  
42 Det finns ägardirektiv vilka godkänts av kommunfullmäktige år 1998, 2002, 2004 och 
2006. 
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Figur 11. Styr- och måldokument för Falu kommun under perioden 1997-2006 

Miljöprogram 95 är ett svar på FN:s konferens i Rio och upprättandet av hand-

lingsplanen för det 21:a århundradet, Agenda 21, och riksdagens beslut att lägga 

ansvaret för det lokala arbetet på kommunerna. Programmets innehåll riktas till 

verksamheten internt inom den kommunala förvaltningen och utåt, till den en-

skilda medborgaren. Energiplanen från år 1995 är en fördjupning av miljöpro-

grammet från samma år (Miljöprogram år 1995).  

Under 2003 började en energirådgivare på miljökontoret att arbeta med den 

senaste energiplanen (2006), efter flera års försening (ip 7). Energiplanen från år 

2006 definieras som ”en fördjupning av miljömålen inom energisektorn” (Falu 

kommun, 2006a, s.7) Det handlar om en plan som är aktuell för alla delar av 

Falu kommuns offentliga förvaltning och även för dess invånare. En tjänsteman 

från miljökontoret menar att det är en plan som ”styr utifrån”, och att kommu-

nens roll och betydelse i arbetet varierar.  

Energiplanen är ett styrdokument för hela det geografiska området. 
Det finns fler styrdokument- ett miljöprogram, ett folkhälsoprogram 
och ett tillväxtprogram- och alla dessa diskuterar hållbar utveckling. 
Energiplanen är en fördjupning av miljöprogrammet.. […] som en del-
plan eller som en fördjupning inom det området och på det viset är den 
med då och styr utifrån, på det övergripande planet, vilka mål kom-
munen sätter för det geografiska området. Sedan påverkar ju de där 
dokumenten då kommunorganisationen beroende på om kommunen är 
en stor aktör eller ej, för att uppnå de här målen på det geografiska 
området. Vissa sådana här mål man skriver upp, så kan ju kommunen 
vara en väldigt stor aktör och vissa en liten. Det blir någon slags indi-
rekt påverkan på kommunorganisationen sedan, kan man säga (ip4).43  

                                                
43 Egen kursivering. I de efterföljande citaten är det även mina egna kursiveringar.  
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Arbetet med att upprätta energiplanen från år 2006 har skett samtidigt som de 

lokala miljömålen och miljömål för koncernen har arbetats fram (Energiplan år 

2006, s.7). 

6.3 Elvärme: problemet och dess orsaker 

När den energipolitiska överenskommelsen kom till stånd år 1997 fanns i Falu 

kommun en energiplan  och ett miljöprogram (1995), där elanvändning för upp-

värmning framställs som ett problem. Elenergin uppfattas inte i texterna som ett 

energislag som ska användas till uppvärmning, utan ska användas till annat. El-

energin är, som det uttrycks, ”värdefullare energiform än värmeenergi”.  

Elenergin till uppvärmning måste minska: Olika typer av energi är an-
vändbara till olika ändamål. Elenergi är en värdefullare energiform än 
värmeenergi. Om man till detta lägger att den kärnkraftsproducerade 
elen skall ersättas så inses lätt att vår användning av elenergi måste 
minska. Den el vi skall använda får vi inte använda till uppvärmning. 
(Miljöprogram 1995, s.91)  

En förklaring till varför elvärmen uppfattas som ett problem är alltså att elenergi 

är en energiform som ska användas till annat än till uppvärmning. För att legiti-

mera en förändring som innebär att kärnkraftsel och fossilbaserad el bytts ut till 

förmån för förnybar energi nämns termodynamikens första och andra huvudsats 

(se till exempel Energiplanen 1995-1998, s.9).44 Det står uttryckligen att den el 

som ska användas får inte direkt användas för uppvärmning.  

Ytterligare orsaker till varför användningen av elvärme är problematisk anges 

vara det statliga beslutet om att avveckla kärnkraften och importen av ”fossil el”. 

                                                
44 Den första av termodynamikens huvudsatser (den så kallade energiprincipen) lyder 
”Energi är oförstörbar och kan inte skapas”, och den andra ”energikvaliteten minskar 
och oordningen ökar i varje spontan process” (Areskoug & Eliasson, 2007, s.63). Den 
senare talar om att energikvaliteten blir lägre desto mer den används. Mängden är kon-
stant men inte kvalitén. Energikvalité är ett begrepp som talar om hur energin kan an-
vändas. En högvärdig energiform, till exempel el, är mångskiftande. Elenergi kan om-
vandlas till elvärme (för uppvärmning), eller rörelseenergi (för att driva en elbilsmotor). 
När man använder elenergi får man (nästan alltid) en restprodukt i form av värme. Vär-
meenergi är en lågvärdig energiform. Det betyder att det behövs mindre mängd av en 
energikälla (till exempel biobränsle) för att värma ett hus, än om biobränslet först ska 
omvandlas till el och därefter till värme. Det är fallet i till exempel ett kraftvärmeverk. I 
det kan biobränsle användas för att producera el, vilket sedan omvandlas till värme i ett 
hus med direktverkande el. Energikvalitet är dock inte ett begrepp som talar om vilken 
miljöpåverkan användningen av energin har (Areskoug & Eliasson, 2007, s.313ff).  
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Eftersom staten har beslutat att kärnkraften ska avvecklas och det fak-
tum att Sverige måste importera dyr och ofta fossil el vid kall väderlek 
vintertid, kan miljön och pengar sparas genom att använda el mer ef-
fektivt och därmed minska användningen. (Energiplanen 1995-1998, 
s.13) 

I dokumenten aktuella år 1997 nämns att kärnkraften ska avvecklas och att med 

det följer en minskad tillgång av elenergi.  Den import av elenergi som landet 

måste göra under kalla vinterdagar framställs även som ett problem. Den orsaks-

beskrivningen berättar att det politiska problemet år 1997 är användningen av 

högvärdig elenergi: kärnkraftsproducerad och fossilbaserad importerad elvärme 

för uppvärmning.  

Det är dock inte bara beslutet om en kärnkraftsavveckling som nämns i doku-

menten, utan även problem som finns i samband med att driva ett kärnkraftverk. 

Det som omnämns är att uran är en ändlig resurs 45 och att det saknas en lösning 

för slutförvaring av uttjänt kärnbränsle. Det står att ”kärnkraften har stora pro-

blem med slutförvaring av uttjänt bränsle och säkerhetsfrågor” (Energiplanen 

1995-1998, s.14). Samtidigt betonas dock att elenergin är användarvänlig och 

inte leder till några emissioner, på grund av att kärnkraft och vattenkraft an-

vänds.  

I samband med den energipolitiska överenskommelsen från 1997 inkluderas yt-

terligare frågeställningar om hur kommunens framtida utveckling på olika sätt 

kommer att påverkas av de energipolitiska förändringarna. Några konsekvenser 

och frågeställningar som identifierades på kommunal nivå är:  

 

• Kommer direkta kostnadsökningar eller kostnadsminskningar uppkomma 

för kommunen? 

• Förändras de ekonomiska villkoren för hushållen och företagen, med till ex-

empel högre energipriser och höjda skatter? 

• Kommer arbetsmarknaden att förändras inom Falu kommun? 

• Vad innebär energiuppgörelsen för eluppvärmda villor? 

• Vilka blir framtidsbranscher när energiuppgörelsen ska förverkligas? (KF 

motion 1997-02-08) 

 

För att undvika oönskade effekter önskar man att ur ett kommunpolitiskt per-

spektiv följa utvecklingen, och i ett tidigt skede försöka uppskatta följderna av 

                                                
45 I energiplanen år 1995 används begreppet fossilt bränsle, i bemärkelsen ”ändlig 
resurs” för att definiera uran. Det är en problematisk översättning på grund av att uran 
varken är fossilt eller ett bränsle.  
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den nationella energiuppgörelsen. På det sättet, menade man, kunde kommunen 

aktivt agera och vidta de åtgärder som krävs. Det är framförallt ekonomiska frå-

geställningar som är i fokus. Den framtida ekonomiska utvecklingen uppfattas 

alltså vara hotad.  

I de policydokument som författas i Falu kommun efter den energipolitiska 

överenskommelsen år 1997 läggs tonvikten vid andra faktorer än tidigare och det 

uppstår en problemförskjutning. I de senare texterna omnämns inte det politiska 

beslutet från 1997 om att stänga Barsebäcksverken. I dessa dokument är kopp-

lingen till termodynamiken, och el som en högvärdig energiform, inte heller lika 

tydlig som i dokumenten författade före år 1997. El kan fungera som energibära-

re med hjälp av förnybara energikällor (som sol, vind och vatten), utan att belasta 

miljön på samma sätt som ett fossilt bränsle. En motivering till varför just kärn-

kraftsproducerad elanvändning ska minska saknas.  

Det som istället lyfts fram som orsaksförklaring är ”miljöproblem” och uppgif-

ten att landet måste importera dyr och fossilbaserad el vintertid (se t.ex. Falu 

kommun, 2006b, s.4). Tidigare har oljeimporten varit ett hinder för Sverige, och 

nu anges importen av så kallad ”smutsig el” vara en orsak till att vikten av själv-

försörjning lyfts fram. Begreppet ”smutsig el” konnoterar en ekologisk med-

vetenhet. Men samtidigt betonas att energiförsörjningen är något som Sverige 

skulle kunna hantera nationellt, utan import. Importen är en omständighet som 

hindrar utvecklingen av svensk ekonomi och ska därför undvikas. Jag tolkar detta 

som att föreningen mellan elvärme, emissioner och importerad el blir tydligare 

och viktigare i texter från tiden efter 1997. Det innebär en problem- och orsaks-

förskjutning från kärnkraftsproducerad, och fossil elenergi till mer betoning på 

fossil elenergi.  

Men i dokument författade efter år 1997, och i intervjuerna, kan jag se ytterli-

gare ett skifte i hur det politiska problemet angående elvärme diagnostiseras. Det 

som uppmärksammas är att ett nytt elberoende har uppkommit i samband med 

att människor konverterat från olja till bergvärmepump. I den senaste energipla-

nen från 2006 pekar man på att den vanligaste uppvärmningsformen i nybyggda 

hus baseras på elanvändning, och att värmepumpar tagit stora marknadsandelar 

(Energiplan 2006, s.30).  

Jord- och bergvärmepumpar ersätter oftast inte elvärme utan det vanli-
gaste är att de ersätter olja. Det är bra sett ur miljö- och klimatsyn-
punkt (åtminstone lokal), men det innebär också att elanvändningen 
ökar rejält. (Energiplan 2006, s.30) 
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Det politiska problemet är alltså en ökad elanvändning, vilken är orsakad av att 

fler egnahemsägare väljer bergvärmepumpar. Uppfattningen är att kommunen, 

och hela landet, återigen låser fast sig till en enda energibärare – el, det vill säga 

den energibärare som man politiskt försöker att undvika i uppvärmningssam-

manhang. En förklaring som anges till varför en ökad användning av elvärme 

uppfattas som ett problem är framtidsscenariot att det kommer att råda brist på 

elenergi. I energiplanen från år 2006 står att elbristen kommer att leda fram till 

ett högt pris. Det är, enligt energiplanen och intervjupersoner, något som i sin tur 

försvårar den ekonomiska utvecklingen i landet, liksom för det enskilda hushållet. 

Den elenergi som genom bergvärmepumpsanvändningen tas i anspråk av hushål-

len anses av de intervjuade tjänstemännen och politikerna behövas bättre av indu-

strierna (t.ex. ip6, ip5).  

6.4 Att lösa det politiska problemet 

Falu kommun under 1997 […] intensifiera arbetet med kommunens 
energiplan 1995-1998 och främja utvecklingen av en uthållig energiför-
sörjning. (KF motion 1997-02-10) 

Efter ett beslut år 1997 fick arbetet med en energiomställning en fortsättning. 

Centrala inslag i kommunens energipolitiska strategi46 är att kommunen ska vara 

fortsatt ägare till energibolaget, att fjärrvärmen ska byggas ut, att ytterligare ett 

kraftvärmeverk ska byggas och att fler bostadsområden ska ges möjlighet att 

nyttja fjärrvärmen genom fler kulvertar. I strategin ingår också att uppmuntra 

hushållen att konvertera från elvärme till förnybara energikällor genom informa-

tion och ekonomiska subventioner.  

6.4.1 Energiomställning på kommunal nivå  

Centerpartiet i Falu kommun önskade på grund av den centrala energipolitiska 

överenskommelsen att arbetet i kommunen omedelbart skulle inledas med att 

analysera de lokala effekterna orsakade av denna politik. Det lokala politiska 

arbetet, skulle enligt centerpartiets representanter, tvingas att utifrån det nationel-

la beslutet formulera lösningar och ta till vara de möjligheter som ges i form av 

nya satsningar och ökad sysselsättning. De pekade bland annat på: 

 

                                                
46 Kommunen har utarbetat detaljerade energipolitiska mål, vilka presenteras i bilaga 6.  
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• utbyggnad av fjärrvärmenätet, planeringsunderlaget bör uppdateras 

• utbyggnad av fler småskaliga fjärrvärmenät 

• taxor som bättre premierar elsparande 

• att göra kommunens energirådgivning lätt att nå för allmänheten. (KF mo-

tion 1997-02-10) 

Centerpartiets syn på energiomställningens framtidspotential som en möjlighet till 

nya satsningar och ökad sysselsättning tydliggör den ekologiska moderniserings-

diskursen. En ekologisk energiomställning är inte ett ekonomiskt hot utan ger 

tvärtom möjlighet till ekonomisk utveckling.  

Den strategi som presenteras i kommunala dokument efter år 1997 inriktas 

mot energieffektivisering, och energikonvertering. I energiplanen från år 2006 

framhålls till exempel att elanvändningen ska kontrolleras bättre, att uppvärm-

ningssätt byts och att elen ska användas mer effektivt. Förutom ovan nämnda 

åtgärdsförslag finns tillägg angående eluppvärmning. Dessa är bland annat att 

konvertera från elvärme till förnybar energi, och att komplettera elvärmen med 

någon annan uppvärmningsform (Energiplan år 2006, s.30).  

För energiplanens (år 2006) mål: ”att inte öka elanvändningen i el-uppvärmda 

småhus” anges ett antal åtgärdsförslag som översiktligt handlar om att ”konver-

tering [kan] ske till annan uppvärmningsform, eluppvärmningen effektiviseras 

och uppvärmningen kompletteras med annan uppvärmningsform” (s.32). Mer 

specificerade åtgärdsförslag är att: 

 

• Konvertera till vattenburet system med annan uppvärmning (direktverkande 

el). 

• Styrsystem byts ut (direktverkande el) 

• Pelletskamin eller braskamin installeras. 

• Luftvärmepump installeras. 

• Där det finns ansluta till fjärrvärme (vattenburet system). 

• En panna installeras, exempelvis pellets eller ved (vattenburet system). 

• Berg-/jord eller sjövärmepump installeras (vattenburet system). 

• Ventilationssystem installeras med återvinning. 

• Solvärme installeras, främst för tappvarmvatten. 

• Tilläggsisolera, byta fönster etc. 

• Läsa av och föra bok på elanvändningen. 

• Energirådgivning. 

• Byggnader energideklareras (enligt lagförslag). 
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• Ej tillåta direktverkande el eller vattenburen el med elpanna i nybyggnation 

för fast boende (vid bygglovsförfarande). (Energiplan år 2006, s.32) 

 

Falu kommun har efter år 1997 och den politiska överenskommelsen byggt ett 

kraftvärmeverk som ingår i den egna koncernen, och vill uttryckligen använda 

bolaget som en resurs i arbetet med energiomställning. En ökad fjärrvärmean-

vändning bland hushåll är ett lösningsförslag för att åstadkomma en sådan för-

ändring. 

6.4.2 Fler fjärrvärmekunder och ett solitt företag 

Från slutet av 1990-talet hade Falu Energi AB en utbyggnadsplan för fjärrvärmen 

som sträckte sig fem år framåt i tiden. Utifrån denna plan arbetade det kommu-

nala energibolaget i tre år. Under dessa tre år forcerades utbyggnadstakten och 

bolaget följde den uppsatta planen (ip1). I värmeplanen var tiden för utbyggnad i 

olika geografiska lägen specificerad (år och stadsdel). Men utbyggnadstakten av-

tog. Det förklarades bero på ett ”kapacitetstak” (ip6) och att ”taxan på fjärrvär-

men har varit så låg att man har haft svårt att klara sina investeringskostnader” 

(ip6). Det beskrevs av en intervjuperson som att:  

[Man har] byggt ut fjärrvärme under ett antal år och haft oförändrade 
priser i nio år. Man hade sett det här nästan som någon slags mission, 
mer än att man skulle driva det som affärsverksamhet. (ip5) 

Detta följdes av att den antagna planen inte kunde fullföljas. En intervjuperson 

beskrev förändringen så här: 

Det blev lite förändring i tänket då. Vi byggde ju ut i en långsammare 
takt än vad vi hade gjort tidigare, men vi byggde ju ändå ut. Vi hade 
byggt varje år, men det var ett år som jag tror att vi inte byggde till mer 
än 50 villor. (ip1) 

Efter år 2001 kom en ny vd och byggtakten avtog.47 Under intervjuerna uppdagas 

dock att den avbrutna utbyggnaden av fjärrvärme medfört vissa problem. En in-

tervjuperson beskriver det så här:  

Sen då har man i efterhand, att det kommer att slå tillbaks på oss för 
att folk blir osäkra på om dom kan få eller inte. Och så blev det ju, 
med facit i hand, så förstår man ju att man skulle aldrig ha dragit ner. 
Nu blir det istället så att det nu är mycket svårare att marknadsföra 

                                                
47 Under perioden 1999 - 2006 har företaget bytt verkställande direktör fyra gånger. 
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fjärrvärme, för nu har alltså dom valt värmepumpar inne i dom här 
områdena. Så med öar med värmepumpar i dom här aktuella område-
na vilket gör att det inte är intressant för oss att bygga ut. Vi kan inte 
med dom ekonomiska krav som vi har. Det är inte intressant alltså. 
(ip1) 

Problemet bestod bland annat av att kommuninvånare hade tillgång till utbygg-

nadsplanerna och att vissa förväntade sig ett erbjudande om fjärrvärme inom en 

viss tid. När förutsättningarna förändrades skapades en osäkerhet bland husägar-

na om det fanns en möjlighet att få fjärrvärme och när detta skulle vara möjligt. 

En intervjuperson beskriver detta illustrativt med att: 

Det blev ett jädrans hallå på dom som mer eller mindre hade blivit lo-
vade att få fjärrvärme under den här perioden. (ip1) 

Utsagorna ger uttryck för hur viktiga ekonomiska faktorer är för det kommunala 

bolagets satsning på fjärrvärme. Ytterligare ett ekonomiskt betingat argument för 

en mer försiktig utbyggnad av fjärrvärmen var det avkastningskrav som finns och 

har funnits på Falu Energi och Vatten sedan slutet av 1990-talet. Mindre kunder 

har en återbetalningstid på 12 år, medan större kunder har 7 år. Kalkylräntan är 

satt för de båda grupperna till 8 procent. Det betyder att företaget efter 12 år ska 

börja tjäna pengar på kunden. Kalkylräntan på 8 procent har att göra med bola-

gets totala avkastningskrav på 30 miljoner per år, varav fjärrvärmen ska stå för 

10 miljoner. Detta avkastningskrav är formulerat av Falu kommuns kommun-

fullmäktige (ip2, ip3). Det innebär i praktiken att om man kommer fram till att 

det kommer att ta upp till 15 år, istället för 7 eller 12 år, innan företaget kan bör-

ja tjäna pengar på kunden, kan just den investeringen/affären väljas bort.  

Dessa ekonomiska argument finns parallellt med tanken om en energiomställ-

ning och minskad användning av elvärme. Det kommunala bolaget finns om-

nämnt i bland annat energiplanen, vilken författats av miljökontoret, som en ak-

tiv aktör i arbetet för en energiomställning (Miljöprogram 95, s.100; Energiplan 

2006). Med arbetet för en energiomställning följer en utbyggnad av fjärrvärmen, 

och argumentet att utbyggnaden hade avstannat på grund av ”kapacitetsbrist” 

följdes ofta även av en berättelse om att detta inom kort kommer att åtgärdas då 

ett nytt värmekraftverk kommer tas i bruk under hösten 2006. Enligt energipla-

nen 2006 ska elanvändningen minska och fjärrvärmen byggas ut. Intervjuperso-

ner menar att det är realistiskt tack vare detta ytterligare kraftvärmeverk (ip9 

m.fl.).  
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Flera intervjupersoner underströk dock avsaknaden av en fortsatt utbyggnads-

plan. En intervjuperson menade att ”man har inte lagt alla korten på bordet om 

hur man ser på den långsiktiga infrastrukturen”. 

Angående fjärrvärmeutbyggnaden, där är jag inte övertygad om att 
Falu Energi och Vatten AB och kommunledningen har en samsyn. Man 
har inte lagt alla korten på bordet om hur man ser på den långsiktiga 
infrastrukturen och hur man ska uppnå en sådan som är önskvärd ur 
kommunen och ur kommuninvånarnas perspektiv. (ip6) 

Det framkommer att det saknas en ”samsyn” mellan det kommunala bolaget och 

kommunledningen, vilket kan sägas manifesteras i en avsaknad av en utbygg-

nadsplan för fjärrvärmen. Anna-Lisa Lindén (2001) och Carlsson-Kanyama 

(2003) lyfter upp betydelsen av de fysiska styrmedlen för att förstärka eller för-

minska ett beteende hos människor. Eftersom en utbyggnad av fjärrvärme hand-

lar om att göra en teknik tillgänglig för kommunmedborgarna är det en form av 

fysiskt styrmedel. I energiomställningsdiskursen på kommunalnivå konstrueras 

användningen av detta styrmedel som ett uttryck för ”en mission”, vilket presen-

teras som motpolen till att driva bolaget som ”en affärsverksamhet”. En infor-

mant förtydligar det senare med att berätta om den vision som personen uppfat-

tat inom bolaget. Den är en bild av ett företag kommuninvånarna är stolta över 

och att de uppskattar tanken på att de pengar som de som kunder betalar bolaget 

för el och värme kommer annan kommunal service till nytta (ip5). Begreppet 

”mission” ser jag symboliserar en utbyggnad som följer uppfattningen om att 

vikten av antalet konverterade lokaler och bostäder är tyngre än betydelsen av att 

vara vinstdrivande.  

Men i de texter jag analyserat framställs det fysiska styrmedel kommunen har 

tillgång till – fjärrvärmeutbyggnaden – i ökad utsträckning vara sammanhängan-

de med bolagets ekonomiska vinst. Att det är ett fysiskt styrmedel som i lokala 

policydokument framställs som en tillgång i energiomställningsarbetet, och att 

fjärrvärmen är en teknik som finns tillgänglig och som staten önskar öka använd-

ningen av placeras lite mer i bakgrunden (se bla Proposition 1996/97:84, s.29ff).  

Det ekonomiska argumentets primat blir även tydligt när bolaget som kommu-

nalägt beskrivs, dels av personer i dess organisation, men även bland politiker 

som inte direkt är involverade i den dagliga verksamheten. De understryker bety-

delsen av att äga energibolaget. Det fanns under slutet av 1990-talet en splittring48 

                                                
48 Under 1996 aktualiserades en diskussion om kommunen skulle sälja sitt energibolag. 
För att undersöka förutsättningarna för en försäljning beslutade kommunstyrelsen i Falu 
kommun 1997 att företaget KPMG Corporate Finance skulle göra en strategisk analys 
gällande kommunens framtida ägande av el- och energibolagen (Falu kommun). Med 
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i kommunen, mellan dem som önskade privatisera bolaget och de som önskade 

behålla företaget i kommunal ägo. Många av politikerna uppfattade risken som 

liten för att den konflikten åter skulle bli aktuell. De fördelar som finns med att 

äga företaget överstiger fördelarna med att sälja företaget, enligt de intervjuade 

(ex. ip 9). Det som framförallt lyfts fram är den extra inkomst den resterande 

kommunala förvaltningen får tillgång till tack vare det kommunala bolaget.  

I Sverige har de kommunala bolagen under den senaste tiden marknadsanpas-

sats. Med denna marknadsanpassning har följt krav på affärsmässighet. Anders 

Sandoff har intervjuat informanter från olika energibolag och det är sällan andra 

krav än finansiella preciseras av ägarna till de kommunala energibolagen. Sandoff 

ställer frågan om denna utveckling är en påbörjad övergång till privatägda ener-

gibolag (Sandoff, 2003, s.254ff). 

6.4.3 Information − energirådgivning 

Energirådgivning anses vara en betydelsefull strategi för att uppnå de energipoli-

tiska målen. Informationssatsningar ska enligt måldokumentet Energiplan 1995-

1998 återkomma vid ett flertal tillfällen. Information ska inriktas mot enskilda 

individer för att uppnå beteendeförändringar. Informationen till allmänheten ska 

framför allt behandla frågor som rör energieffektivisering och vad egnahemsägare 

ska tänka på vid val av uppvärmningssystem. Informationen ska dock inte bara 

riktas till allmänheten utan även spridas till personalgrupper inom den kommuna-

la förvaltningen, med de kommunala bolagen. Energirådgivning nämns alltså som 

en möjlig ingång för att uppnå en förändrad energianvändning i kommunen.  

En aktiv och heltäckande energirådgivning är en viktig del vad gäller 

kommunens möjligheter att påverka den framtida energisituationen 

inom Falu kommun. (Energiplan 1995-1998, s.55, ursprungstexten är 
fetmarkerad) 

                                                                                                                                          
utredningen som bakgrund röstade kommunfullmäktige att kommunen skulle behålla 
Falu Energi och Falu elverk i sin ägo. Istället skulle ett arbete med att effektivisera bola-
gens verksamhet inledas. Denna effektivisering skulle ske genom samarbete eller samgå-
ende med andra bolag (Falu kommun, 971023). De partier som var för en försäljning var 
de som tillhörde högerblocket, medan centern, vänsterpartiet och socialdemokraterna 
motsatte sig en försäljning. Förklaringarna till varför de politiska representanterna vil-
le/inte ville sälja det kommunala bolaget varierade. Centern till exempel ville inte sälja 
med motiveringen att de då skulle förlora kontrollen över miljöarbetet. Socialdemokra-
terna ville inte sälja för att man var intresserad av att kommunen skulle få del av bolagets 
vinstutdelning. Moderaterna däremot ville sälja eftersom man ansåg att energiförsörj-
ningsfrågor inte tillhörde kommunens kärnverksamhet. Kristdemokraterna (dåvarande 
KDS) var inne på samma linje och såg hellre att skola, vård och omsorg skulle få mer 
pengar (Lundgren 1999, s.36).  
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Dokumentet Strategi för energirådgivning i Falu kommun (Falu kommun, 2005) 

skrevs för att tydliggöra behovet av ytterligare medel för att finansiera energiråd-

givarnas arbete i Falu kommun. Man menar att det stöd som kommer från ener-

gimyndigheten inte är tillräckligt (s.37-38). Denna strategi godkändes av kom-

munstyrelsen år 2005. Energirådgivningen i Falun ska, enligt dokumentet, främst 

vara riktad mot villaägare. Energirådgivarna har ett problem att nå denna grupp.  

Det är de som har svårast att hitta och ta till sig neutral information 
och kunskap, om energieffektivisering och konvertering. Företagen som 
marknadsför sina produkter är väldigt många och alla säger sig ha den 
bästa tekniken för att minska energikostnaderna. Energiråd till privat-
personer [är] en bra service till kommunens innevånare. (Falu kom-
mun, 2005s.9)  

Information är det svagaste styrmedlet en myndighet kan använda, eftersom det 

är där man har minst kontroll över utfallet (Vedung, 2002). Information som 

styrmedel kan dock fungera då samhället och mottagarens intressen sammanfal-

ler, vilket enligt utsago är fallet för Falu kommun. Hushållen vill byta uppvärm-

ningssystem, på grund av till exempel gammal panna, och kontaktar en energi-

rådgivare. Efter denna kontakt vet dock inte energirådgivaren vad som händer, 

vilket gör energirådgivaren osäker på utfallet av rådgivningen. En möjlighet till 

uppföljning är något som efterfrågas i dokumentet En strategi för energirådgiv-

ningen inom kommunen (Falu kommun, 2005). 

Vid en jämförelse mellan dokument författade före och efter 1997 och med be-

aktande av intervjuerna från år 2006, finns en skillnad mellan hur medborgarnas 

medverkan uppfattas. I energiplanen från år 1995 uttrycks en förhoppning om att 

kunna lösa miljöproblemen om det blev ”trendigt” bland medborgarna att byta 

till miljövänligare energisystem.  

För att erhålla en utveckling mot miljövänligare val av energisystem, 
måste ett ”mode” skapas runt detta genom information och annan på-
verkan. Om man jämför energisystem med andra former av inköp, bör 
det finnas möjligheter att påverka valet på detta sätt, eftersom det har 
blivit en form av trend att exempelvis handla miljövänligt. När man 
handlar miljövänligt, är det inte i första hand priset som styr. Jämför 
med hur val av tvättmedel m.m. numera sker. (Energiplan 1995-1998, 
s.19) 

För att få människor att välja dessa energislag skulle man med hjälp av bland an-

nat information skapa ”ett mode”. I de tidigare dokumenten uttrycks att med-

borgarna skulle lockas till att förändra sin energianvändning och därmed följa 

och bidra till en ekologisk hållbar utveckling. De möjligheter som finns att locka 
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kommunmedborgarna till en beteendeförändring är framförallt genom ekonomis-

ka subventioner och information. Detta finns även omnämnt i senare texter. Men 

utifrån intervjuerna med politiker och tjänstemän framgår även att kommunmed-

borgaren ibland kan vara svårhanterlig, och deras arbete är inte längre att locka 

medborgarna utan ”att få medborgarna att göra kloka val” (ip 6, min kursive-

ring).  

6.4.4 Att använda ekonomiska styrmedel 

Ekonomin är ett kraftfullt styrmedel för att få utvecklingen dit man 
vill. Genom att styra prissättningen så, att icke önskvärda system åsätts 
höga priser medan önskvärda system rabatteras, kan utvecklingen gå 
mot system som är mera skonsamma mot miljön och som så långt det 
är möjligt baseras på förnyelsebara energislag. (Energiplan 1995-1998, 
s.19) 

I policydokument betonas vikten av att en energiomställning går hand i hand med 

hushållens privatekonomi. I energiplanen från 1995 framhävs till exempel bety-

delsen av att den kommunala organisationen tar ansvar, men också att detta an-

svar måste delas med de enskilda medborgarna och staten för att miljömålen ska 

kunna uppnås (Falu kommun, 1995a; Falu kommun, 1998, s.3f). För att få med 

sig hushållen i arbetet för en energiomställning utpekas hushållens privatekonomi 

som nyckeln. Under 1990-talet utgick statliga bidrag för konvertering till förny-

bara energikällor. I kommunala policydokument uttrycks betydelsen av statliga 

konverteringsbidrag och en minskning av dessa har resulterat i ett minskat intres-

se för energiåtgärder bland husägare (Falu kommun, 1995a, s.18).  

I texter författade efter år 1997 framhålls medborgarnas privata ekonomi på 

liknande sätt som i tidigare policydokument. Energikonvertering anses möjlig 

främst genom information och ekonomiska styrmedel. Det som påpekas i energi-

planen från år 2006 som energipolitisk lösning för att ”inte öka elanvändningen i 

el-uppvärmda hus” är konvertering, att el-uppvärmningen effektiviseras och att 

uppvärmningen kompletteras med annan uppvärmningsform (Energiplan 2006, 

s.32). I energiplanen drog man slutsatsen att en viktig väg för att komma tillrätta 

med den icke hållbara energikonsumtionen är via en förväntad framtida prisök-

ning och den enskilde medborgarens privata ekonomi (Energiplan 2006, s.30). 
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6.5 Problemrepresentationens effekter 

6.5.1  Aktörskonstruktion: kommunen 

Oaktat den stora andel av kommunens totala energiomsättning som står under 

politikens påverkansmöjlighet poängteras i texter författade före år 1997 att 

kommunen ska arbeta med energieffektivisering och konvertering till förnyelseba-

ra energislag. Kommunen ska vara informatörer med ett arbete inriktat mot den 

egna kommunala förvaltningsorganisationen, ”allmänhet”, och ”ickekommunal” 

verksamhet (Energiplan 1995-1998, s.54f).  

I dessa dokument poängteras dock särskilt kommunens omvärldsberoende. 

Man pekar bland annat på andra politiska aktörers betydelse för de kommunala 

miljömålens förverkligande. Därutöver finns i energiplanen från år 1995 en över-

gripande beskrivning av hur de politiska åtagandena skulle kunna se ut. I doku-

mentet framhålls kommunens beroende av hur energipolitiken formulerades i re-

gionen, i övriga landet liksom internationellt. 

Man bör dock vara medveten om att för att nå målen krävs sannolikt 
också vissa centrala, politiska beslut, exempelvis beträffande energi-
skatter/miljöavgifter, för att styra användningen mot uppsatta mål. 
(Energiplan 1995-1998, s.54, ursprungstexten är fetmarkerad) 

[V]i är till stor del omvärldsberoende- regionalt, nationellt och interna-
tionellt- varför vi inte ensidigt och fullt ut kan förverkliga mera över-
gripande mål. Däremot kan vi verka för detta genom att driva en be-
stämd och konsekvent linje i energifrågor, vilket kräver övergripande 
mål som en ram inom vilken förutsättningarna ges. Ramen skall sedan 
utgöra grunden för de konkreta mål och åtgärder som Falu kommun 
skall arbeta med. (Energiplan 1995-1998, s.10) 

Förutom att de energipolitiska målen påverkas av aktörer utanför kommunen så 

kan målen även komma att bli ekonomiskt påfrestande. I energiplanen (1995a) 

framkommer att kommunen var beredd att ta på sig vissa kostnader för att de 

politiska lösningarna skulle kunna genomföras ( s.53f). Det legitimerades av att 

det var kostnader som ingen annan kunde ansvara för.  

Det är i detta sammanhang viktigt att kommunen har en långsiktig 
planering och tar på sig att bära vissa kostnader som är nödvändiga för 
att mera långsiktiga mål ska kunna uppfyllas. Sådant som på kort sikt 
enbart betraktas som kostnader kan vara en framtidsinvestering för att 
erhålla god miljö och hushållning med naturresurser. En sådan roll kan 
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inte någon annan aktör på energimarknaden förväntas ta på sig. 
(Energiplan 1995-1998,s.54) 

Enligt Energiplanen (1995-98) är en energiomställning något som måste få ta tid, 

något som ”kräver långsiktig planering och kontinuerligt och aktivt arbete för att 

kunna genomföras” (s.10). Vidare sägs att ”vi är till stor del omvärldsberoende- 

regionalt, nationellt och internationellt” (s. 10). Begrepp som ”ta tid” och ”arbe-

ta intensivt” tolkar jag som motsatspar. Men dessa motsatser överbryggas genom 

hänvisning till att kommunen bör ansvara för ”långsiktiga mål”, vilket kommer 

att kosta pengar. Kommunen ser med andra ord sin roll i energiomställningsarbe-

tet som avgörande, samtidigt som den har en begränsad förmåga att handla, dels 

genom sitt omvärldsberoende, dels genom att en energiomställning är tidskrävan-

de och kostsam.  

Under rubriken Kommunens mål och påverkansmöjligheter i energiplanen 

(1995a,s.51) preciseras kommunens uppgifter i energiomställningsarbetet. De 

delar av den kommunala förvaltningen och de bolag som enligt planen har ”rela-

tivt stor möjlighet att påverka utfallet för angivna mål” är AB Falu Elverk, Kop-

parstaden, Kommunfastigheter, Gatukontoret och Fritid Falun. Dessa aktörer 

både använder och producerar stora mängder el och värme. Enligt planen stod 

dessa enheter för hela 40 procent av den totala omsättningen inom Falu kom-

muns geografiska område (s.53). Efter år 1997 präglas dock kommunens roll som 

ägare av ett energibolag mer av ett ekonomiskt fokus. En representant från det 

kommunala bolaget anser att bolagets uppgift är att se till att bedriva verksamhe-

ten med lönsamhet och på ett sådant sätt att de kommunala medborgarna kan 

vara stolta.  

[Falubor] ska [kunna] vara fruktansvärt stolta över det här bolaget, 
skall veta att vi är affärsmässiga, vi tillåter liksom inget flum, vi ska ha 
effektiv personal och vi ska vara kostnadsmedvetna och vi ska driva 
det här bolaget på ett bra sätt och dom ska vara nöjda med oss. […] 
Det är att man ska se att där uppe, jävlar, där uppe där är det ordning 
och reda. (ip5)  

Det kommunala bolaget har alltså, enligt de politiska dokumenten, till uppgift att 

arbeta för en energiomställning och vara en resurs genom tillförsel av värmeener-

gi till ett konkurrenskraftigt pris. Bolagets informanter understryker själva vikten 

av att ha ett ekonomiskt solvent företag. Politiker för även de fram vikten av att 

bolaget ger en inkomst till kommunen. Den inkomsten är välbehövlig för den 

kommunala budgeten (ip9). Informanten från det kommunala bolaget (ip5) re-

producerar ekonomiska motiv genom att använda ord som ”inte något flum”, 
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och ”vi är affärsmässiga” i samma mening. Att bygga ut fjärrvärme kostar natur-

ligtvis pengar och informanter menar att det inte är något som ska göras utan att 

det finns en täckning för framtida inkomster.  

Det nämndes i energiplanen (1995) att kommunen ska ekonomiskt ta ansvar 

för en energiomställning. Man kan se detta som en förändring som har skett från 

slutet av 1990-talet och fram till år 2006. En fjärrvärmeutbyggnad stod inled-

ningsvis högt på dagordningen, men 2006 är man mer försiktig. Det kommunala 

bolaget ska fortfarande bygga ut sin fjärrvärme, men enligt en informant (ip5) 

utifrån en kostnadsmedvetenhet. Det är även viktigt för både politiker och tjäns-

temän inom bolaget att bolaget ger en extra inkomst till resten av den offentliga 

förvaltningen.  

I energiplanen (2006a) och bland politiker och tjänstemän (t.ex. ip6,ip7) be-

klagar man dock att fjärrvärmeutbyggnaden har bromsats. Förklaringen till detta 

är enligt energiplanen ”bland annat […] kapacitetsbrist” (Energiplan år 2006, 

s.33). När denna åtgärdats kan dock en fortsatt utbyggnad påbörjas, enligt ener-

giplanen. En fortsatt utbyggnadsplan för fjärrvärme saknas dock som tidigare har 

nämnts i energiplanen från 2006. Detta förstärker intrycket av att bolaget står vid 

sidan av energiomställningsarbetet. Energiomställningsarbetet är snarare något 

som formas av miljökontorets tjänstemän. Man kan här märka en diskrepans 

mellan miljökontorets uppfattning om hur problemet med elvärmen ska lösas och 

det kommunala bolagets uppfattning.  

Jenny Palm och Per Gyberg lyfter även de upp den spänning som kan finnas 

mellan olika delar av en kommuns organisation. I studien Tillförsel och brukare- 

diskursiv kamp på den kommunala arenan analyserar de bland annat hur och 

varför aktörerna agerar i policyprocessen för att forma det lokala energisystemet. 

Deras slutsats är att det finns en uppdelning inom energitillförseldiskursen, mel-

lan den det kommunala energibolaget är en del av och den diskurs Agenda 21 

företrädare ingår i. Den historiskt starka föreställningen att behovet av energi 

konstant kommer att öka, vilken representerades av energibolaget, utmanades av 

Agenda 21. Agenda 21-företrädare slöt upp kring arbetet med att begränsa ener-

gianvändningen och att energisystemets utformning gick att ändra (Gyberg & 

Palm, 2008).   
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6.5.2 Aktörskonstruktion: industrin 

Energiplanen (2006a) indelar användningen av elenergi i tre kategorier, industrin, 

hushållen och offentlig verksamhet. Av dessa är industrin störst förbrukare följd 

av hushållen och därefter offentlig verksamhet. Av dessa uppmärksammas hus-

hållen speciellt medan kommunens fastighetsbolag och industrin utelämnas från 

djupare analys i energiplanen. I samband med att energiplanens mål presenteras 

står att målen ska vara mätbara och kunna följas upp.  För industrin som energi-

användare görs dock ett undantag. Industrin konstrueras som beroende av fakto-

rer som är omöjliga för kommunen att påverka, och därför konkretiseras heller 

inga mål för denna grupp.  

Energiplanens mål är mätbara och kan följas upp. Det finns områden 
som det har varit svårt att sätta bra mål för, till exempel för energisek-
torn. Industrins användning av energi påverkas mycket av fler faktorer 
utanför kommunen. Skatter av olika slag, konjunkturer, ägarbyten, 
sammanslagningar och nedläggningar/flyttar av verksamheter är exem-
pel på faktorer som anges. På grund av detta har man i energiplanen 
inte föreslagit några mål för industrisektorns totala energianvändning. 
Dock finns ett delvis indirekt sådant mål genom att man satt ett mål 
för industrins, men ett mål för dess utsläpp av fossil koldioxid finns. 
(Falu kommun, 2006a, s.12) 

De målgrupper som står i fokus i energiplanen är de som antas kunna förändra 

sitt beteende och därmed bidra till att nå de uppsatta målen. Industrins svårighet 

att energieffektivisera framhålls liksom dess behov av att kunna öka sin använd-

ning av el och energi för att möjliggöra en produktionsökning. En tjänsteman 

säger till exempel: ”Men det är faktiskt så att de [industrin] faktiskt behöver mer 

energi för att producera mera” (ip8). De målgrupper som antas kunna förändra 

sin elanvändning är egnahemsägarna och olika delar av den kommunala förvalt-

ningen. I jämförelse med andra energianvändare nämns industrierna ganska över-

siktligt i de olika dokumenten. Det förklarades av en tjänsteman, på följande sätt:  

Dom [industrin] var livrädda för att det skulle stå något mål som skulle 
påverka deras verksamhet på något sätt. Och vi kan ju inte tvinga dem 
till någonting. Energieffektivisering, det var känsligt. (ip7)  

Industrin konstrueras som en aktör vilken saknar utrymme att agera för att mins-

ka elanvändningen, men är samtidigt en stor förbrukare av elenergi. Detta, till-

sammans med det snäva handlingsutrymme de kommunala tjänstemännen ut-

trycker, signalerar en diskursiv gräns för vad som är tillåtet att inkludera i energi-

omställningsdiskursen. En kommunal tjänsteman är här beroende av industrins 
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godkännande, för att kunna arbeta med att formulera mål för hur en industri 

helst ska utforma sin verksamhet i att skapa ett uthålligt samhälle.  

Detta sammantaget tolkar jag som ett uttryck för ett ojämlikt maktförhållande 

mellan olika parter som tillsammans utformar en energiomställningsdiskurs. Det 

är en maktordning där industrin konstrueras som en aktör vilken har företräde 

att formulera, och kan påverka andra som formulerar, den politiska agendan. Det 

är ett utslag av den första maktens dimension, då industrin har möjlighet att del-

taga i det politiska arbetet. Men även den andra maktens dimensioner tydliggörs, 

på grund av att industrin förhindrar vissa frågor att tas upp på den politiska 

agendan (Lukes, 2005). 

6.5.3 Aktörskonstruktion: hushåll 

Energiplanen från 2006 slår fast att det för att minska elanvändningen med 12 

procent krävs att elanvändningen kontrolleras bättre, att det sker ett byte av upp-

värmningssätt och att användningen blir effektivare. Egnahemsägare måste dess-

utom förmås att: 

konvertera från elvärme till annan uppvärmningsform, att läsa av och 
föra bok på elanvändningen, komplettera el-uppvärmningen med an-
nan uppvärmningsform, t.ex. pellets - eller braskamin, och att använda 
motorvärmare, infravärme, golvvärmen i t.ex. badrum rätt, solskydds-
utrustning installeras (solfilm, markis, persienner etc.) (Energiplanen år 
2006, s.30) 

I dokumenten refereras det till en könsblind (jfr Linghag et al., 2001) beskrivning 

av hushållen som grupp eller till den enskilde medborgaren. Som läsare får man 

uppfattningen att alla medborgare har samma begränsade intresse av energifrågor 

men att de är mycket intresserade av att förbättra sin privatekonomi och att det 

historiskt har varit så. Det som inte behandlas är att det inom ett hushåll finns 

olika individer. I ett hushåll med en man och en kvinna finns enligt forskning en 

könsordning, vilken ofta resulterar i en traditionell arbetsdelning (Kronsell & 

Svedberg, 2007, s.7ff; Linghag et al., 2001, s.37ff). Annette Henning redovisar i 

en studie att det är männen som i huvudsak ansvarar för uppvärmningsfrågor av 

teknisk karaktär, medan frågor som mer går in på uppvärmning och estetik är 

oftare kvinnornas område (Henning, 2001). Eftersom identitetskategorierna 

”man” och ”kvinna” utesluts ur de kommunala policydokumenten, väcks frågor 

om vilka/vem som gynnas i denna energiomställningsdiskurs. Teknik och makt 

går ofta hand i hand (Beckman, 1990). 
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Avseende energiomställning framställs kontakten mellan den kommunala organi-

sationen och medborgarna som begränsad. Enligt en tjänsteman är medborgarna 

begränsade till att utföra de förändringsförslag politiker och tjänstemän levererar.  

Jag tror att Falubor i största allmänhet ska vara delaktiga i genomfö-
randet. Alltså, man måste komma ner på en så pass konkret och detal-
jerad nivå så att vi känner hur dom är berörda. Och det betyder att, så 
som jag tänker då och så som vi har gjort med våra styrdokument nu. 
Vi har inte haft någon bred medborgarmedverkan. Och det tror jag är 
svårt att få, eller kanske inte möjligt rent utav. För det blir så okonkret. 
Alltså vi har ju haft energiplanen på remiss, men det här med att folk 
ska känna sig mer involverade i processen, jag tror att man ska satsa 
det krutet sedan när man ska genomföra det. Att göra en bra kommu-
nikationsplan för hur man implementerar det och hur blir olika berör-
da och på vilket sätt. Och bakom det ligger väl också att jag tror att 
egentligen så är huvudmålen, alltså dom är ju ganska självklara. Man 
kan ju inte tänka att någon skulle tycka att vi skulle ha som mål att 
öka oljeanvändningen. Vi måste gå mot mer hållbara alternativ, det 
finns ju ingen annan väg kan jag tycka. Men däremot för att få det att 
hända i praktiken så måste ju folk vara delaktiga på ett annat sätt. Det 
är någon som måste göra jobbet. Det är där man ska försöka ha en 
större delaktighet än att processa fram målen. Men jag tror att det är 
jättesvårt att få folk att intressera sig för det. För det på en sådan teore-
tisk och övergripande nivå och så långt ifrån dom enskilda grejer som 
måste göras. (ip4)  

Medborgarna ska vara aktiva i ett omställningsarbete genom att verkställa poli-

tiska idéer. Men det görs skillnad mellan medborgare och medborgare. Den skill-

naden ligger i vilken grupp av hushåll man tillhör: de som är husägare, eller de 

som äger eller hyr en lägenhet. En lägenhetsinnehavare antas inte ha samma eko-

nomiska drivkraft som en husägare att vara aktsam vad gäller sin elförbrukning. 

Därför utpekas den senare som mer möjlig att påverka (Energiplan år 2006, 

s.30). 

Påståendet att de hushåll som bor i en lägenhet saknar incitament för att ändra 

sin energianvändning har uppmärksammats i andra studier. I en studie av Annika 

Carlsson-Kanyama, Anna-Lisa Lindén och Björn Eriksson (2003) redovisas bland 

annat fastighetsägares och lägenhetsinnehavares beskrivning av energibeteendet. 

Fastighetsägarna, inklusive Falu kommun som fastighetsägare och informatör, 

var av den uppfattningen att hushåll i lägenhet ”slösar”(s.63) med energin just på 

grund av att det saknas ekonomiska incitament. Hushållen tar långa bad, och 

diskar utan att fylla hela diskmaskinen för att det är andra som betalar. Förfat-

tarna visar dock att hushåll ofta har ett motsatt beteende. Det framkom till ex-

empel att äldre människor som bor i lägenhet hade ett mer tydligt energisparande 
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beteende än yngre familjer i småhus (Carlsson-Kanyama et al., 2003, s.61-77). I 

den refererade studien lyfts även frågan om hushållen inkluderar miljöargument i 

sitt energisparbeteende. Det visar sig återigen att fastighetsägarna har en motsatt 

bild jämfört med enfamiljshushållens egen beskrivning. Fastighetsägarna är av 

uppfattningen att miljöhänsyn är ett bortprioriterat argument, medan hushållen 

själva betonar miljöargumenten, när de till exempel väljer en restriktiv hållning i 

fråga om belysning och även sänker inomhustemperaturen om natten (2003, 

s.39,61ff). 

Även bland mina informanter finns uppfattningen att miljöargumenten saknas i 

hushåll som väljer att konvertera från elvärme till någon form av förnybar energi. 

En informant från det kommunala bolaget uttrycker det med att ”du kan inte 

lägga någon annan aspekt på det annat än att det skulle vara privat ekonomiskt 

lönsamt på en viss sikt”. Informanten fortsätter: 

Ja, du kan inte lägga någon annan aspekt på det annat än att det skulle 
vara privatekonomiskt lönsamt på en viss sikt. Lång eller kort sikt, det 
handlar ju egentligen om deras privata ekonomi eller finansieringsform 
eller ålder […] Jag har svårt att tänka mig att man som privatperson 
skulle känna att nu skall jag gå in och ta ett globalt ansvar. Vissa kän-
ner säkert det och det kan vara det som får dej att falla dit så att säga. 
Men jag menar att så länge vi inte har styrinstrument att ekonomiskt 
göra det här försvarbart, det finns alltid fanatiker som gör det ena eller 
det andra men till syven och sist så är det, det kommer folk att göra 
den dan det är tillräckligt ekonomiskt motiverbart att göra det. (ip 5)  

6.5.4 Diskursiv ram 

Den kommunala nivåns diskursiva ramar visar sig i att kommunen säger sig ha en 

begränsad möjlighet att agera på grund av omvärldsberoende, och att energiom-

ställningen anses kostsam och tidskrävande. Men man menar egnahemsägare är 

desto viktigare aktörer bara de får ekonomiska subventioner för att balansera den 

privata ekonomin.  

Industrin och hushållen konstrueras som varandras motpoler i kommunala do-

kument och intervjuer. Industrin och egnahemsägarna har en hög el- och energi-

användning, men industrin görs inte ansvarig för att lösningsförslagen omsätts i 

praktiken. Det görs däremot privatpersoner/egnahemsägarna/hushållen. De ska 

implementera politikers och tjänstemäns lösningsförslag, och antas agera fram-

förallt om det är privatekonomiskt lönsamt. De som agerar utan att uppnå eko-

nomisk vinning uppfattades som ”fanatiker” (ip5). Begreppen husäga-
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re/privatpersoner/egnahemsägare används alla som en könsblind beskrivning av 

energianvändare, men det finns en mer svepande text om att:  

vår efterfrågan på energi beroende av hur vi väljer att leva med avseen-
de på hur och var vi bor […] m.m. Värderingar, livsstil, ekonomiska 
förhållanden ålder m. m. är faktorer som påverkar de val vi gör utifrån 
det utbud vi har tillgängligt. (Energiplan 2006, s.9) 

Det framkommer i texterna att det kommunala bolaget har en uppgift som aktiv 

aktör i energiomställningsarbetet. Men intervjuerna visar att de primära krav som 

finns både hos bolaget och hos politiker är affärsmässiga. Det betyder att energi-

bolagets solida ekonomi och avkastningskrav är mer betydelsefulla än att försörja 

fler av kommuninvånarna med värme. Detta tolkar jag som en effekt av en dis-

kursiv kamp inom energiomställningsdiskursen.  

Jenny Palm kommer fram till liknande resultat i studien Makt över energin. Po-

licyprocesser i två kommuner 1977-2001 (2004). Palm studerar hur och varför 

aktörerna agerar i policyprocessen för att forma det lokala energisystemet. Hen-

nes slutsats är bland annat att det finns en uppdelning mellan tre policykoalitio-

ner: energihushållning, energitillförsel och − genom Agenda 21−arbetet − miljö-

frågorna. Policykoalitionerna var på olika sätt åtskilda (organisatoriskt, de hade 

olika visioner för energisystemets framtida utformning bland annat) och med det 

följde att det formades tre parallella policyer för energisystemet (Palm, 2004).  

6.5.5 Levda effekter 

I Falu kommun har hushåll konverterat sina uppvärmningssystem, men resultatet 

blir dock inte vad man på kommunal nivå har tänkt sig. Det beror på att man 

konverterar från direktverkande el, elpanna, eller oljepanna till exempelvis berg-

värme, och därmed försvårar fjärrvärmeutbyggnad och skapar ett lokalt elbero-

ende (ip2,ip1,ip5). Individernas samlade agerande påverkar den politiska agen-

dan. Betydelsen av medborgarnas sammantagna agerande är något som lyfts fram 

i energiplanen från år 1995. För att man ska kunna få till stånd en utveckling som 

inkluderar användning av miljövänliga energisystem krävs ett ”mode”, ”en 

trend” (Energiplan 1995-1998, s.19). Att den trenden skulle verka för en elbase-

rad, men dock energieffektiv teknik, var inte ursprungstanken.  

Det var drygt 600 hushåll i Falun som valde bergvärmepump framför fjärrvär-

me och biobränslen under år 2002 och 2003, se bild 12 (Ahlstedt, 070123; Pant-

sari, 061110). En förklaring är naturligtvis att det kommunala bolaget inte dragit 

fram eller inom en nära framtid avser att dra fram fjärrvärme. Trots att det finns 

en dokumenterad politisk vilja att bygga ut fjärrvärmen finns problem vid genom-
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förandet. Det är till exempel inte aktuellt att gräva fjärrvärme om ett område ser 

ut som en Grevéost. Falu Energi och Vatten efterfrågar cirka 70 procents täck-

ningsgrad på en gata för att de ska dra fjärrvärme (Eriksson, 080319).  

 
Figur 12. Karta över de centrala delarna av Falu kommun med utmärkta fjärrvärmeled-

ningar (röda linjer) och bergvärmepumpar (blåa prickar) 

Källa: Ahlstedt 070123 

De kommunala politiker och tjänstemän som jag har intervjuat uppfattade valet 

av bergvärme som ett problem, och ibland även som ett misslyckande. En tjäns-

teman uttryckte det som så att energirådgivarna ska rekommendera värmepum-

par enligt Energimyndighetens direktiv, för att det är en energieffektiv teknik (ip 

8). En tjänsteman ger uttryck för den kluvna inställningen till bergvärmepumpar-
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na genom att säga: ”Man kan inte förbjuda bergvärme” (ip2), medan en annan 

sade att ”el för uppvärmning, det borde vara förbjudet” (ip8). Det finns alltså en 

konflikt mellan hur lösningarna, och lösningsstrategierna, uppfattas vara formu-

lerade på statlig nivå, och implementerade via energimyndigheten, liksom vilka 

effekter de har på kommunal nivå. 

Vid en jämförelse visas att användningen av bergvärmepumpar inte är unik för 

Falu kommun utan en nationell företeelse. Conny Overland och Torbjörn Sand 

har gjort en kartläggning av småhushållens energiförsörjningssystem. De kommer 

fram till att, om man åtskiljer hushåll med enbart direktverkande eluppvärmning 

och vattenburet system, har användningen av direktverkande el ökat med 1,14 

procent motsvarande 0,12 procent per år, under perioden 1990-2002. Under 

samma tidsperiod har användningen av elpannor ökat med 68,1 procent, vilket 

betyder 4,4 procent per år. Overland och Sandberg förklarar denna ökade elan-

vändning som en följd av en ökad användning av olika former av värmepumpar. 

Andelen värmepumpar ökade med 65,9 procent under perioden 1998 till 2002 

(13,5 procent årligen). Det är den värmekälla som ökade mest under denna peri-

od (Overland & Sand, 2003). Inom bostadssektorn var den totala elanvändning-

en i bostadssektorn under åren 1997 till 2002 dock relativt konstant (Statens 

energimyndighet, 2003, s.13) 

6.6 Analytisk summering 

Som avslutning på detta kapitel gör jag nu en analytisk summering för att precise-

ra svaren på två frågor. Hur formuleras problemrepresentationen på kommunal 

nivå? Vilken effekt har denna formulering fått? 

6.6.1 Problemrepresentation 

De kommunala politiska dokument jag har studerat visar att en energipolitisk 

problemförskjutning skett från 1995 till 2006. Inledningsvis framställs den kärn-

kraftsproducerade elvärmen som ett problem, men i texter författade efter år 

1997 läggs statens beslut om att avveckla kärnkraften in enbart som en parentes. 

Då har istället el som energiform och importen av el framställd av fossila bränslen 

kommit i fokus. De argument som då används går ut på att man sparar pengar 

och miljö genom att minska användningen av el.  

Begreppet fossil el används flitigt och syftar till att tydliggöra sambandet mel-

lan den importerade elen och miljöriskerna. Det handlar om en icke önskvärd el, 

vilket poängteras genom att den benämns som fossilbränsleproducerad. Detta 



 120 

visar en problemförskjutning som även till viss del orsakas av en tystnad då kärn-

kraftsfrågan utelämnas. Det politiska problemet är istället emissioner orsakade av 

fossila bränslen använda utomlands för att producera el, och den svenska impor-

ten av just denna el. 

I texter författade efter år 2000 och i intervjuer uppmärksammas även proble-

met att nuvarande elbehov förstärks inom kommunen på grund av den ökande 

användningen av uppvärmningssystem med bergvärmepumpar. En kraftig ökning 

av bergvärme kommer för kommunen att motverka de uppsatta målen att minska 

användningen av el, och speciellt användningen av elvärme. Problemet är alltså 

att bergvärmepumpen drivs av el för att värma huset, vilket blir speciellt proble-

matiskt under kalla vinterdagar. Om antalet värmepumpar ökar alltför mycket 

riskerar detta att leda till brist på el under just dessa dagar. Detta i sin tur göra att 

man målar upp ett scenario där elbristen kan komma att leda till försvagad eko-

nomisk tillväxt. I denna konstruktion av det politiska problemet är det alltså de 

ekonomiska argumenten som lyfts fram som förklaringar.  

De mål för kommunen som antogs före år 1997 var att användningen av el för 

uppvärmning skulle minska, att andelen biobränslen för uppvärmning skulle öka 

och att tillförseln av energi skulle vara tillräcklig, säker och baseras på förnybara 

energikällor. Huvudpunkter i den strategi som presenteras för att målen ska kun-

na uppnås är en utbyggnad av fjärrvärmenätet och att göra energirådgivningen 

lättillgänglig för allmänheten.  

De delmål som man presenterar under 2000-talet är att elanvändningen inte 

ska öka i eluppvärmda hus till år 2010. Energianvändningen per invånare ska 

vara lägre år 2010 än 2000. Det viktigaste inslaget i den strategi som man säger 

ska möjliggöra detta är även under denna tidsperiod en utbyggnad av fjärrvärme-

nätet. Utöver detta säger man att konvertering från elvärme till en förnybar ener-

gikälla tillsammans med att eluppvärmningen effektiviseras och kompletteras med 

en annan energikälla ska bidra till att uppnå de politiska målen.  

6.6.2 Problemrepresentationens effekter 

Kommunens roll definieras som att vara den aktör som ytterst ansvarar för att 

lösningsförslagen blir genomförda i praktiken. Enligt de policydokument som jag 

studerat ska kommunen arbeta för en energiomställning både inom förvaltningen 

och utåt gentemot medborgarna. Detta gäller främst den offentliga förvaltningen 

och dess ansvariga politiker. Det kommunala energibolaget gavs i de tidigare do-

kumenten en viktig roll i omställningsarbetet, som producent av ett alternativ till 

elvärmen. Med tiden kom rollens karaktär att förändras, och präglas mer av möj-
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ligheten att bidraga med ekonomisk avkastning till ägaren och därmed ett extra 

tillskott till kommunens totala budget. Bolagets möjligheter att aktivt bidra i 

energiomställningsarbetet kom därmed att begränsas av ekonomiska ramar. 

Vid mina intervjuer och i policydokument framkom att det inte bara är det 

kommunala energibolaget som har begränsad möjlighet att bidra i energiomställ-

ningsarbetet. Kommunen sägs generellt ha en begränsad möjlighet till energiom-

ställning och detta på grund av omvärldsberoendet. Det framhålls också att ener-

giomställningen är kostsam och tidskrävande. Men då kommunens möjligheter 

sägs vara begränsade utmålas i stället egnahemsägare som desto viktigare aktörer, 

under förutsättning att de får ekonomiska subventioner för att balansera sin pri-

vata ekonomi.  

I de kommunala policydokumenten konstrueras industrin och hushål-

len/egnahemsägarna som varandras motpoler. Varken i dokumenten eller inter-

vjuerna framkommer att industrin skulle ha något ansvar för att omsätta lös-

ningsförslagen i praktiken. Till skillnad från industrin ges däremot hushållen ett 

mycket tydligt sådant ansvar. Hushållen blir helt enkelt de aktörer som ska im-

plementera politikernas lösningsförslag. I detta sammanhang konstrueras sålunda 

hushållen som aktörer vars handlingar drivs fram om det är privatekonomiskt 

lönsamt. Hushåll som agerar utan att uppnå någon direkt ekonomisk vinning 

framställs i intervjuerna med politiker och tjänstemän på ett sätt som liknar bil-

den av ”fanatiker” (ip 5).  

När man i de kommunala policydokumenten använder begreppen privatperso-

ner/egnahemsägare innebär det en könsblind beskrivning av energianvändare. En 

effekt av en sådan beskrivning är att man utgår från att det finns en man i hushål-

let. Teknik är av tradition ett manligt kodat område. Det är flest män som går 

tekniska utbildningar och arbetar inom tekniska yrken. Detta återspeglas även 

inom hemmets väggar genom en könsuppdelning där männen oftast ansvarar för 

frågor som handlar om teknik. Den frånvaro av diskussion kring behov av diffe-

rentierad information till olika grupper i samhället som jag ser i de kommunala 

policydokumenten, visar att normen är att i ett hushåll finns en tekniskt kunnig 

person. Egnahemsägare framställs alltså i en könsneutral form, och framställs 

utifrån en norm om familj och äktenskap. Det görs till exempel ingen skillnad 

mellan dessa och olika typer av enfamiljshushåll. 

De levda effekterna är den problematik som medföljer statens definition av 

möjliga lösningar på problemet med att använda elvärme. Bergvärmepumpar 

klassas av energimyndigheten som en energieffektiv teknik och det är med denna 

utgångspunkt energirådgivarna bedriver sitt arbete. Energirådgivarna ska med 

andra ord rekommendera bergvärme samtidigt som alltför många installationer 
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av bergvärmepumpar i centrala Falun är ett problem genom att det bland annat 

försvårar utbyggnaden av fjärrvärmen. Härigenom uppstår alltså en intressekon-

flikt mellan det kommunala energibolaget och kommunens miljökontor, som an-

svarar för energirådgivningen. Detta innebär i slutänden att den gode medborga-

ren har varit villig att byta energisystem, men inte i lika stor utsträckning till den 

energikälla/bärare som lokala politiker och tjänstemän har haft i åtanke. Detta 

agerande från hushållens sida kommer i sin tur att påverka politikernas framtida 

möjligheter att agera och forma politiken. Vi ska i det följande kapitlet närmare 

granska hushållens vilja och möjligheter att konvertera till ett annat uppvärm-

ningssystem. 
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Kapitel 7  
 
Hushåll i Falu kommun 

I Falu kommun är fördelningen mellan lägenheter i flerbostadshus och småhus 

relativt jämn. Under 2005 fanns i Falun 13 168 lägenheter i flerbostadshus och 

13 459 småhus. Det innebär att småhusbeståndet utgör 51 procent av totala anta-

let bostäder i kommunen (Länsstyrelsen Dalarna, 2006, s.38). Av det totala be-

ståndet var cirka 25 procent av husen byggda före 1930 och 25 procent på 1970-

talet. En stor andel av flerbostadshusen byggdes under 1960-talet (30 procent).49 

Av totalt 2462050 hade 5051 husägare enbart el som uppvärmningskälla. Huvud-

delen av dessa var hushåll med direktverkande el (Wallin, 1992).  

I detta kapitel beskrivs hur hushåll i Falu kommun hanterat frågan om att an-

vända elvärme. Detta görs genom att analysera vilken syn på användningen av el 

för uppvärmning som de uttrycker, vilka lösningsförslag som förordas, samt vilka 

effekter detta fått. 

7.1 Elvärme: problemet och dess orsaker 

Ekonomin kom ofta som första förklaring på frågan om varför ett hushåll bytt 

uppvärmningssystem. Här avsågs då inte det statligt styrda incitamentet i form av 

konverteringsbidraget. 

Man hade ju hört talas om elen. Att det skulle bli dyrt och att det kun-
de bli brist. (hushåll 2, kvinna) 

[…] elen har ju sen också ökat [i pris] då. Det hör man ju varje dag. 
(hushåll nr 3, kvinna) 

Det handlade alltså istället om att man tyckte elen var dyr och att man trodde på 

en fortsatt prisökning. Att elektriciteten var dyr utanför Sveriges gränser poängte-

rades och man ansåg att det skulle kunna påverka prisbilden även i Sverige.  

                                                
49 Jag har inte funnit mer aktuella uppgifter på kommunalnivå än från FOB90. År 1990 
var antalet småhus 12730, vilket var 52 procent av det totala beståndet.  
50 Det saknas uppgifter om el i kombination med annat och exakta fördelningen mellan 
vattenburen och direktverkande elvärme.  
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Man insåg ju ganska snart att el, att det skulle gå ungefär som det har 
gått. […] och det blir ju bara dyrare. Det vet vi ju vad det kostar på 
kontinenten. (hushåll nr 5, man) 

Enligt intervjuerna påverkades hushållens konvertering av den nationella och in-

ternationella elprisförändring, som varit påtaglig under slutet av 1990-och början 

av 2000-talen. Informanterna har påverkats av den internationella prisbilden, 

vilken i sin tur påverkats av internationella politiska händelser. Detta skiljer sig 

något från Anna Ketolas forskning om människors val av värmesystem. Ketola 

beskriver utifrån sin studie att hushållen lyfter fram världspolitiken som en faktor 

vilken begränsar människors handlingsutrymme att förändra sin el och energian-

vändning (Ketola, 2001, s.65). Men i mitt fall använder hushållen tvärtom 

världspolitiken som en förklaring till varför de har agerat för att förändra sin 

energianvändning.  

Utöver detta angav hushållen andra eller ofta kompletterande förklaringar än 

den då aktuella prisbilden för valet av uppvärmningssystem. De orsaker som de 

intervjuade presenterar som förklaringar till varför de har bytt uppvärmningssy-

stem påminner om Bengt Hanssons (2003) resonemang om att den fysiska om-

givningen väcker frågan till liv. Det Hansson lyfter fram som viktiga faktorer som 

påverkar besluten är, förutom den fysiska omgivningen som samhället skapat, 

även den sociala organisationen och den sociala miljön, och till sist individens 

mentala värld.  

I den första faktorn Hansson lyfter fram angående den fysiska omgivningen in-

går till exempel bostäder. En bostad har ett kapitalkrävande uppvärmningssy-

stem, vilket dominerar egna energianvändningen. Den individuella utformningen 

av ett uppvärmningssystem begränsas av dess ursprungliga karaktär. Men är en 

elpanna eller en oljepanna 20-30 år har den tekniska livslängden passerat och en 

nyinvestering av något slag krävs (Hansson, 2003, s.282ff).  

Informanterna jag har intervjuat anger förklaringar som en trasig elpanna eller 

att de ska renovera sitt hus som en anledning till en nyinvestering och konverte-

ring. Det kan handla om att det funnits en elpanna som drog mycket el på grund 

av hög ålder, eller att elpannan gått sönder. En informant uttryckte det med att: 

”[Vi har bytt av] ekonomiska skäl, och så var det dags att byta ut den gamla 

pannan, den gamla elpatronspannan som värmde upp vatten” (hushåll 6, man). 

Enligt ett annat hushåll var det ”[f]ör att pannan packade ihop” (hushåll nr.11, 

kvinna). Det var inte bara elpannor som inte fungerade, utan även elradiatorer. 

En kvinnan berättade att hon inte var nöjd med hur de gamla elradiatorerna fun-

gerade. 
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[J]ag [var] jättetrött på elementen. De var över 25 år. Jag tyckte inte att 
de fungerade. […] Jag var så bestämd med att jag skulle göra det där 
för jag var inte nöjd med värmen. Ja, och på våren när solen ligger på 
och det var som en bastu här och ändå stod elementen och blossa. Det 
måste ha varit något fel. […] Det var jag så trött på. (hushåll nr 2, 
kvinna) 

Hon representerar ett av de tre hushåll som gått från direktverkande el. Det var 

två av dessa tre som byggde om sina hus och i samband med det valde att se över 

sina värmesystem. Men denna ensamstående pensionär valde att byta uppvärm-

ningssystem, utan att förändra sin bostad i övrigt. Detta skiljde sig från en familj 

som valde att renovera fritidsbostaden till att bli permanentboende, och då pas-

sade på att handikappanpassa huset för framtida behov som pensionärer. Deras 

behov inkluderade en låg driftskostnad och på grund därav såg de en anledning 

att också ompröva sitt uppvärmningssystem (hushåll nr 5). Detta att beslutet att 

konvertera är situationsberoende är även något som Annette Henning har funnit 

när hon har studerat hushåll som har bytt värmesystem och dess erfarenheter av 

detta (Henning, 2007, s.8). 

7.2 Att lösa det politiska problemet 

Anders Sandoff (2003,s.237ff) lyfter fram kostnad, komfort och miljö som de 

drivkrafter vilka förklarar villaägares motiv att förändra sina uppvärmningssy-

stem. När hushållen i min studie bestämde sig för att byta ut elpannan eller elra-

diatorerna stod de inför ett val av en ny energikälla. I det följande presenterar jag 

argument och strategier som de intervjuade förde fram som viktiga för just sina 

val. Ekonomi och rationalitet är något som många av informanterna förhåller sig 

till, men fler motiv blir dock uppenbara. Ofta framträder flera motiv i ett och 

samma hushåll. 

7.2.1  Grannars påverkan 

När husägarna i studien bestämt sig för att förändra sina uppvärmningssystem 

undersökte de vilka alternativa energisystem som fanns på marknaden. De fick 

uppgifter om olika energisystem genom att kontakta energirådgivare, läsa tid-

ningen Vi i villa51, eller söka information via Internet. I intervjupersonernas berät-

telser framkommer betydelsen av grannars agerande. Ett pensionerat par valde till 

                                                
51 Vi i Villa är en gratistidning som delas ut till alla husägare en gång i månaden.  
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exempel att borra för bergvärme efter att ha sett att grannar, i samma ålder, bor-

rade.  

Jag tyckte att vi är så pass gamla så vi får inte igen det här. (hushåll nr 
3, man) 

[D]å var det naturligtvis inte så länge sedan vi hade bytt till el heller, så 
att det blev mer och mer motiverat sen. Så om vi bytte 1982 skyndar 
man sig inte att byta igen då. (hushåll nr3 kvinna) 

Hushållet hade alltså konverterat från olja till el år 1982, och tyckte till en början 

att det var tillräckligt nära i tid för att inte stressa med ytterligare en konverte-

ring. Denna tveksamhet gav de uttryck åt när en del av de yngre grannarna i bo-

stadsområdet började anlägga bergvärme.  

[A]lla dom som borrade samtidigt med oss var såna som har bott här 
lika länge som oss, i samma ålder och så där. Det var liksom, det kän-
des gemensamt. (hushåll nr 3 kvinna) 

De började alltså fundera på att byta energikälla när de såg att grannar i samma 

ålder som de själva ersatte elpannan med bergvärme. Paret hade sedan tidigare 

fått information om att fjärrvärme inte skulle dras till deras bostadsområde, och 

alltså inte hade det som ett alternativ. Biobränsle var något som de ansåg vara 

alltför arbetskrävande i deras ålder. Men när så grannar i samma ålder installera-

de bergvärme tänkte de om.  

Grannarna hade inte bara en, som beskrivits ovan, indirekt påverkan på valet 

av energisystem, utan även en mer direkt. Det var till exempel i ett fall en granne 

till en av informanterna (hushåll nr 8) som ville installera fjärrvärme, men som 

inte hade någon bra förbindelse med huvudledningen. Det innebar att Falu Energi 

och Vatten behövde gräva över informantens tomt för att nå grannens hus.  

Då kom vi överens om att de fick gräva genom min tomt om jag fick in 
fjärrvärmerör till mitt pannrum, för framtida behov då. Och det gick 
de med på. Så de grävde till grannen och grävde in rör till mig och då 
hoppade jag på sen. (hushåll nr 8, man) 

Informanten och representanter från det kommunala energibolaget kom överens 

om att det skulle göras på villkor att det kommunala bolaget samtidigt, utan 

kostnad, skulle gräva fram en ledning till informantens hus. Han och hans familj 

var i det skedet i full gång med att renovera huset. I beslutet att renovera huset 
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ingick även att uppvärmningssystemet skulle åtgärdas52. När han senare fick in-

formation om att bergvärme, vilket var hans första alternativ, inte tekniskt53 skul-

le fungera optimalt i den typen av hus han ägde valde han att, enkelt, installera en 

värmeväxlare och bli fjärrvärmekund. 

Ett annat hushåll hade en granne – en ”riktig ingenjör” – som samlade infor-

mation om olika energisystem och den aktuella prisbilden.  

[D]en här mannen som tog initiativet, han var riktig ingenjör alltså, 
han var väldigt noggrann och tog reda på och hade fullständiga fakta 
och sådant där, och var pensionär och hade tid att lägga ner. Så jag 
kände att det han har kollat, det har han kollat ordentligt. Så vi litade 
liksom på det. Och det, utan tvivel så litade jag på att han gjorde det 
rätt, även nu så att säga. Så att jag kände mig… även om inte jag kan-
ske var välinformerad så var det i alla fall välgrundat beslut. (hushåll 
nr 11, kvinna) 

Och sedan gick pannan sönder i januari och då står man ju inte där 
och velar och funderar på något alternativ precis. Utan då är det bara 
att be dom att komma och fixa. (hushåll nr 11, kvinna)  

I informantens bostadsområde fanns sex likadana hus och med samma uppvärm-

ningssystem. Energikällan bestod av en elpanna från slutet av 1960-talet, och var 

alltså i stort behov av att bytas. Den information som grannen samlade in låg till 

grund för ett beslut att alla sex husägare skulle byta till fjärrvärme. Informanten 

bytte inte på en gång när det kommunala bolaget grävde fram en kulvert till hu-

set, utan konverterade först när pannan gick sönder i januari följande år. 

Den sociala kontexten har alltså betydelse för informanterna och förändringen 

av uppvärmningssystemen. Annette Henning (2006) har studerat olika hushålls 

val av uppvärmningssystem och uppfattar grannarnas påverkan som väsentlig. 

Hennings resultat visar att det inte duger med vilka grannar som helst. En kun-

skapsöverföring/påverkan underlättas om det finns en gemensam kunskapsbas 

eller liknande intressen bland grannarna. Det är vad Henning kallar kulturella 

gemenskaper. Enkelt kan det förklaras med att samhörighet och tillit skapar en 

kultur som därmed öppnar upp möjligheter för människor att påverka varandra 

(Henning, 2006, s.127ff). Denna kulturyttring blir tydlig i min studie när inte 

                                                
52 Informanten visste att fjärrvärmen skulle grävas år 2001 i området där han bor. År 
2001 blev därmed även en bortre gräns. Informanten skulle bestämma sig för ett upp-
värmningssystem innan det kommunala bolaget lämnade ett erbjudande om fjärrvärme. 
Han uttrycker det med att: ”Den här [utbyggnads]planen som de hade, gjorde att jag 
väntade med mitt beslut” (ip 8). 
53 Det är ett gammalt hus och enligt informanten krävde det radiatorer med högre tempe-
ratur på vattnet. Det var något som, enligt utsago, inte var möjligt med hjälp av en vär-
mepump.  
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bara grannarnas handling är av betydelse, utan även att de liknar varandra, in-

formanten och grannen. De båda är i samma ålder, de har bott lika länge i sina 

hus och de har samma uppvärmningssystem. 

Elisabeth Shove (2003) använder begreppet energitjänst. Shove menar att för 

människor i allmänhet är till exempel energi osynlig och istället är det tjänsten 

som ligger i fokus, som till exempel att värma vatten på spisen, att duscha eller 

att värma upp huset. Bland mina informanter har energitillförseln, och speciellt 

uppvärmningen, varit osynlig. Men den har inte bara synliggjorts i form av ener-

gitjänster utan även när grannarna väljer att borra för bergvärme. Deras val blir 

fysiskt mycket tydligt, då det behövs både borr och grävmaskin för att få tillgång 

till bergvärmen. Dessa är fullt synliga under de dagar installationen pågår. Detta 

kan jämföras med den effekt installationen av solfångare kan ha. Solfångaren är 

fullt synlig, även efter att den har installerats. Om det finns faktorer som länkar 

samman grannarna kan val av teknik påverka omgivningen och det resulterar i en 

teknikspridning (Henning, 2000; Henning, 2005, s.100). 

7.2.2  Teknik, teknikintresse och miljö 

Ett återkommande krav från många av de intervjuade hushållen var att uppvärm-

ningssystemet skulle vara underhållsfritt. När man talar om underhållsfritt kom-

mer man osökt in på bekvämlighet och komfort. Dessa begrepp diskuteras och 

analyseras av Shove med flera (Hand, Shove, & Southerton, 2005; Shove, 2003). 

De menar att begreppet bekvämlighet under 1900-talet inledningsvis förknippats 

med tiden, som kunde reduceras för att uppnå ett bestämt mål. Detta utvecklades 

till att innefatta flexibilitet. Det som utmärkte den senare definitionen av bekväm-

lighet var möjligheten att lagra och omorganisera tid. Denna förändring medförde 

att människor har större möjlighet att påverka sin egen uppsatta agenda. Intro-

duktionen av ackumulatortanken kan betraktas i skenet av Shoves diskussion. 

Det är en teknisk lösning som inte bidrar till att människor helt kan eliminera sin 

arbetsinsats för att värma upp sitt hus. Men den bidrar till en minskad arbetsin-

sats, samt möjliggör för människor att mer fritt omorganisera ordningsföljden av 

sin tidsanvändning54. 

När Margarethe Aune (1998) använder begreppet komfort inkluderar hon be-

greppet bekvämlighet. Enligt Aune är komfort för människor något som är efter-

strävansvärt. Hon talar om ”jakten på komfort”(s.182), där alla materiella för-

                                                
54 Om konstruktionen av ackumulatortanken tillåter kan man till exempel duscha innan 
varmvattnet tar slut, och istället sjunker temperaturen i huset någon grad (Persson, 
2008).  
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ändringar i en människas vardag ingår. Men Aune understryker att komfort är 

något som är subjektivt och sammanfogat med vanor och rutiner, något som tar 

sig uttryck i det hon kallar olika energikulturer (s.107ff).  

När informanterna diskuterar kravet att uppvärmningssystemet ska vara un-

derhållsfritt uppdagas paralleller med Aunes diskussion om att komfort formas 

subjektivt. Ett hushåll valde bergvärmepump och definierade det som underhålls-

fritt, och valde därmed bort pellets för att det inkluderade pellethantering och 

sotning (hushåll nr 9). Ett annat hushåll valde en pelletspanna utifrån kriteriet att 

det skulle vara billigt och just underhållsfritt (hushåll nr 1). Intervjupersonen 

tyckte att konstruktionen är så finurlig att den kan i funktion jämföras med en 

oljepanna. Han ansåg därmed att pelletspanna är underhållsfri, då en oljepanna, 

enligt honom, per definition är underhållsfri. Denna informants pelletspanna 

hade dock vid ett tillfälle exploderat, men informanten var under intervjutillfället 

fortfarande av den uppfattningen att den var underhållsfri. Så här beskriver han 

själv händelsen. 

Det har inte varit några problem mer än en sak hände i våras…[…] Det 
var faktiskt lite intressant. Det började låta i brännaren. […] Och så 
satt jag inne på kontoret dagen därpå, och sen hörde jag bara, Boom! 
sa det. Och sen tittade jag ut, då var det Lützendimman utanför. Och 
så gick jag in här, och där såg jag ingenting. Då har… fläkthjulet sku-
rit, det var det som hade låtit innan. Det har skurit, och det har ramlat 
ner och brunnit. Och fläkten har inte skjutit ut rökgaserna… så att 
dom har legat kvar där. Och sedan, nästa gång temperaturen gick ner 
och den har satt igång, brännaren satte på, och då började det brinna. 
Och då var det gaser kvar, sådana där gengaser. Så det vart ju en 
”blowout”. Och det gick väl uppåt, det måste ha sett oerhört intressant 
ut upp genom skorstenen. Du har ju en draglucka på sidan nere vid 
pannan. Den fläppen där, hela den hade flugit tvärs över rummet. Och 
det var så skitigt inne där, du kan inte tro, det var alldeles svart. För 
det var ju liksom sot ifrån skorsten hade bara blåst rakt ut. Åh, det var 
så jäkla skitigt liksom. Så att… ja, vi bytte motorn, den där fläkten. Sen 
har det inte varit några problem med det då. Men den skar helt enkelt. 
[…] Det var intressant i alla fall. Men jag menar, saker går ju sönder, 
det förstår jag, och… Men jag tycker fortfarande, jag vurmar för en 
sån här anläggning, och jag rekommenderar den till höger och vänster. 
(hushåll nr 1, man) 

Det som skedde var alltså i det här fallet inte avskräckande, utan informanten 

säger med emfas ”jag vurmar för en sån här anläggning”. Den ovan presenterade 

incidenten var inte den enda, utan informanten hade även haft problem med pel-

letsskruven som hade skurit. Trots dessa tekniska problem var denna informant 

inte bekymrad över de problem som dykt upp. Han verkar mer ha accepterat dem 

och uppfattade dem som en del av ett nyligen installerat värmesystem.  
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Visst, vi har väl haft vissa driftstörningar […] kan man väl säga. Inte 
med själva pannan, utan då är det själva brännaren som har krånglat. 
Och i början kan sägas, när vi satte igång systemet, då var det skruven, 
[namn på en installatör] var här på nyårsafton, han trodde inte det var 
sant….  Jag ringde honom under veckan där, mellandagarna. Det var 
ju kallt som sjutton ute. Jag sa ” Det fungerar inte!”. ” Men vad är det 
som är fel?” ”Det är skruven som är fel”. ”Vadå, det kan inte gått, det 
ska inte gå sönder!” sa han, han var helt förtvivlad. Han var här på 
nyårsafton och bekräftade att, det här fungerar liksom inte. Och vi 
monterade in en helt annan sak, sen dess har det fungerat. Skruven har 
fungerat helt okej. Ja, det var den konstruktionen på skruven hade 
då… Den fungerade bara inte! […] Men sen, själva brännaren har gra-
derats upp ett antal gånger. Det har ju varit vissa utvecklingar inom 
den delen då, så att den har graderats upp, att han har bytt chip fyra, 
fem gånger tror jag. För att, ja, med olika brännartider. Jag har haft 
vissa sådana här funktionsstörningar. […] Och de har även bytt tänd-
rör, för den här tändningen har de bytt ut liksom. […] Så att det har 
varit liksom sådana saker också, men annars… det har inte varit några 
problem. (hushåll nr 1, man) 

Problemen till trots tycker informanten som ovan citerats att värmesystemet med 

pelletsbrännaren är en fantastisk teknik. Han förde själv inledningsvis fram de 

ekonomiska och praktiska motiven till valet av energisystem, medan det tekniska 

intresset framträder som det mest primära under den senare delen av intervjun. 

Ytterligare ett exempel på hushåll som säger sig valt system, i detta fall fjärrvär-

me, utifrån ekonomiska motiv, utvecklar sedan sina motiv för val av energikälla 

att inkludera både ett tekniskt intresse och miljöhänsyn. Mannen i hushållet tyck-

te det var en skam att man under 2000-talet använder el för uppvärmning, och 

betonade fjärrvärmeteknikens förträfflighet (hushåll nr 12).  

Anders Sandoff (2003) uppmärksammar i en studie att valet av uppvärmnings-

system inkluderade en miljöhänsyn. De intervjuade villaägarna i Sandoffs under-

sökning har tagit hänsyn till de olika uppvärmningssystemens miljöpåverkan vid 

val av ett nytt system. Detta resultat skiljer sig en aning från mina resultat. No-

terbart är att ingen av de intervjuade hushållen har framfört något sådant motiv 

som en första förklaring till att de bytt ut elpannan eller elradiatorerna.  

Förutom den tidigare nämnda mannen (hushåll nr 12) som uppmärksammade 

problemet med eluppvärmda hus, och var förvånad över att företeelsen fortfaran-

de var aktuell under 2000-talet, var det en kvinna som också lyfte upp problemet 

med att använda ”så fin energi till att värma hus med” och underströk även mil-

jöfördelarna med att elda med ved istället för att använda elvärme (hushåll nr 4). 

I övrigt var dock inte miljömässiga skäl till konvertering något framträdande 

tema under intervjuerna. Nedan ges ett exempel på hur en informant svarade på 
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en direkt fråga angående sina tankar kring miljö i samband med att hushållet 

konverterat sitt energisystem. 

Mina politiska miljöargument, oj, det här kan ju bli riktigt skoj. Det 
har ju inte varit en drivande orsak till att jag har valt det här, absolut 
inte. Jag har sett en kostnad, och sett kanske vad som kommer. (hus-
håll nr 1, man) 

7.2.3  Att vara beroende och att välja bort 

Bara mellan åren 2002 och 2003 var det drygt 600 hushåll i Falu kommun som 

valde bergvärmepump framför fjärrvärme och biobränslen.55 I min studie har oli-

ka förklaringar till detta framkommit. En förklaring är naturligtvis att det kom-

munala bolaget inte dragit eller planerar att dra fram fjärrvärme. En informant 

underströk problemet med att om hushåll väl börjar borra för bergvärme i ett 

område, så kommer inte det kommunala bolaget att dra fjärrvärmeledningen dit, 

och då inte ens om det finns fjärrvärmeledningar i närheten (hushåll nr 3). En 

informant uttryckte det med att ”Ja, då borrar grannen och sen var det inget 

snack om att det skulle komma hit någon fjärrvärme, och det blir ingen heller för 

nu är det så många som har borrat så det var aldrig aktuellt med någon fjärrvär-

me här” (hushåll nr 3, man). 

En annan förklaring till varför man valde bergvärme handlade framför allt om 

att undvika ett beroendeförhållande till ett bolag (jfr Lorenz & Henning, 2005b, 

s.13f). En informant skulle, även om han har haft den valmöjligheten, aldrig in-

stallera fjärrvärme (hushåll nr 6). Han tyckte att det var ett system där kunden 

var ”livegen”. På frågan om fjärrvärme har dragits till hans bostadsområde sva-

rade han:  

Nej, och det har aldrig varit aktuellt. Jag skulle aldrig gå på en sån nit. 
(skratt) Ja, det ser man ju idag att […] man är ju livegen. Man höjer 
priserna hur som helst. Det vägde jättetungt att aldrig gå in på fjärr-
värme. Jag kände att då kan jag ju själv inte styra över kostnaden och 
ta den chansen att [det] bli billigare än fjärrvärme. Så det har inte varit 
aktuellt även om dom har dragit ut fjärrvärme. (hushåll nr 6, man) 

Även informanter som installerat fjärrvärme tar upp att de var tveksamma till 

fjärrvärmen just för att de med ett sådant val inte kan byta värmeproducent. Ett 

pensionerat par valde bort bergvärme för att de var, som de själva uttryckte sig, 

för gamla. 
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Vi är så pass gamla båda två så att då verkade det för oss bättre med 
fjärrvärme. Även om jag i alla fall tycker att det är en viss nackdel att 
man nu är så att säga uppbunden. Så om priset bär iväg nu så då är 
man ju så att säga ställd. Det är en nackdel. (hushåll nr 7, man) 

De valde istället fjärrvärme för den låga investeringskostnaden. Dock ansåg de att 

det ändå fanns ett problem med att vara, som informanten uttryckte det, ”upp-

bunden” till en leverantör. Problemet med att vara bunden till ett energibolag är 

något som även andra framhäver. 

Alltså, man sätter ju fast sig rätt mycket, och det kan jag känna. Vi 
fick, eller om det stod i tidningen eller om vi fick det med räkningen ett 
sådant här litet brev ifrån Falu Energi att ”Nu höjer vi priserna igen”. 
Man får ju liksom bara blunda och strunta i sådant där. För vi sitter ju 
fast där. Jaha, vad kan vi göra, dom kan ju höja priserna med hundra-
procent och vi sitter ju där vi sitter. Så lite för beroende av en leveran-
tör är man med fjärrvärme tycker jag. (hushåll nr 11, kvinna) 

Ett yngre par reagerade mot den brist på handlingsfrihet som fjärrvärmen innebär 

när de får brev med texten ”Nu höjer vi priserna igen” från Falu Energi och Vat-

ten (hushåll nr 11). Trots denna skepsis valde det yngre paret fjärrvärmen. Infor-

manten förklarade det med den låga investeringskostnaden liksom grannarnas 

önskan och engagemang för att installera fjärrvärme. Det faktum att pannan gick 

sönder en kall vinterdag medverkade också till att valet föll på fjärrvärme.  

Bergvärme konstaterade vi ju att, vi har ju vatten, eget vatten då. Och 
det vet vi ju att det är fem-sex meter [till berget] sen har vi ju då åtskil-
liga pengar för att komma vidare. Det är ganska stora pengar 500-600 
kronor löpmetern att komma vidare. […] Fortfarande var man då fast i 
el, elförbrukning, ganska hög elförbrukning även om man skulle mata 
in 1 kW och får ut 3. Då blev det ju så att vi konstaterade, när vi räk-
nade på det, att det här måste ju bli betydligt bättre. (hushåll nr 5, 
man) 

De här värmepumparna och allting, ja visst, de har blivit effektivare 
och så vidare, men dom drar ju fortfarande ström. Och när det blir 
alltför kallt måste du ju köra med elpatronerna, och då ger det också 
mer ström. Strömmen kommer aldrig att bli billigare var mitt resone-
mang. Så då funderade vi på annat. (hushåll nr 10, kvinna) 

När bergvärmen valdes bort framför biobränslen var det dock överväganden 

kring den totala kostnadsbilden som var avgörande för många. Man funderade 

dels på elprisets påverkan på den framtida driftskostnaden vid ett byte till berg-

                                                                                                                                          
55 Statistik från miljökontoret 2006-11-10 
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värme, vilket en informant uttryckte det innebär att ”dom drar fortfarande 

ström” (hushåll nr 10), dels på hur långt man skulle bli tvungen att borra för att 

nå berget och hur detta skulle påverka investeringskostnaden. En informant 

framhåller hur viktigt det är för honom att inte vara beroende av elenergi, och 

speciellt elenergi producerad av andra än honom själv. Han uppfattar elbranschen 

som korrupt och han vill inte vara en del av den. 

E]len kommer inte heller bli billigare. Det är alldeles för korrupt för att 
det ska bli det. Så att, jag är mån om att kunna ha en viss frihet och 
[…], hela el-branschen är korrupt, det ser man ju. Vattenfall tjänar 
sjuttonmiljarder, och det är svenska folket som äger det. Vänta, om vi 
äger det, varför kan vi inte bara ha lägre priser för då? Varför ska dom, 
ett statligt företag gå med vinst? Det ska ju egentligen vara ett noll-
summespel. Så resonerar jag med alla statliga verksamheter. Men dom 
har ju liksom missat poängen. Ja… Och lika med Eon […] det [10 mil-
joner] tjänar dom in på en förmiddag. Vänta… Hur kan de tjäna så 
kopiöst mycket på det här? Då känner jag att priset är alldeles för högt 
kontra varför ska det vara så högt? Så att… Det är väldigt suspekt i 
hela el-branschen, och vi är så beroende av den. Vad jag skulle vilja 
göra är att jag skulle vilja ha en liten egen generator, alltså, ett litet vat-
tenfall så att jag kunde producera el till mig själv. (hushåll nr 1, man) 

Framförallt har Vattenfall missuppfattat sitt uppdrag, enligt informanten. Hans 

uppfattning är alltså att Vattenfall, som ett statligt ägt företag, inte i första hand 

ska koncentrera sig på vinstgenerering, utan att leverera billig el till sina ägare, 

alltså medborgarna själva. För att undvika ett beroende, vare sig det handlade om 

Vattenfall eller ett helt privatägt företag, kan informanten tänka sig att investera i 

en elgenerator som producerar energi med hjälp av förnybar energikälla.  

En annan informant berättar att han har blivit bortvald av värmepumpsföreta-

get just på grund av den stora osäkerhet som fanns i hur långt man måste borra 

för att nå berget. Informanten kontaktade två företag, men båda valde att inte 

lämna någon offert. Han misstänker att förklaringen ligger i det bostadsområde 

han bor i, där det fanns en viss risk att berget låg alltför djupt. Som det då såg ut, 

enligt informanten, fanns det andra kunder med mer lättillgänglig värme. Om 

situationen hade varit en annan hade informanten haft bergvärme idag (hushåll 

nr 4).  

7.2.4  Information och konverteringsbidrag  

När de intervjuade representanterna från hushållen hade beslutat sig för att kon-

vertera, undersökte de vilken lösning som kunde passa dem. De samlade informa-

tion om det energisystem som skulle passa både huset, och familjemedlemmarnas 
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livsstil och önskemål. De intervjuade hushållen fick information om energisystem 

och energikällor via släktingar, grannar, tidningar, främst – Vi i villa – samt från 

hemsidor på Internet. Det förekom även att informanter kontaktat Falu kom-

muns miljökontor och då specifikt energirådgivaren, men det förekom även kon-

takter med det kommunala energibolaget Falu Energi och Vatten. När det gäller 

kontakter med Falu Energi & Vatten AB handlade det naturligtvis om en eventu-

ell konvertering till fjärrvärme. Kommunens energirådgivare kontaktades alltså av 

de hushåll jag intervjuade, men det behövde inte handla om att få information 

som man skulle förhålla sig till, utan det handlade även om att man redan hade 

en bestämd uppfattning om vilket system som var intressant och helt enkelt vill få 

valet bekräftat.  

Man skulle vilja att kommunen kanske servade med mera oberoende 
experter kring just värmesystem och då om vi håller oss till bergvärme, 
för det är en ganska stor investering som man gör och hur hållbar är 
den. Nu har vi testat i fyra år så det är väl inga bekymmer och nu är 
den betald (skratt). Men man skulle vilja veta hur man kan utveckla 
det här värmesystemet, men det är sånt man bara får läsa i Vi i Villa el-
ler via annan litteratur. Till exempel solenergi kopplad ihop med berg-
värme, det visar sig ju vara en intressant utveckling. Om det är kom-
munens energirådgivare - om vi har någon sån - det vet jag inte. eller 
om det är länsstyrelsen som kanske skulle göra det. (hushåll nr 6, man) 

Informanten saknade alltså vad han kallar ”oberoende experter”, och kunskap 

som kommunen skulle kunna bistå med (hushåll nr 6). Det gällde inte bara ener-

gikällan i sig, utan även hur den egna tekniken kan varieras och utvecklas som till 

exempel hur man skulle kunna kombinera bergvärmepump och solfångare. Men 

det handlade inte bara om att samla information om olika värmekällor, utan även 

att försöka sondera terrängen vad gäller olika företag som säljer just det systemet 

som den här familjen är intresserad av. 

Jag forskade lite i det där med solen och fick kontakt med [ett före-
tagsnamn] […] och pratade lite med [företagaren] och var inne på of-
ferter lite här och där. Och han var inte billigast, men jag resonerade 
som så att, om han forskar i det här och dom har pannan på [ett forsk-
ningscenter]; då vet dom ju hur pannan fungerar. Och hur pannan be-
ter sig det har de ju liksom testat där. (hushåll nr 1, man) 

Ibland var det tillfälligheter som avgjorde vilket bolag man valde. Någon anlitade 

till exempel samma installatör som grannen utan att vidare undersöka andra al-

ternativ. I andra fall gjorde man mer noggranna undersökningar av vilka alterna-

tiv som fanns på marknaden. En informant valde ett bolag utifrån den erfarenhet 
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och kunskap försäljaren hade som forskare ”dom har pannan på [ett forsknings-

center], då vet de hur pannan fungerar”.  

Alla som intervjuats har fått ett konverteringsbidrag. Samtidigt framkom det 

under intervjuerna att bidraget i sig inte hade varit av stor betydelse för beslutet 

att konvertera. På en direkt fråga om bidraget haft någon avgörande betydelse för 

konverteringen, svarade en informant: 

Nej, som sagt vi byggde ju ut och hade så mycket utgifter och var glada 
att vi kunde få det, men det var inte något som var avgörande. (hushåll 
nr 10, kvinna) 

Beslutet att inte gå tillbaka till elpanna eller direktverkande el angavs istället vara 

frammanat av höga elpriser. Istället för att vara ett direkt incitament för att byta 

uppvärmningssystem uppfattade de bidraget som en bonus, eller nästan som en 

present; en present från staten som man gärna tog emot, men som egentligen inte 

bidrog till att man bytte värmekälla. Faktorer som angavs vara avgörande för 

bytet av värmekälla var istället ofta en kombination av elpriset, teknikintresse, 

miljöhänsyn, grannpåverkan eller en trasig elpanna. När de intervjuade fick frå-

gan om vad de mer allmänt ansåg om konverteringsbidragen gav de svar som in-

nebar att de tillmäter bidraget en viss betydelse för en energiomställning från el-

uppvärmning. 

Jag tycker det är bra. Det blir en liten extra kick, push att byta till nå-
got som är bättre för jorden, Sverige, miljön. Annars kanske man bara 
tänker på sina egna kronor och väljer ett annat system som blir billi-
gast på kort sikt. Så det tycker jag att man kan använda skattepengar 
till. (hushåll nr 8, man) 

Så vi sa att vi måste ju göra någonting så jag tror att vi hade gjort nå-
gonting oavsett. Och jag menar 6000 kronor och 110000 kronor det är 
ju inte avgörande på nåt sätt. (hushåll nr 9, kvinna) 

Informanterna var positiva till bidraget för att man ansåg det vara ett ekonomiskt 

incitament för att få andra människor att byta bort eluppvärmningen mot mer, 

som en informant sa, ”miljövänliga” system (hushåll nr 10). En man ansåg att 

användningen av direktverkande el för uppvärmning var förkastligt. Han under-

strök vikten av att hushåll med direktverkande el måste uppmuntras att konverte-

ra för att som han sa ”Ja, jag tycker att [ … ] direktuppvärmda hus är skandalöst 

på 2000- talet” (hushåll nr12, man). 

För hantering av blanketter och utbetalning av konverteringsbidrag ansvarade 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, vilket föranledde en del av hushållen att ta kontakt 

med länsstyrelsen. En ytterligare kontakt som hushållen kunde ha innan de kon-
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verterade sina system var med kommunens miljökontor för att anmäla att de 

skulle borra för bergvärme. I vissa fall uppger de intervjuade som installerat berg-

värme, att de när det gäller konverteringsbidraget fått både information och an-

sökningsblankett för bidraget av installatören. 

Det grejade ju han, han hade blanketter han som installera. [J]ag hade 
läst det [om konverteringsbidraget], det har man ju läst i tidningen. 
[…] Det brukar ju stå sånt där i villatidningarna. (hushåll nr 3, kvinna) 

Alla dessa myndighetskontakter har för hushållen varit en rutinmässig hantering 

av mindre vikt. Många har till och med svårt att komma ihåg någonting alls av 

dessa kontakter. En av de intervjuade tyckte dock att blanketthanteringen var ett 

problem, men då mer generellt och inte specifikt för detta exempel (hushåll nr 1). 

Han såg det som att det har utvecklats en ökad misstänksamhet i samhället idag 

och man behöver en mängd uppgifter för att verifiera ens behov av och rätt till, 

som i detta fall, energikonverteringsbidrag.  

7.3 Problemrepresentationens effekter 

Carol Lee Bacchi (1999) förklarar att problemrepresentationens diskursiva effek-

ter inkluderar de diskursiva ramar problemrepresentationen har, aktörskonstruk-

tion, och de levda effekter representationen medför. Effekten av problemrepresen-

tationen på hushållsnivå diskuteras här.  

7.3.1  Aktörskonstruktion 

På hushållsnivå konstrueras hushållens och dess medlemmars, näringslivets, 

kommunens och statens roller. Inom hushållen fanns det skillnader mellan vilka 

uppgifter kvinnorna och männen hade i konverteringsarbetet. På frågan om vem i 

hushållet som tog ansvar för att kontakta installatören och vem som ansvarade 

för driften av systemet så varierade svaren mellan olika hushåll. Det kunde vara 

kvinnan som ansvarade för ekonomin och för kontakt med myndigheter, medan 

det tekniska ansvaret i form av kontakt med installatör och kontroll av installerat 

energisystem låg på mannen. Bland de intervjuade var för merparten konverte-

ringen och/eller skötseln ett initiativ och en uppgift för mannen i hushållet. Men 

det fanns hushåll med helt annan ansvarsfördelning. I ett var det kvinnan som 

ansvarade för både installation och drift av systemet. Hon förklarade det med att: 

”det brukar vara jag som fixar sådana saker. Han tankar bilen och jag fixar så-

dana saker” (hushåll nr 11, kvinna). 
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Enligt flera av intervjupersonerna har kvinnor ofta exkluderats från delar av an-

svaret för det tekniska systemet på grund av sin fysik, och även på grund av 

bristande tekniska kunskaper och/eller tekniskt intresse. Uppvärmningssystemet 

kan på så sätt sägas vara ett manligt projekt. Männen har i huvudsak gjort detta 

till sitt ansvar56. Men det är en kluven bild som ges. De intervjuade presenterar 

relationen kvinna−man som en dikotomi. Kvinnorna ansågs i begränsad del ha 

varit delaktiga i valet av energisystem liksom i skötseln, vilket förklaras med att 

de prioriterat annat och inte är intresserade av tekniken. De har haft större intres-

se för de ekonomiska spörsmål som framkommit under resans gång. Några av de 

intervjuade kvinnorna hänvisar själva till att tekniken och tekniska frågor är nå-

got hon inte behärskar eller inte har satt sig in i. Men samtidigt framkommer be-

rättelser om hur de varit aktiva och tagit del av detta projekt, både initialt och om 

energikällan krävde någon form av skötsel. Det tolkar jag som att det fanns ett 

fanns ett intresse och en kunskap om tekniken och konverteringsprocessen bland 

de kvinnor jag intervjuade. Det blir också tydligt hur kvinnor och män gör kön. 

Att göra kön är ett begrepp som används för att illustrera könsordningen där 

mannen är norm (Hirdman, 1988; West & Zimmerman, 1987). En persons 

könstillhörighet är något som skapas i interaktion med andra, och där handling-

ars betydelser formas av ett system av normer och värderingar. En persons hand-

ling får alltså betydelse beroende av personens könstillhörighet, och de då aktuel-

la normativa föreställningarna om en viss handling (West & Zimmerman 1987, 

s.127; Elvin-Nowak och Thomsson 2003, s.17).  

Kön är något vi gör genom att vi ingår i olika slags förhandlingar hela 
livet igenom. I alla relationer och möten med andra människor, på våra 
arbetsplatser, i skolor och privatliv, slipas våra bekönade liv. Att vara 
kvinna eller man är viktigt, det ger en personlig bekräftelse som är svår 
att leva utan. Detta trots att de jämställdhetsideal som idag lyfts fram i 
Sverige säger att det är de egna valen och den egna personligheten− ab-
solut inte könstillhörigheten−som ska styra livet. (Elivn- Nowak och 
Thomsson 2003, s. 17) 

Under intervjuerna visar det sig att tekniken är maskulint könskodad. Att upp-

värmningssystemet är maskulint könskodat framkommer bland annat genom att 

kvinnorna, trots det intresse och de kunskaper som framkommer under intervju-

erna, samtidigt ursäktande kan skratta bort sina bristande tekniska kunskaper. 

Svaret på en direkt fråga om vem som ansvarar för värmesystemet är i ett hushåll: 

                                                
56 Kvinnorna blir dubbelt exkluderade: på grund av fysisk svaghet och avsaknad av tek-
niskt kunnande.  
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Kvinna: Här hemma? (skratt) Det är [namn på mannen] då, som begri-
per lite mer än mig.  

Man: Ja det är det. 

Kvinna: Ja, det är det. För när man pratar om kW och så där då är jag 
alldeles rudis. (hushåll nr 3) 

Det finns dock en skillnad mellan att uppskatta funktion och att vara fascinerad 

av tekniken. Kvinnorna förmedlar inte den fascination för tekniken som jag fann 

bland vissa av männen. Kvinnorna uttrycker att funktion är det primära.  

Hushållen benämner sig själv på olika sätt. De kan till exempel vara ”för gam-

la”, ”el-allergiker”, ”ekonomiskt medvetna”, eller vara dem som ställer sig utan-

för genom att välja ett uppvärmningssystem som innebär att man blir ifrågasatt 

av vänner och bekanta. I intervjuerna finns exempel på en konflikt gällande det 

system som hushållet önskade och det som hushållet sedan valde. En sådan kon-

flikt grundar sig på informanternas ålder. Hushållens position formas av den egna 

uppfattningen om vad ett energisystem kräver i form av arbete och ekonomiska 

investeringar. Med denna konstruktion av aktören begränsas också handlingsut-

rymmet. 

Hushållen konstruerar även andra hushåll, och dessa främst som i grunden 

passiva aktörer. De andra hushållen agerar inte alltid utifrån en egen vilja och ett 

eget initiativ. Andra hushåll behöver hjälp med att konvertera från eluppvärm-

ning till någon form av förnybar energi resonerar man. Den hjälpen är ekonomis-

ka subventioner. Bilden som formas är att medborgarna behöver konverterings-

bidrag för att byta system. Medborgaren konstrueras alltså på hushållsnivån som 

beroende av bidrag för att agera miljöriktigt. Genom skapandet av de andra som 

påverkbara formulerar de samtidigt sin egen identitet; den aktiva som inte behöv-

de en morot för att konvertera, och de andra hushållens identitet som, de passiva 

med behov av något ekonomiskt incitament för att locka dem till att välja bort 

eluppvärmningen. Vi har gjort något/vi var tvungna att göra något − utan att bi-

draget spelar någon stor roll.  

På hushållsnivå konstrueras staten som bidragsgivare och den som vill påverka 

människor att byta energisystem. Intervjupersonerna ger uttryck för att konverte-

ringsbidraget tydliggör statens intressen och vad de genom ekonomiska medel 

uppmuntrar. I enlighet med statlig och kommunal nivå, så understryker hushållen 

betydelsen av ekonomiska lättnader, men då framför allt för andra hushåll. De 

intervjuade för således fram argument som för samman ekonomi och ekologi, på 

så sätt att ekologi, i detta fall en miljöanpassad energianvändning, är beroende av 

ekonomiska subventioner. Detta påminner om Anna Ketolas resultat (2001). Ke-

tola studerar den totala elanvändningen bland villaägare i ett mindre samhälle 
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utanför Lund. Dessa informanter lyfter även i det sammanhanget upp behovet av 

politiska initiativ, exempelvis ekonomiska subventioner för att uppmuntra energi-

effektiva beteenden i samhället (Ketola, 2001, s.57) 

I samband med att hushållen talar om behovet av kärnkraftproducerad el, ska-

par de den dikotomi där hushållen i allmänhet ställs mot industrin. Uppfattningen 

är att hushållen kan minska sin elförbrukning eller konvertera till en annan ener-

gikälla.  

Man: Ja, jag tycker ju att man verkligen måste få bort direktelupp-
värmda hus. Det är ju skandalöst på 2000-talet tycker jag. 

Kvinna: Då är ju bidraget ett bra sätt att vägleda folk. Man påverkas 
av det faktiskt. 

Man: Gammaldags dålig teknik, på alla sätt. (hushåll nr 12)  

När det talas om industrin uppmärksammas hur industrins existens kräver el och 

speciellt kärnkraftsel.  

[D]e här stora anläggningarna som SSAB och Kvarnsveden, dom behö-
ver ju den här energin och då har man nästan att välja på om de ska 
vara kvar eller inte. (hushåll nr 7) 

Ord som används är ”behov” eller ”ska de [industrin] vara kvar”, vilket jag tol-

kar som att hushållen konstruerar industrin som en passiv aktör, en aktör utan 

möjlighet att förändra sin egen situation. Hushållen å andra sidan är, och har 

möjlighet att enligt samma resonemang vara, en aktiv och handlande aktör. De 

intervjuade personerna har inte bara möjlighet att förändra, de tar även på sig ett 

ansvar att förändra. Genom sin krävande men passiva belägenhet är industrin 

förhindrade att delta i konverteringen, men eftersom hushållen har en möjlighet 

att förändra sin energianvändning måste de agera, menar man.  

Under intervjuerna kom det även fram att det är viktigt att vara fri från produ-

center av el och värme, det vill säga staten, kommunen och privata företag, och 

därmed vara ett fritt handlande subjekt. Det är starka ord som används, ”live-

gen”, ”korrumperad bransch”, ”det är bara att blunda” för att beteckna vilken 

olust man kände för de beroendeförhållanden som kan skapas mellan hushållet 

som kund och företaget som leverantör av el eller fjärrvärme. I utsagorna finns 

det en koppling mellan kundens beroende av ett bolag och problemen med bero-

endet av detta företag. Att byta energikälla är tekniskt svårt och kostsamt om det 

är så att bolaget agerar på ett sätt som kunden ogillar.  
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7.3.2  Diskursiv ram 

Ekonomi 

Anna Ketola (2001) studerar energianvändningen i bostäder ur ett kulturanaly-

tiskt perspektiv. Ketolas fokus ligger på vardagslivet och de kulturella föreställ-

ningar kring energi och elektricitet som får följder för hushållens totala elanvänd-

ning. Ketola skriver att ”Pengar är annars också ett starkt incitament för att pro-

blemet ska öka i värde bland politiker och gemene man.” (2001, s.57) Utifrån 

sina intervjuer drar hon slutsatsen att ekonomisk vinning och miljöeffektivitet hör 

ihop. För att människor ska förändra sitt energibeteende krävs alltså ekonomiska 

incitament. 

Även i min studie beskriver informanterna ekonomin som en viktig anledning 

till byte av värmesystemet och minskad användning av el. Men liknande 

kopplingar fanns inte mellan miljöeffektivitet och ekonomi, utan de utgjorde två 

åtskilda parametrar. Av intervjuerna att döma verkar det istället som om de eko-

nomiska argumenten används för att legitimera de val av energikällor som infor-

manterna gör. Detta tolkar jag som att den ekonomiska diskursen är mer fram-

trädande än den ekologiska. Intressant är dock att när de ekonomiska argumen-

ten har presenterats kan många andra förklaringsfaktorer med minst lika stor 

betydelse, om inte större, uppdagas.  

[A]lla dom som borrade samtidigt med oss är sådana. Jo, det var såna 
som har bott här lika länge som oss, i samma ålder och så där. Det var 
liksom, det kändes gemensamt. (hushåll nr 3, kvinna) 

 
Detta är ett exempel där de intervjuade i hushållet hänvisar till att de bytte ut sin 

elpanna på grund av grannarna, och de talar om en känsla av gemenskap i detta. 

Det handlar i det här fallet sålunda mer om en kulturell gemenskap, än ekono-

miska överväganden för en energikonvertering. Sammantaget visar intervjuerna 

att ekonomiska och rationella argument är något som alla informanter förhåller 

sig till, men dessutom visar studien dock hur känslostyrt ett byte av ett uppvärm-

ningssystem kan vara. De känslostyrda argument som kommer fram i undersök-

ningen är till exempel att låta sig inspireras av en (trovärdig) granne, och att ge 

sig hän åt ett stort teknikintresse. 

Hennings studie (Henning, 2008) av människors val av uppvärmningssystem 

bekräftar att människor väljer att legitimera sitt val av energikälla med hjälp av 

ekonomiska argument. Ekonomiska argument uppfattas som neutrala, rationella 
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och objektiva och är därför viktiga variabler att förhålla sig till. Vad som anses 

vara ekonomiskt rationellt är situationsberoende, och skiljer sig mellan olika kul-

turer och tidsepoker. Henning har sammanfattat sina resultat i en figur som be-

skriver en prioriteringsordning (se figur nr 13). Denna ordning domineras av de 

ekonomiska argumenten.  

 

Figur 13. Motiv som ger prestige och legitimitet vid val av energisystem 

Källa: Henning 2008 

Figuren visar vidare att efter de ekonomiska argumenten legitimeras en viss hand-

ling av att resultatet presenteras som praktiskt och användbart. Avslutningsvis, 

och det minst accepterade motivet, är att agera utifrån känslor. Om människor 

handlar utifrån känslomässiga orsaker kan handlingen, i stället för att legitimeras, 

bidra till att människor förlöjligas. Känslor är inget som man kan hänvisa till, 

trots att det kan vara den huvudsakliga anledningen till att man till exempel byter 

värmesystem. Henning (2000) har gjort en närmare studie av hushåll som investe-

rat i solfångare. I den studien framkommer att några installerat solfångare för att 

de tycker att det är en spännande teknik, men med hjälp av ekonomiska argu-

ment undviker de att grannarna skrattar åt den nyinvestering de valt att göra. 

Teknik och genus 

Kvinnan i ett hushåll (nr 4) i studien påpekade att det på grund av energikonver-

teringen har skett en förändring i uppdelningen av hemmets arbetsuppgifter. I 

jämförelse med en elpanna tar vedhanteringen mer tid och det har inneburit att 

hon tillbringar mer tid i köket, jämfört med tidigare och i förhållande till man-

nen. Kvinnan upplever en påtaglig förlust av den handlingsfrihet och tid elpannan 
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gav. Hon påtalar att det blivit ett jämställdhetsproblem för henne. Även andra 

studier visar att då miljöarbetet har flyttats från den offentliga arenan till den pri-

vata, så får kvinnor en ökad obetald arbetsbörda (Littig, 2001, s.64; Wihlborg & 

Skill, 2004, s.61). 

Samtidigt har kvinnan accepterat ett uppvärmningssystem för att det är eko-

nomiskt och miljövänligt. Kulturellt har kvinnor och män olika uppgifter i hus-

hållet. Exemplet med ett ekologiskt korrekt beteende i ett hushåll visar att ett 

hushåll (och speciellt kvinnan) kan vara kluvet inför ett ekologiskt respektive ra-

tionellt val i betydelsen hur man väljer att spendera sin tid.  

Vi kan koppla över till pellets om vi skulle vilja, om vi inte orkar med 
veden till exempel, men vi tycker det är kul med veden. Men tycker 
man inte det är roligt med ved då skall man inte ha vedeldning. Man 
skall tycka att det är kul att bära ner och sätta på en brasa och göra 
allt det här. Och det tycker ju vi också. Eller hur? (hushåll nr 4, kvin-
na) 

Kvinnan förlorade, i form av valbar tid, på att konvertera till ved, men behöver 

samtidigt försvara sitt val av energibärare, vilket hon gör genom att betona att 

hanteringen är rolig; ”vi tycker att det är kul med veden”. Det är något som både 

mannen och kvinnan underströk betydelsen av − att uppskatta vedhanteringen. 

Man måste tycka det är roligt och gör man inte det är ved helt enkelt inget alter-

nativ, enligt dem.  

Hur grannar uppfattar olika energislag, och speciellt det som informanten valt, 

visar sig också vara viktigt57. När denna familj talar om att man måste uppskatta 

vedhanteringen var det i samband med berättelser om att vänner och bekanta har 

fört fram kritik och ifrågasatt deras val av energikälla. De tycker att paret har för 

hög ålder för att hantera ved och de ifrågasätter rimligheten i ett val av en energi-

källa som tar mycket tid i anspråk. Den sociala kontrollen medför att det inter-

vjuade paret måste försvara sig och sitt val av energikälla, gentemot vänner och 

bekanta. Detta samtidigt som det av vad som framgår ovan finns en konflikt i 

hemmet om hur mycket tid uppvärmningssystemet faktiskt tar och ska få ta i an-

språk. Kvinnan som eldar med ved påtalar att skötseln av uppvärmningssystemet 

är ett jämställdhetsproblem, men att ”vi tycker veden är kul”. Jag tolkar det som 

att det finns en könsordning som begränsar vad som kan sägas och inte sägas när 

det gäller tekniken. Den begränsningen upprätthåller de traditionella könsstruk-

turerna. Även det obetalda hemarbetet är en del av en könsordning och är till 

nackdel för kvinnan.  

                                                
57 Jag skriver även om grannar och deras betydelse under rubriken ”Grannars påverkan” 
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I samtalet mellan ett annat par, även de med biobränsle, visade det sig att de upp-

fattade arbetsbördan i relation till energikällan, en vattenmantlad pelletskamin, 

på olika sätt. Hon ansåg, till skillnad mot mannen, att det var en del arbete med 

att aska ur, och även att pelletskaminens ljudnivå var för hög. Mannen däremot 

tonade ner eventuella besvärligheter. 

Man: Ja, det är frågan varför fläkten går. Annars har det gått bra. 

Kvinna: Ja, det har inte varit några problem alls. 

Man: Nej i stort sett snörätt. 

Kvinna: Det är väl lite pyssel där att aska ur och greja då. 

Man: Det måste man göra [….]. 

Kvinna: Då blir det väl lite dammigt. 

Man: Ja varannan, var tredje dag. 

Kvinna: Va? 

Man: Var tredje dag då […]. 

Kvinna: Men koppen där ska man göra varje dag. 

Man: Jo, i och med att det slår av, det går ju mindre pellets då, men är 
det kallt så måste man göra det en gång om dagen. 

Kvinna: Det blir så mycket aska då. 

Man: En gång om dygnet. (hushåll nr 5) 

Ordväxlingen ovan visar att kvinnan uppfattar askningen som ett större problem 

än mannen. Han upprepar däremot vid ett flertal tillfällen att det inte är några 

problem med energikällan. Jag uppfattade det som att kvinnan i hushållet har 

begränsade möjligheter att uttala kritik om värmekällan. Hon förde fram kritik, 

vilken tonas ned av mannen – för, enligt honom, var det ett bra system och det 

hade inte varit några problem.  

Att stänga Barsebäck 

Kärnkraften lyftes inte någon gång fram som en orsaksförklaring till varför hus-

hållen har bytt uppvärmningssystem. Jag ställde därför frågan om hur de ställde 

sig till det politiska beslutet att stänga Barsebäcksverket. Oaktat det faktum att 

samtliga intervjuade hushåll konverterat från eluppvärmning, fick jag olika svar 

på frågan om Barsebäcksverkets stängning. Bland de intervjuade fanns uppfatt-

ningen att Barsebäcksverken stängts för tidigt och att detta innebär ett slöseri 

med resurser. Några informanter ansåg däremot att Barsebäcksverken skulle ha 

stängts för länge sedan, eller så fanns en mycket kluven inställning till kärnkraf-

tens avveckling. Men något som blev tydligt var att de intervjuade inte kopplade 
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samman betydelsen av den egna konverteringen och stängningen av kärnkraftver-

ket. Det fanns andra motiv till att förklara kärnkraften som positiv eller negativ. 

Den förklaring som de intervjuade för fram om varför staten inte skulle med-

verka till att Barsebäcksverken läggs ned var att de svenska verken ansågs vara 

funktionella och att alternativen saknades. Hushållen uppfattade det även som en 

paradox att staten stängde fullt fungerande verk, ”friska grejer” som en infor-

mant benämnde dem, och att man istället tillåter det statliga bolaget, Vattenfall, 

att köpa och driva kolkraftverk i Tyskland.  

Man: Åt helvete, i klartext, sådana investeringar skulle utnyttjas tills 
det är dags att lägga ner dom, det var ju friska grejer. 

Kvinna: Det tycker jag också. 

Man: Men det var ju politik i det. 

Kvinna: Ja, jag tycker att det kostar. Det är ju så, det kostar så mycket 
och sen, det är ju renligt och så här bra än så länge då. Och man kan 
inte hålla på och prata om andra alternativ förrän det har kommit 
längre liksom, och sen är det ju lika illa då om man ska ta ifrån Fin-
land, Ryssland […] 

Man: Vi köper ju i alla fall. 

Kvinna: Det blir ju dubbelmoral liksom. 

Kvinnan: Ja, så vi tycker ju att, det är ju svårt att skynda på några nya 
alternativ, […], då är det väl bättre att ha vattenkraften då och så an-
vända de kärnverk som vi har då. Vi köper ju från Tyskland, där lär 
det väl vara kol. 

Man: Ja, dom har ju stora kolfält och så får vi ta rätt på nerfallet här. 
(hushåll nr 3) 

Intervjupersonernas bild av en paradox förstärktes av att samtidigt som Vatten-

fall producerar el med kolkraft, köper Sverige el av Ryssland och Finland. Den 

importerade elenergin har producerats med hjälp av kärnkraftverk. När detta 

beskrevs användes starka uttryck som ”dubbelmoral”, – ”vi får nedfallet här 

[från kolkraftverken]”. När det finns teknik och naturresurser i form av kärn-

kraftverk och vattenkraft i landet fann de här informanterna det svårt att förstå 

varför dessa inte kunde användas.  

De som var för en avstängning av Barsebäck ansåg istället att problemen med 

avfallet och brytningen av uran, liksom risken för ett haveri var viktiga argument 

för en avveckling. Det uppfattades inte som ett långsiktigt säkert alternativ för 

energiförsörjningen. 

Jag tror inte att kärnkraften är en långsiktig lösning på energi. […] Det 
är väl avfallsprodukterna som jag inte tycker att vi kan hantera dom 
långsiktigt på rätt sätt. Det blir problem för våra efterföljande Och sen 
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risk för allvarliga olyckor. Även om sannolikheten är liten så blir kon-
sekvenserna stora om det skulle hända något. (hushåll nr 8, man) 

Det vet vi ju att det är farligt. Det har vi väl fått bevis för de senaste 
veckorna när de försöker starta i Forsmark och kommer på det ena fe-
let efter det andra. Jag menar det är ju krafter som vi inte vet hur vi ska 
hantera, så det känns ju väldigt osäkert. Att det sen inte är nå mycket 
utsläpp, med koldioxid och sånt här. Men det kan ju bli så enormt 
mycket värre. (hushåll nr 9, kvinna) 

Det alternativ till kärnkraften som hushållen nämnde var vindkraften. Vindkraf-

ten avfärdades dock som ett reellt alternativ på, som man uttryckte sig, grund av 

vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden och deras bristande kapacitet 

(t.ex. hushåll nr 3, kvinna). Det finns olika sätt att uppfatta teknik. Energi är 

starkt förknippat med teknik och tekniska lösningar. Annette Henning skriver i 

sin avhandling Ambiguous Artefacts (2000) om solfångare och hur människor 

uppfattar den formen av energiteknik. Henning finner att många uppfattar sol-

fångare som en enkel teknik, jämfört med den högteknologiska kärnkraften och 

ses därför inte som liktydig med framtid och utveckling. Det finns även en skill-

nad i uppfattningen vad gäller vilka resurser (kraft) solfångare och kärnkraftver-

ken kan bidra med. Ett kärnkraftverk anses kunna bidra med mer energi, och får 

därför en högre status än solfångare (Henning, 2000, s.77). Tekniken innehåller 

alltså en rad symboliska värden, som påverkar människors tankar om framtiden. 

Bland de kärnkraftskritiska hushållen konstrueras kärnkraften som en teknik som 

hotar framtiden, vilket blir synligt i uttalanden som ”Det blir problem för våra 

efterföljande”, och”risk för allvarliga olyckor”.  

Begrepp som användes när informanterna framförde kritik mot att stänga ver-

ken var; ”det kostar” – ”friska grejer” – ”det är rent” – ”det saknas alternativ”. 

Tekniken lyfts fram som ren, till skillnad mot kolkraftverken i Tyskland. När de 

intervjuade sen talade om att det saknades alternativ upplevde jag att det mest 

pratades om ”alternativ” i största allmänhet och att man inte kunde urskilja någ-

ra konkreta förslag på hur kärnkraften ska ersättas. Tekniken saknar konkurrens. 

Intervjupersonerna talade också mycket om att de anser att det är svårt att skyn-

da på en utveckling av och användning av alternativa energisystem. Detta visar 

att normen, att använda kärnkraft, är stark på hushållsnivå.  

 



 146 

7.3.3 Levda effekter: teknik och genus  

Utifrån intervjuerna framträder en bild av hur ett nytt uppvärmningssystem kan 

påverka vardagen på fler sätt än att bara sänka uppvärmningskostnaderna. Enligt 

några av de intervjuade har nyinvesteringen resulterat i en förändrad arbetsupp-

delning i hemmet. Det fanns bland de intervjuade hushållen en önskan, som åter-

kom bland många av informanterna om, att systemet skulle vara underhållsfritt. 

Som jag tagit upp tidigare kan skillnaden vara stor mellan vad som anses vara 

underhållsfritt. Detta hur underhållsfritt uppfattas varierar inte bara mellan olika 

hushåll, utan även mellan olika personer inom samma hushåll. Det framkommer 

till exempel att mannen och kvinnan har skilda uppfattningar om hur mycket 

arbete energisystemet i praktiken kräver och får ta. 

Så där är det också såna där saker som man kan prata om, upplevd tid 
från olika håll och kanter och [namnet på frun] kan uppleva hur myck-
et tid det tar och det andra som jag kan säga vad det praktiskt tar, det 
faktiska tiden och sen får man ställa det i relation till dygnets alla tim-
mar och såna där saker . 

Menar du att det finns en viss skillnad mellan vad hur [namn på frun] 
upplever det och det faktiskt är? 

Um, det finns bara en sak, jag tittar inte på TV till exempel och [namn 
på frun] gillar att titta på såna där engelska deckare och såna där och 
då kan man väl säga att, ja, tv-program så tittar jag betydligt mer på 
tv-program än jag ägnar åt veden till exempel. Och då gör jag nåt an-
nat i stället, det finns alltid en, såna där saker, faktiska tider på stäm-
pelklockan och hur, vad kunde man ha använt den till istället då den 
tiden. (hushåll nr 4, man) 

I familjen med vedeldning tycker inte mannen att det är tidskrävande att hantera 

veden och elda. Kvinnan däremot har en motsatt uppfattning. Lite drastiskt ut-

tryckt ansåg mannen att denna skillnad i deras åsikter är en effekt av att frun i 

det här fallet inte skulle ha en korrekt tidsuppfattning. I jämförelse med en elpan-

na tar vedhanteringen mer tid och kvinnan i hushållet tycker att det har bidragit 

till att könsfördelningen i hemmet blir mer tydlig. Det tar sig uttryck i att, när 

mannen tar hand om veden, får hon ta ansvar för fler uppgifter i köket.  

Och vedeldning, det är en väldigt typiskt manlig, jag ser det att genom 
vedeldningen så minskar jämställdheten. Jag ser, när vi plockar in ved-
eldning hit, det ville ju du [kvinnan vänder sig till mannen] i första 
hand. Jag tyckte det var väl bra för att få det billigare och så där men 
det betyder att [namnet på mannen] lägger ner mycket mera tid på ved 
och då hamnar jag i köket. (hushåll nr4, kvinna) 
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Tidigare studier visar att underhåll av teknisk utrustning uppfattades som ”man-

ligt” hushållsarbete, liksom även att kapa ved och att elda (Henning, 2001, s.42). 

Utifrån tidigare forskning och min studie kan man säga att det har skett en om-

kodning av ansvaret för uppvärmningen, framför allt med användningen av ved. 

Kvinnor och barn har historiskt haft, och har fortfarande i många utvecklings-

länder, ett ansvar att genom att införskaffa ved och elda sörja för matlagningen 

och husets uppvärmning (World Energy Assessment: Energy and the Challenge of 

Sustainability, 2000, s.40ff). I en familj uttryckte mannen att han har ett större 

intresse av vedpannan och dess funktion än hans fru har, vilket innebär att han 

gärna lägger ner lite extra tid på att få uppvärmningen att fungera perfekt. 

Hon stoppar in ved och sen får det vara där oavsett hur rökgastempe-
raturen går eller oavsett om den går ner lite grann och brinner inte så 
effektivt för sen så tar sej veden och så medan jag springer och vill ha 
koll på det, hur går det liksom, brinner det, är det effektivt, det tycker 
jag är bara är kul och det tycker [kvinnans namn] är jobbigt. (hushåll 
nr 4, man) 

Som en parantes kan nämnas att mannen har en termometer i vardagsrummet, 

som visar rökgastemperaturen, och när han ser att temperaturen inte är perfekt 

går han ner i källaren för att korrigera veden för att få en mer effektiv förbrän-

ning.  

Låt oss se på exemplet med det vedeldande paret där kvinnan uppfattade ved-

eldningen som ett jämställdhetsproblem. Här upprörs kvinnan över sin förlorade 

valbara tid, samtidigt som hon accepterat ett uppvärmningssystem som är ”bra 

för miljön”. När miljöproblemen har flyttats från den offentliga arenan till den 

privata får kvinnor en ökad obetald arbetsbörda (Littig, 2001, s.64). Den som 

förlorar på konverteringen är i detta fall kvinnan. Men detta visar även på en 

konflikt mellan vad som uppfattas som ”normalt” och det som uppfattas som 

avvikande. Enligt Elizabeth Shove (2003) reproduceras människors uppfattning 

om vad som är ett normalt och vardagligt sätt att leva sitt liv genom hushållens 

konsumtion och praktik. Men Shove understryker även att konsumtionen av el-

energin är en osynlig konsumtion, liksom även annan konsumtion som påverkar 

miljön negativt. Denna familjs val av en vedpanna strider mot gängse normer, det 

normala, vilket visas genom omgivningens negativa respons av familjens upp-

värmningssystem när familjen byter uppvärmningssystem. Elanvändningen var 

osynlig, men veden är definitivt en synlig energianvändning och har förändrat, 

och påverkar fortfarande, familjens vardagsliv.  

Traditionellt har kvinnor och män olika uppgifter i hushållet (Proposition 

1993/94:147, , s.67). Kvinnan som upplevde den egna tidsförlusten i och med 
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konvertering till vedpanna är ett exempel som dock visar att denna arbetsfördel-

ning inte är självklar. Enligt Tony Chapman (2002) är arbetsfördelningen något 

som kan förändras, och det tydliggörs just i förhandlingarna mellan mannen och 

kvinnan i hushållet. Men denna förhandling, skulle jag säga, försvårades i och 

med att paret tillsammans mer eller mindre tvingades att försvara energikällan 

gentemot vänner och bekanta.  

7.4 Analytisk summering 

Som avslutning på detta kapitel gör jag en analytisk summering och preciserar 

svaren på två frågor. Hur formuleras problemrepresentationen på hushållsnivå? 

Vilken effekt har denna formulering?  

7.4.1 Problemrepresentation 

Hushållens problemformulering koncentreras kring energisystemet som sådant. 

Det politiska problemet på hushållsnivå är alltså inte kärnkraftsproducerad el-

värme. Hushållen väljer att åtgärda sitt problem genom att byta bort en elpanna, 

och förklarar det i första hand med att denna enbart baseras på just el. De hushåll 

som bytt till bergvärmepump har bytt från antingen vattenburen eller direktver-

kande el. De har alltså bytt från ett uppvärmningssystem som enbart baseras på el 

till ett system som delvis baseras på el. Med värmepumpen nyttjas bergets värme-

innehåll och elanvändningen minskas. För hushållen är det just denna minskade 

elanvändning som ligger i fokus.  

De orsaker som de intervjuade presenterar som förklaringar till varför de har 

bytt uppvärmningssystem har att göra med det höga elpriset och/eller att infor-

manterna har en trasig panna eller ska renovera sitt hus. Vid mina intervjuer kom 

ekonomin ofta som första förklaring på frågan om varför ett hushåll bytt upp-

värmningssystem. Här avsågs då inte det statligt styrda incitamentet i form av 

konverteringsbidraget. Det handlade istället om att man tyckte elen var dyr och 

att man trodde på en fortsatt prisökning. Att elektriciteten var dyr utanför Sveri-

ges gränser poängterades och man ansåg att det skulle kunna påverka prisbilden 

även i Sverige. Andra förklaringsfaktorer lyftes också fram, men de ekonomiska 

argumenten användes för att legitimera valet av energikälla. Teknikintressen får 

således stå tillbaka för argument som beskriver hur ekonomiskt och praktiskt det 

nya uppvärmningssystemet är. 

Emellanåt handlar dock hushållen utan att det finns ett tydligt och aktuellt 

problem. I fallet med det äldre pensionerade paret som valde att följa sina gran-
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nars exempel och borra för bergvärme, saknades ett egentligt problem med be-

fintligt uppvärmningssystem. De hade alltså inte bytt energisystem om inte gran-

narna hade gått före. En familj med fjärrvärme svarade på ett liknande sätt, att 

hade inte fjärrvärmebolaget erbjudit fjärrvärme, så hade de inte funderat över att 

byta ut sin, relativt nyinköpta, elpanna. De som renoverar sina hus, upptäcker i 

samband med detta att det befintliga värmesystemet inte fungerar tillfredsställan-

de. I dessa fall är upptäckten av ett problem situationsbetingat och denna upp-

täckt har då krävt att problemet åtgärdas. 

7.4.2  Problemrepresentationens effekter 

Den främsta platsen i intervjupersonernas förklaringar till varför de konverterat 

har de ekonomisk−rationella argumenten. Samtidigt framkommer dock känslo-

mässiga förklaringar som grundar sig på bland annat hänsyn till grannar (som vill 

ha fjärrvärme), passionerat teknikintresse, samt tilltro till en klok granne (i valet 

av bergvärme). En diskursiv effekt av detta är att de ekonomiska argumentens 

primat reproduceras, tillika den ekologiska moderniseringsdiskursen.  

På hushållsnivån konstrueras hushållens, näringslivets, kommunens och statens 

aktörspositioner. På hushållsnivå konstrueras staten som bidragsgivare och den 

som vill påverka människor till att byta energisystem. Vid intervjuerna fram-

kommer att hushållen mycket tydligt upplever att staten genom konverteringsbi-

draget tydliggör sina intressen och vad de, med ekonomiska medel, uppmuntrar. 

I intervjumaterialet framträder en dikotomi mellan hur de intervjuade hushål-

len formulerar industrins position kontra hushållens. Detta blir tydligt när hus-

hållen ger uttryck för behovet av kärnkraftsproducerad el. Uppfattningen bland 

hushållen själva är att just de har mycket goda möjligheter och förmåga att mins-

ka sin elförbrukning eller konvertera till en annan energikälla. När det gäller in-

dustrin har de flesta däremot en uppfattning om att industrins existens kräver el 

och speciellt kärnkraftsel. Jag tolkar det som att på hushållsnivå formas industrin 

till att vara en passiv aktör, en aktör utan möjlighet att agera/förändra sin egen 

situation. Hushållen å andra sidan är, och har möjlighet att vara, en aktiv aktör. 

De intervjuade personerna har inte bara möjlighet att förändra, de tar även på sig 

ett ansvar att förändra. Enligt hushållen måste de agera eftersom de till skillnad 

från industrin har en möjlighet att ställa om sin energianvändning. 

I intervjuerna framträder också hur de intervjuade hushållen formulerar sin 

egen identitet gentemot de andra. De intervjuade ser det inte som att det ekono-

miska bidraget påverkade dem själva att ta steget att konvertera från elvärmen. 

Däremot anser de att andra hushåll behöver denna morot för att locka dem till 
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att konvertera från eluppvärmningen. Bland de intervjuade var dock uppfattning-

en mycket tydlig att det var av vikt att samhället i stort lämnar elvärmen, för att 

säkra miljön. De andra skulle alltså konvertera med hjälp av ekonomiska incita-

ment för miljön, och alla hushåll borde konvertera för att hjälpa industrin att 

överleva, resonerar man. 

I intervjuerna uppdagas inte bara en skillnad i hur hushållen uppfattar sig själ-

va och hur de uppfattar andra hushåll, utan det finns också en skillnad mellan det 

uppvärmningssystem som hushållen önskar och det som väljs. En sådan skillnad 

grundar sig bland annat på informanternas ålder. Hushållens aktörsposition for-

mas av den egna uppfattningen om ett energisystem och vad ett energisystem krä-

ver i form av arbete och ekonomiska investeringar. Med denna konstruktion av 

subjektet begränsas också handslingsutrymmet. 

Det är inte bara en åldrande persons fysiska begränsningar som formar sub-

jektspositioner på hushållsnivå, utan även skillnaderna mellan en kvinnas och en 

mans fysiska förmåga. Kvinnan uppfattas till exempel inte ha en fysisk styrka att 

bära och på annat sätt hantera ved. Uppvärmningssystemet kan sägas vara ett 

manligt projekt. Männen har i huvudsak tagit detta på sitt ansvar. Denna bild är 

dock inte helt entydig. De intervjuade beskriver relationen kvinna−man som en 

dikotomi. Kvinnorna betraktas som att enbart till en begränsad del ha varit del-

aktiga i valet av energisystem och dess skötsel, vilket förklaras med att de priori-

terat annat och inte är intresserade av tekniken. De har haft större intresse för de 

ekonomiska spörsmål som framkommit under resans gång. Men kvinnorna själva 

berättar samtidigt att de var aktiva och tog del av projektet, både initialt och om 

energikällan krävde någon form av skötsel. Det tolkar jag som att det fanns ett 

intresse för och en kunskap om tekniken och konverteringsprocessen bland de 

kvinnor jag intervjuade.  

Den levda effekten är ett byte av det osynliga energislaget el till det mer synliga 

träpellet eller ved. Med detta byte följer dels en förändrad arbetsfördelning i 

hemmet, dels ett behov av att inför omgivningen försvara den valda och mer syn-

liga energikällan.  
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Kapitel 8  
 
Det politiska problemets representation och 
effekt på tre nivåer − slutsatser 

Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att analysera svensk energi-

politik och energiomställning på olika politiska plan under perioden 1997 till år 

2006. Ett mer preciserat syfte har varit att undersöka hur aktörer inom stat, 

kommun och hushåll hanterat frågan om att minska användning av el för upp-

värmning i småhus. Analysens fokus har varit vilken syn på användningen av el 

för uppvärmning som de olika aktörerna uttrycker, vilka lösningsförslag som för-

ordas, samt vilka effekter detta fått i politisk eller praktisk handling. För att mejs-

la fram likheter och skillnader mellan problemrepresentationerna på de tre olika 

politiska nivåerna har jag jämfört hur de olika kollektiva aktörerna förhållit sig 

till el för uppvärmning, vilka lösningar de förordar och vilka effekter som följer 

av detta. Genom att studera den etablerade föreställningen om användning av 

elvärme i olika politiska kontexter har jag problematiserat rådande föreställning-

ar om användning av elvärme och därmed kunnat upptäcka skillnader och likhe-

ter mellan de olika politiska nivåerna.  

Detta kapitel inleder jag med att beskriva problemrepresentationerna på de tre 

nivåerna, det vill säga hur det politiska problemet formulerats, vilka orsaker och 

lösningsförslag som angetts, samt effekterna av dessa på respektive nivå. Jag dis-

kuterar avslutningsvis problemrepresentationerna på de tre politiska nivåerna i ett 

sammanhang. Den diskussionen förs i ljuset av den ekologiska moderniserings-

diskursen, och de spänningar som uppvisas mellan ekologiska och ekonomiska 

intressen.  

8.1 Problem och orsaker: kärnkraft och elanvändning 

Statens främsta fokus beträffande användningen av elvärme, som det formulerats 

i propositionen En hållbar energiförsörjning, är just användningen av kärnkrafts-

producerad el. Detta problem beskrivs vara orsakat av att mängden el från kärn-

kraft kommer att minska i och med den planerade stängningen av Barsebäcksver-

ken.  
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Även på kommunal nivå beskrivs användningen av kärnkraftsel som ett politiskt 

problem. Där tas dock också i allt högre grad import av fossilbränslebaserad el 

upp som ett problem för både miljön och ekonomin. Från åren strax före den 

energipolitiska överenskommelsen år 1997 och tiden därefter sker en tydlig pro-

blemförskjutning. Vid en jämförelse kan man se att problemet inledningsvis i hu-

vudsak är format av att elvärmen är producerad med hjälp av kärnkraft vilket 

efter år 1997 inte alls får samma uppmärksamhet. I de politiska styrdokument 

som är författade under mitten av 2000-talet ligger fokus istället på emissioner 

och hur dessa kan minskas. Det statliga beslutet om att avveckla kärnkraften om-

nämns då endast i bisatser. Diskussionen har helt enkelt förskjutits från kärnkraf-

tens avveckling till att nästan uteslutande handla om problemet med el som ener-

giform samt importen av el framställd av fossila bränslen. Huvudproblemet är 

alltså inte längre användningen av kärnkraftsproducerad el, utan importen av 

fossilbaserad el. Detta sammantaget visar på en problemförskjutning som också 

förstärks av den tystnad som omger kärnkraftens för- och nackdelar.  

Till skillnad mot den statliga och den kommunala nivåns problemformulering-

ar koncentreras hushållens problem till energisystemet som sådant. Hushållen gör 

alltså det konkreta valet att byta bort en elpanna och direktverkande el. De pro-

blem som lett till att de intervjuade har bytt uppvärmningssystem är orsakade av 

att uppvärmningssystemet har tekniska/praktiska brister och/eller att elpriset är 

högt. I dessa fall är upptäckten av ett problem ofta situationsbetingad. Just eko-

nomin kom ofta som första svar på frågan om varför ett hushåll bytt uppvärm-

ningssystem. Emellanåt handlar hushållen även utan att de själva i förväg har 

identifierat och formulerat ett problem. Det kan exempelvis handla om påverkan 

från grannar. För hushållens del uppfattas inte användningen av kärnkraftspro-

ducerad el vara avgörande för deras val, detta i motsats till hur problemet initialt 

formulerades på statlig nivå. 

Med detta som bakgrund framträder en tydlig bild av en successiv förändring 

av problemformuleringen mellan de tre politiska nivåerna och över tid. Staten 

initierar en energiomställning där stängningen av ett kärnkraftverk är det centra-

la. Av detta följer ett behov av att minska användning av elvärme. På kommunal 

nivå är denna problem- respektive lösningsformulering inledningsvis stark men 

avtar i styrka över tid. På kommunal nivå har sedermera stängningen av ett kärn-

kraftverk inte alls synts som en del av problemet. På hushållsnivå är problemet 

med energiförsörjningen nästan helt av praktisk och ekonomisk natur, även om 

nu indirekt det ökande elpriset delvis kan vara en effekt av minskad tillgång i för-

hållande till efterfrågan.  
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8.2 Lösningar och effekter 

I samband med analysen av effekterna av de tre nivåernas lösningsförslag har jag 

kunnat urskilja fyra teman som utgör delar av den studerade energiomställnings-

diskursen. Dessa teman behandlar aktörernas ansvar, konvertering och effektivi-

sering, ekonomiska incitament, samt uppfostran. I samtliga teman framträder en 

modernistisk inställning till tillväxt och progress, men som samtidigt lyckas om-

fatta en ekologisk dimension som en väl inordnad del.  

8.2.1 Olika aktörers ansvar för energiomställningen 

Industrin och hushållen/egnahemsägarna konstrueras som varandras motpoler på 

alla de tre nivåerna. Industrin och egnahemsägarna har förvisso båda en hög 

energianvändning. Industrin anses dock, till skillnad från privatperso-

ner/egnahemsägarna/hushålle inte ansvara för att lösningsförslagen omsätts i 

praktiken. Det är alltså privatpersoner/egnahemsägare/hushåll som ska implemen-

tera politikers och tjänstemäns lösningsförslag. 

Av propositionen 1996/97:84 framgår att den enskilda medborgaren ska gå 

över till förnybara energikällor istället för kärnkraftsel för uppvärmning av sin 

bostad. Samtidigt framgår det att industrins el- och energiförbrukning ska tillåtas 

öka. Enligt Carol Lee Bacchi (1999) är det viktigt att uppmärksamma det som 

saknas i en text. Bacchi menar att en texts innehåll får sin betydelse och form 

även genom det frånvarande, det som inte inkluderats eller uteslutits. I proposi-

tion 1996/97:84 saknas en diskussion om och problematisering av att industrin 

ges möjligheter till ökad elanvändning. I detta fall finns en parallellitet på den 

kommunala nivån. Även här saknas en diskussion om industrins elanvändning. I 

de kommunala styrdokumenten motiveras detta bland annat med industrins om-

världsberoende. Med andra ord anses industrin vara förhindrad att agera på 

grund av omständigheter den själv inte kan påverka.  

Vid min genomgång av kommunala styrdokument och intervjuer med politiker 

och tjänstemän på kommunal nivå framkommer även att det finns indikationer 

som tyder på att industrins elanvändning är en alltför känslig fråga att ens disku-

tera. Här framträder kort sagt en diskursiv ram. Även hushållen betonar betydel-

sen av industrins tillgång till elenergi, något som man menar innebär att de enda 

som har möjlighet att förändra sitt energibeteende är de själva. Hushållen effekti-

viserar sin energianvändning och motiverar det bland annat med samhällsekono-

miska argument där främst industrins behov ställs i förgrunden. Den elenergi som 

kan framställas ska enligt hushållen användas till industrins produktion. Industrin 
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konstrueras alltså som en aktör som behöver all elenergi den kan få, till ett lagom 

högt pris, utan att det ifrågasätts på någon politisk nivå. Om man drar detta till 

sin spets framgår att hushållen och kommunerna svarar för energieffektivisering 

och konvertering, medan industrin drar nytta av detta genom att på så sätt till 

och med kunna öka sin elanvändning. Med hjälp av hushållens insats – att kon-

vertera sitt uppvärmningssystem från elvärme till en förnybar energikälla – möj-

liggörs en ekologiskt hållbar energiförsörjning. Om man spetsar till det utkristal-

liseras hushållen som en ekologisk gisslan i arbetet med en energiomställning.  

Begreppen husägare/privatpersoner/egnahemsägare är alla begrepp som an-

vänds på statlig och kommunal nivå för en könsblind beskrivning av energian-

vändare. Skillnaderna mellan en kvinnas och en mans fysiska styrka är en del av 

hushållsnivåns konstruktion av hushållen som aktör. När man kommer till att 

konkret diskutera det enskilda hushållets energisystem anses kvinnor inte ha en 

fysisk styrka att bära och på annat sätt hantera ved. Kvinnors underordning i 

samhället betingas enligt studier av hur kvinnors kroppar framställs (Weitz, 

1998). Kvinnor kan alltså exkluderas från en diskussion på grund av sin kropp.  

Kvinnor exkluderas inte bara på grund av förutsatta fysiska begränsningar, 

utan även på grund av att de förutsätts ha bristande tekniska kunskaper och/eller 

tekniskt intresse. Detta gäller inte minst för hemmets uppvärmningssystem som 

på så sätt kan sägas vara ett manligt projekt. Männen har i huvudsak tagit detta 

på sitt ansvar. Men det är en kluven bild som ges. De intervjuade presenterar rela-

tionen kvinna−man som en dikotomi. Kvinnorna betraktas som att enbart till en 

begränsad del ha varit delaktiga i valet av energisystem och tillika i skötseln, vil-

ket förklaras med att de prioriterat annat och inte är intresserade av tekniken. 

Men samtidigt berättar kvinnorna själva om hur de varit aktiva och tagit del av 

detta projekt, både vid initiering och vid drift, exempelvis när energikällan krävde 

någon form av skötsel. Jag tolkar detta sammantaget som att det finns en köns-

ordning som begränsar vad som kan och får sägas respektive inte sägas när det 

gäller tekniken. Denna begränsning upprätthåller de traditionella könsstrukturer-

na. Det obetalda hemarbetet är en del av en könsordning och för kvinnor har in-

förandet av ett nytt energisystem inneburit att den tiden ökat.  
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8.2.2 Effektivisering och konvertering 

På statlig nivå är det politiska problemet användningen av kärnkraftsproducerad 

elvärme. Det skiljer sig en aning från kommunens problemformulering under 

2000-talet, där elvärmen i sig lyfts fram som ett problem. Hushållen i sin tur be-

tonar istället problemet med att uppvärmningssystemet baseras på elenergi, eller 

att det var gammalt och slitet. Men när hushållen senare väljer ett nytt uppvärm-

ningssystem väljer de bort elpannan och direktverkande el på grund av den höga 

elåtgången.  

Staten förordar, utifrån sin problemformulering, fjärrvärme i de centrala delar-

na av tätorterna i Sverige, medan husspecifika system baserade på biobränslen 

förs fram som tänkbara lösningar utanför tätorterna. För att underlätta att upp-

fylla den målbilden ger staten ekonomiskt stöd till kommuner för fjärrvärmeut-

byggnad. I Falu kommun har det funnits, och finns fortfarande, en politisk vilja 

att bygga ut fjärrvärmen.  

Dessa till synes enkla lösningsförslag är dock inte helt okomplicerade. Enligt 

det statliga beslutet från 1997 ska användningen av energieffektiv teknik upp-

muntras. I samma beslut, så också i de lokala policydokumenten, sägs att elan-

vändningen ska minska. Många hushåll väljer att energieffektivisera med hjälp av 

bergvärmepump istället för att konvertera, vilket samtidigt försvårar fjärrvärme-

utbyggnaden för Falu kommun. I de centrala delarna av kommunen uppstår en 

konkurrenssituation mellan bergvärmeborrarna och fjärrvärmeverket. På kom-

munal nivå har därför den ökande användningen av bergvärmepumpar kommit 

att uppfattas som ett problem.  

Bilden kompliceras ytterligare av den konflikt som finns mellan det kommuna-

la bolagets samhällsekonomiskt uppvisade nytta (preciserade i olika policydoku-

ment) och bolagets egen önskan (liksom delar av politikerkårens) att vara affärs-

mässiga. Det kommunala energibolaget agerar, i likhet med statligt ägda Vatten-

fall AB, på marknaden med vilket följer en dubbel roll. För politiker innebär det 

att de tillsammans med det kommunala bolaget måste inkludera näringslivet i en 

interaktiv politisk samhällsordning för att uppnå förändring. I de politiska styr-

dokument som berör det kommunala energibolaget och i dess ägardirektiv lyfts 

bolaget fram som en aktiv aktör i energiomställningsarbetet, samtidigt som det 

accentueras att marknaden och en solid ekonomi är av större betydelse. På detta 

sätt blir det fysiska styrmedel kommunen har tillgängligt försvagat. Som ägare till 

energibolaget måste kommunen se till bolagets ekonomiska bästa, vilket tidvis 

kan stå i strid med ambitionen att vara en aktiv part i energiomställningsproces-

sen. Fjärrvärmeutbyggnaden har därmed inte helt och fullt kunnat ske i den takt 
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som varit önskvärd ur perspektivet energiomställning, eftersom en följd av detta 

blivit att hushåll i vissa områden istället valt att investera i berg- och jordvärme-

pumpar. 

8.2.3 Ekonomiska incitament 

På den statliga nivån framställs hushållen som en aktör vars insats behövs för att 

de nationella energipolitiska målen ska kunna uppfyllas. För att få dessa aktörer 

att agera och följa de uppsatta riktlinjerna förmodas de behöva ekonomiskt stöd. 

Behovet av att uppifrån underlätta hushållens beslut att till exempel konvertera 

eller effektivisera sitt uppvärmningssystem uppmärksammas även på den kom-

munala nivån. På kommunal nivå konstrueras två olika slag av hushåll nämligen 

de som är husägare och de som bor i lägenhet. Lägenhetsinnehavare formuleras 

som passiva aktörer, i och med att de inte anses ha samma ekonomiska incita-

ment som en egnahemsägare att vara aktsamma avseende sin elanvändning. Där-

för är egnahemsägarna den grupp som anses kunna åstadkomma förändring. 

Av hushållen konstrueras staten som bidragsgivare och den som vill påverka 

människor till att byta energisystem i det egna huset. En tydlig bild bland respon-

denterna är att staten i och med konverteringsbidraget tydliggör sina intressen 

och vad den, med ekonomiska medel, uppmuntrar. De intervjuade informanterna 

från olika hushåll understryker betydelsen av ekonomiska lättnader för att andra 

hushåll än de själva ska konvertera eller energieffektivisera och därmed ta ett steg 

närmare en energiomställning. De för således fram argument som sammanför 

ekonomi och ekologi, på så sätt att ekologi, i detta fall en miljöanpassad energi-

användning, görs beroende av ekonomiska subventioner.  

På hushållsnivå konstrueras hushåll som både aktiva och passiva aktörer. De 

intervjuade hushållen presenterade sig själva som aktiva medborgare som valt att 

byta från elvärme till någon annan uppvärmningsform. Dessa hushåll har alltså 

agerat, utan att behöva lockas till att byta system. De passiva aktörerna är de 

andra, de som ännu inte valt att konvertera från elvärme och som behöver ett 

ekonomiskt incitament, i form av det statliga bidraget, för att lockas till en bete-

endeförändring. De andra antas vara beroende av bidrag för att agera miljörik-

tigt, vilket samtidigt skapar den egna identiteten hos informanterna som de med-

vetna konsumenterna som inte behöver incitament.  

Studien visar att medborgare accepterar det styrsystem som staten använder sig 

av och den maktfördelning mellan stat och hushåll som detta innebär. Den visar 

även att hushållen reproducerar den ekonomiska diskursen genom att använda 

ekonomiska argument för att legitimera förändring för sig själva och andra. Ut-
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ifrån detta resonemang uppdagas ytterligare en dikotomi mellan hur hushållen 

uppfattar sin egen roll i förhållande till andra hushåll. Förutom att de intervjuade 

informanterna inte tyckte sig behöva det ekonomiska stöd som staten bidrog med 

ansåg de sig inte heller agera utifrån miljöhänsyn. Själva sade de sig istället hand-

la utifrån strikt ekonomiska och praktiska övertygelser, men av en annan art. Det 

blir tydligt när hushållen argumenterar för behovet av ett konverteringsstöd och 

förklarar detta med att ett ekonomiskt incitament underlättar ett miljöriktigt be-

teende. Det är de andra hushållen, och inte de själva, som behöver konverterings-

stödet för att byta ut elvärmen och därigenom bidra till samhällets energiomställ-

ning med fokus på ekologisk uthållighet.  

8.2.4 Uppfostran  

På statlig nivå förs Sverige fram som ett föregångsland. Sverige är ett land som 

kan hjälpa grannländer med sämre ekonomisk och teknisk utveckling, och ett 

land som kan påverka huruvida grannländernas kärnkraftverk ska stängas eller 

fortsätta att drivas. Svensk kärnkraftssäkerhet, som beslutet från år 1997 i hu-

vudsak handlar om, marginaliseras därmed, när fokus flyttas till kärnkraftssäker-

heten i andra länder kring Östersjön.  

Precis som hushållen ska kommunen vara aktiv och ansvara för att lösningsför-

slagen genomförs. Kommunen konstrueras på statlig nivå som en aktör med upp-

gift att vara en länk mellan staten och hushållen. Denna identitet anammas på 

kommunal nivå. Den innefattar då engagemang och aktivt deltagande, med upp-

gift att konkretisera nationella åtaganden i handling (att medla) och undervisa 

hushållen (att förmedla). I syfte att åstadkomma en energiomställning ska kom-

munen arbeta inåt inom sin egen organisation och utåt gentemot medborgarna.  

Jag ser här likheter mellan konstruktionen av nationen på statlig nivå, som ett 

föregångsland, och kommunen som medlare/förmedlare (mellan stat och hushåll). 

De har genom sina konstruerade roller båda en uppgift att förmedla kunskap i 

mening att åstadkomma en beteendeförändring. För både statens och kommunens 

adepter följer att de befinner sig i underläge, då de antas sakna både kunskap och 

tillräckliga ekonomiska resurser. 

En del av kommunens uppfostran av medborgarna handlar om kunskapsför-

medling. Egnahemsägare framställs i alla politiska styrdokument i en könsneutral 

form och utifrån en norm om familj och äktenskap. Det görs aldrig någon skill-

nad mellan olika hushåll. Energiteknik är ett manligt kodat område, men det 

framhävs inte att kunskapsbehovet skulle kunna skilja sig mellan olika hushåll. 

Det uppmärksammas inte heller att den aktuella demografiska situationen i Sveri-
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ge, med bland annat ensamhushåll, kan innebära svårigheter för dem att konver-

tera sina uppvärmningssystem. Ensamstående egnahemsägare kan till exempel 

behöva ett större ekonomiskt bidrag än hushåll med två personer.  

8.3 Ekologi och ekonomi i interaktion 

Fram till 1970-talet dominerades den energipolitiska diskursen av teknisk utveck-

lingspositivism. Värdeladdade begrepp i denna diskurs var: frihet, utveckling, ef-

fektivitet, produktivitet och välfärd. Från 1970-talet fram till och med 1997 var 

produktion och användning av el en viktig del i den officiella beskrivningen av 

landets ekonomi och välfärd. Men i 1970-talets energipolitiska målformuleringar 

villkoras tillväxten av miljömässiga hänsyn och under 1980-talet kom miljön att 

tydligt inkluderas i den hegemoniska diskursen. Denna diskurs utvecklades ge-

nom händelser som minskade utrymmet för en tidigare dominerande teknikopti-

mism. Dessa händelser var bland annat oljekriserna år 1973 och år 1976, folk-

omröstningen om kärnkraft år 1980 och Tjernobylkatastrofen år 1983.  

Jonas Anshelm beskriver energipolitikens utformning under slutet av 1990-

talet, och frågan om kärnkraftens existensberättigande, som uttryck för en ekolo-

gisk moderniseringsdiskurs. Han förklarar det med att ”de ekologiska hänsynen 

[har] blivit en central drivkraft i samhällets ekonomiska och teknologiska utveck-

ling samt att detta inte var något hinder, utan snarare ett villkor, för tillväxt och 

framåtskridande” (Anshelm, 2000, s.491). I denna kontext uppfattades kärnkraf-

ten som en omodern teknologi (2000, s.494).  

I avhandlingen har vi kunnat se hur energiomställningsdiskursen gestaltas i re-

geringspropositionen, i en kommuns energiomställningspolicy liksom i hushållens 

överväganden. Energiomställningsdiskursen innefattar och sammanfogar argu-

ment från både miljö och ekonomi, men i ett partnerskap som inte är konflikt-

fritt. Paralleller kan dras till andra studier som visar att ekonomi och ekologi, 

trots motstridiga inriktningar, sammanfogas med ekonomin som tongivande. 

Krueger och Gibbs visar hur denna sammanfogning underlättats genom använd-

ning av begreppet hållbarhet (sustainability) vilket har en mångtydighet som kan 

appellera till många olika intressenter. Den mångtydiga retoriken kring hållbarhet 

och ekologisk modernisering har gjort det möjligt för starka ekonomiska intres-

sen att i skyddet av denna retorik bibehålla eller till och med stärka sin makt 

(Krueger & Gibbs, 2007). Med Laclau och Mouffes terminologi har ekologisk 

modernisering och hållbar utveckling blivit till tomma betecknare som kan inklu-

dera allt och därmed inte säger något (Torfing, 1999). Den energiomställnings-

diskurs som tar sig uttryck på de tre politiska nivåerna är således inte en del av 
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den ekologiska moderniseringsdiskursen i Anselms bemärkelse där ekonomin 

villkoras av ekologiska hänsyn. Energiomställningsdiskursen präglas istället av en 

teknikoptimism. Det finns paralleller med Björn Forsbergs resultat i studien om 

lokalt Agenda 21-arbete (2002). Forsberg finner bland de kommuner han har 

studerat att ekonomiska argument är överordnade de ekologiska, speciellt när en 

miljöhänsyn ansågs hota nyckelsatsningar för tillväxtekonomin (Forsberg, 2002).  

I propositionen 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning villkoras en ekolo-

giskt hållbar utveckling av ekonomiska hänsyn. Tillväxten får med andra ord inte 

hejdas av miljöhänsyn. Men ekologi och ekonomi hålls diskursivt samman bland 

annat med hjälp av förväntningarna på den tekniska utvecklingen, och hur den 

tros komma att omfatta metoder och system för effektivare energianvändning och 

förnybar energi. På samtliga tre politiska nivåer finns dock varningen att den tek-

niska utvecklingen mot ett mer ekologiskt uthålligt energisystem inte får/bör på-

skyndas. Underförstått utgör en satsning på utvecklingen av de förnybara energi-

källorna, på bekostnad av kärnkraftsavveckling, ett hot mot sysselsättning och 

välfärd. Det finns också en viss skepticism till denna tekniska utvecklings egen 

förmåga att ta fart utan statliga stöd. 

Den spänning som finns mellan ekologiska och ekonomiska värden och priori-

teringar i energiomställningsdiskursen leder till komplikationer för de strategier 

som förordas. Detta blir tydligt på statlig nivå där det till exempel saknas en tid-

punkt för när all kärnkraft ska vara avvecklad. Det talas istället om framtiden 

och dess möjligheter. Därmed förskjuts frågan om kärnkraftens vara eller icke 

vara till en obestämd framtid och istället lyfter man fram riskerna med en allt för 

snabb avveckling och omställning. Problemet är inte användningen av kärnkraf-

ten som energikälla, utan handlar istället om att det finns ett hot mot sysselsätt-

ning och välfärd. Om man tar ett steg till, och återigen ställer frågan vad som är 

det representerade politiska problemet utifrån denna problembeskrivning, så 

framträder själva stängningen av Barsebäcksverken.  
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8.4 Avslutande kommentar 

Mitt syfte har varit att analysera energiomställningsdiskursen, med fokus på en 

minskad användning av elvärme i bostadshus. Utöver min empiriska genomlys-

ning av konverteringsproblematiken som sådan vill jag särskilt framhålla två bi-

drag av mer teoretisk karaktär. För det första är det så att svenska statsveten-

skapliga studier inte tidigare har granskat ämnesområdet utifrån det angreppssätt 

som här tillämpats med närläsning inte bara av texter i form av politiska doku-

ment utan också av människors/hushålls livsberättelser. Det andra bidraget berör 

också hushållen som studieobjekt. Visserligen förekommer flernivåanalys i stats-

vetenskaplig forskning, men den brukar i regel stanna vid formella institutioner 

som stat, region och kommun och inte inkludera hushållen. Om hushållen före-

kommer är det vanligen som en kategori i surveystudier. Med hjälp av Carol Lee 

Bacchis metod ”Vad är problemet?” har jag därför analyserat likheter och skill-

nader i förhållningssättet till konvertering hos såväl hushåll som kommuner och 

stat. På så sätt har bilden av energipolitikens förmåga att bidra till en minskad 

användning av elvärme i bostadshus blivit mer fullständig än vid traditionell ana-

lys av formella institutioner. 

Avhandlingen har visat att hushållen ska förmås att konvertera från elupp-

värmning med hjälp av kunskap och ekonomisk påtryckning. Detta påminner om 

ett resonemang av Elisabeth Shove (2008). Enligt Shove använder policyskapare 

ofta variablerna attityd, beteendeförändring, val och pris i sitt arbete med att för-

söka uppnå ett förändrat beteende bland människor. Istället för att arbeta med 

dessa variabler, vilka konkretiseras genom exempelvis ekonomisk påtryckning 

och information, vill Shove inkludera andra variabler. I mitt material finns hela 

tiden kopplingen mellan pris och beteendeförändring närvarande. Jag ser likheter 

mellan konstruktionen av nationen på statlig nivå, där Sverige konstrueras som 

ett föregångsland, och kommunen som medlare/förmedlare (mellan stat och hus-

håll). Båda har genom sina aktörspositioner en uppgift att förmedla kunskap, i 

syfte att åstadkomma en beteendeförändring. För både statens och kommunens 

adepter, länder kring Östersjön respektive kommunens medborgare, följer att de 

är i underläge, då de antas sakna både kunskap och tillräckliga ekonomiska re-

surser.  

Enligt Shove (2008) kan en beteendeförändring uppstå när man uppmärksam-

mar dynamiska strukturer av vardagslivet. Människor formar och omformar sitt 

vardagsliv, med dess rutiner och materiella ting. Elisabeth Shoves slutsats, i en 

studie om vilken betydelse frysen har i ett hushåll, är att ”people are pretty much 

constantly engaged in the practical challenge of negotiating symbolic and material 
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systems and in the process constructing and reproducing what is for them a co-

herent way of life” (Hand & Shove, 2007, s.94). Människor utvecklar en vana, 

och en vana genererar en efterfrågan. Rutiner och regimer förändras inte genom 

förändring av pris och övertalning, enligt Shove, utan snarare genom tillgången 

till ett system och dess service. I en policyskapares arbetsuppgifter ingår ofta en 

beteendeförändring bland medborgarna. Men, enligt Shove, är utmaningen att 

förstå förändringen i praktiken. Min studie visar att medborgare accepterar det 

styrsystem som staten använder sig av och den maktfördelning mellan stat och 

hushåll som detta innebär. Den visar även att hushållen reproducerar den eko-

nomiska diskursen och använder ekonomiska argument för att legitimera föränd-

ring för sig själva och andra. Utifrån detta resonemang uppdagas ytterligare en 

motsättning, nämligen hur hushållen uppfattar sin egen roll i förhållande till 

andra hushåll. Förutom att de intervjuade informanterna inte tyckte sig behöva 

det ekonomiska stöd som staten bidrog med ansåg de sig inte heller agera utifrån 

miljöhänsyn. Själva sade de sig istället handla utifrån strikta ekonomiska och 

praktiska övertygelser, men av en annan art. Det blir tydligt när hushållen argu-

menterar för behovet av ett konverteringsstöd och förklarar detta med att ett 

ekonomiskt incitament underlättar ett miljöriktigt beteende. De andra hushållen 

behöver alltså konverteringsstödet för att byta ut elvärmen och därigenom bidra 

till samhällets energiomställning med fokus på ekologisk uthållighet. 

Shove uppmärksammar hur policyskapandet fokuserar på individen och dess 

ansvar snarare än att betrakta teknikens struktur och infrastrukturens betydelse. 

Med detta följer att staten undviker att ta ett ansvar för problemet, när enbart 

individen och dess beteendeförändring beaktas. I den svenska energiomställnings-

diskursen är det alltså gruppen hushåll som ska förändra sitt beteende. Hushållen 

konstrueras ofta som industrins motsats på de tre nivåerna. Industrin anses, till 

skillnad från privatpersoner/egnahemsägarna/hushållen, inte ansvara för att lös-

ningsförslagen omsätts i praktiken. Deras uppfattade behov av ökad elanvänd-

ning är inget som problematiseras på någon av de politiska nivåerna. På hushålls-

nivå konstrueras dock gruppen hushåll som både aktiva och passiva. De intervju-

ade hushållen presenterade sig själva som aktiva medborgare som valt att byta 

från elvärme till någon annan uppvärmningsform. Dessa hushåll har alltså agerat, 

utan att behöva lockas (med ekonomiska subventioner) eller låta sig övertalas 

(med information) till att byta system. De passiva aktörerna är de andra, de som 

inte ännu valt att konvertera från elvärme. De andra antas vara beroende av bi-

drag för att agera miljöriktigt. Detta skapar samtidigt identiteten hos informan-

terna själva som de medvetna konsumenterna vilka inte är i behov av incitament.  
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Man kan säga att statens ansvar undviks genom de spänningar som finns mellan 

ekologi och ekonomi. Ansvaret förskjuts, och ekologi och ekonomi hålls diskur-

sivt samman, med hjälp av tilltron till framtiden, att hänvisa till den tekniska ut-

vecklingen, och med en förskjutning av fokus till säkerheten i kärnkraftverk utan-

för Sveriges gränser. Den tekniska utvecklingen omfattar metoder och system för 

effektivare energianvändning och förnybar energi. Trots detta finns på alla de tre 

politiska nivåerna en inställning att den tekniska utvecklingen mot ett mer ekolo-

giskt uthålligt energisystem inte får/bör påskyndas. Vad som underförstått sägs är 

att en statlig satsning på utvecklingen av de förnybara energikällorna, på bekost-

nad av kärnkraftsavveckling, utgör ett hot mot sysselsättning och välfärd. Det 

finns också en viss skepsis till denna tekniska utvecklings egen förmåga att ta fart. 

Det politiska problemet är alltså användningen av elvärme. Min studie visar 

dock att det har skett en successiv förändring av problemformuleringen mellan de 

tre politiska nivåerna och över tid. Staten initierar en energiomställning där 

stängningen av ett kärnkraftverk är det centrala. Av detta följer ett behov av att 

minska användning av elvärme. På kommunal nivå är denna problem- respektive 

lösningsformulering inledningsvis stark men avtar i styrka över tid. På kommunal 

nivå har sedermera stängningen av ett kärnkraftverk inte alls funnits med som en 

del av problemet. På hushållsnivån är problemet med energiförsörjningen nästan 

helt av praktisk och ekonomisk natur, även om nu det ökande elpriset indirekt 

delvis kan vara en effekt av minskad tillgång i förhållande till efterfrågan.  

Men betyder denna sammantagna beskrivning, av hur problemet elvärme har 

formulerats, att elvärmen skulle ha konstruerats som ett problem på respektive 

nivå, oberoende av stängningen av Barsebäck? 
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English Summary 

Aim 

In Sweden, electricity is used for domestic space heating and tap water heating, 

and this is a unique situation in the world. In 1997 the Social Democratic Party, 

The Left Party of Sweden and the Centre Party came to a political agreement to 

end dependency on electrical heating. That plan included the closing of the nu-

clear power plant, Barsebäck, and a change of energy supply from dependency on 

nuclear fuels to renewable energy sources. 

The question of energy supply is complex and is discussed not only at interna-

tional and national level but also at household level. In my thesis, I analyse Swed-

ish energy policy during the period between 1997 and 2006, and the energy sys-

tem transition at different political levels. A more precise aim is to analyse how 

the political problem of space heating for single-family houses has been con-

structed at three political levels: national, municipal and among households in the 

municipality of Falun. I have asked the following questions in order to analyse 

similarities and differences: How is the problem of using electrical heating con-

structed? What are the causes and solutions presented to be? What effects follow 

this formulation of the political problem? 

The thesis is divided in two parts. The first is about the Swedish energy policy 

from the beginning of the 1970s until 1997. I have included this to be able to put 

the decision of energy changeover in a historic context, and to demonstrate dis-

cursive changes at the national level. The second part covers how the problem of 

electrical space heating has been constructed at the different political levels. I 

identify each political level as a collective actor. Each level includes variation, but 

they are all influenced by collective interests, integrating mechanisms, the possi-

bility of making changes and internal and external representatives, and they make 

collective decisions. Le Galès (2002) analyses cities from the assumption that they 

are collective actors. In a similar way I focus on the three different actors as sepa-

rate, but, to a certain extent, mutually dependent.  

This second part, in turn, consists of three different sections. The first describes 

how the political problem is represented in the government bill A sustainable en-

ergy supply (En uthållig energiförsörjning) 1996/97:84. The second section fo-

cuses on how the problem is represented by the municipality of Falun. The third 

and final part investigates households in Falun and how they constructed the 

problem of electrical space heating.  
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Analytic Point of Departure 

Policy research has been concentrated to questions about the formulation and 

implementation of a political idea (Premfors, 1989). My research has focused on 

different ways of formulating the reality with regard to ways of dealing with the 

energy systems in transition. I have compared the political problem concerning 

the use of electricity for space heating at the different political levels to determine 

where they are similar and where they diverge. I have used Carol Lee Bacchi’s 

What´s the problem? approach, and therefore asked questions such as: How is the 

political problem constructed, what are the causes, and the solutions presented? 

What are the effects of the representation of the problem?  

The What`s the problem? approach focuses on meaning and the formulation of 

meaning. Carol Lee Bacchi is inspired by Michel Foucault and he defines dis-

course as the practice that generates a certain type of statement. Bacchi is a social 

constructivist and thus it follows that she considers a political problem as some-

thing that only exists if someone defines it as a “problem”. The basis of Carol 

Bacchis method is that you can deconstruct a political problem, through analys-

ing policy proposals by asking how the political problem, its causes and solutions 

are represented.  

A policy process is complex and consists of correlations that need to be han-

dled. One difficulty with the analysis of a policy process is that several political 

questions and decisions together create a stance of policy. Another difficulty is 

that a policy changes over time. During a policy process, the question that is in 

focus is affected by decisions made earlier. Therefore one can say that it is a dy-

namic process, but it does not only include change, it also includes efforts to 

maintain stability. It is important to be aware of the fact that there are efforts 

within a policy process to secure already established values. This stability is what 

Ernesto Laclau would call hegemony. Hegemony is a dominating discourse which 

defines meaning.  

Discourse consists of language and practice according to Bacchi. The practice 

influences the language and vice versa and together these create a discourse. By 

looking at policy as discourse you can analyse how argument is structured and 

how objects and subjects are constructed in a policy process. Discourse theory 

can be used to trace a hegemonic public discourse expressed in policy texts and 

interviews. The empirical material that I have used to analyse the discourse of the 

energy transition is political documents plus interviews with politicians and civil 

servants and informants at household level. As I study how the political problem 

is being represented at national, municipal and household level, I analyse how the 

energy changeover concerning space heating is expressed in different narratives.  
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At the municipal level, I have analysed interviews with people who have the op-

portunity to influence the public discourse. At the household level, I focused on 

households that have converted from electrical heating to ground source heat 

pumps, district heating or some form of biomass boiler. Through the conversion 

these households have made an active choice, through taking action, to follow the 

policy proposal that is constructed in different political documents at national 

and local level. I have analysed stories formulated by these households with the 

help of Bacchi’s method in order to deconstruct the representations about the po-

litical problem of electrical heating.  

 

 

Results 

I will present the conclusions through a presentation of the problem representa-

tions, that include how the problem is formulated and the causes and solutions 

that have been presented. The effect of these problem representations is also ex-

amined. Finally I contextualise these different problem representations.  

 

Problem and Cause: Nuclear Power and Electrical Heating  

Each level of analysis presents the political problem regarding energy transition 

differently. As a political majority in parliament introduced an energy transfor-

mation in 1997, the use of electricity produced by nuclear power was considered 

a problem. This problem was considered caused because of the closure of the nu-

clear power plant, Barsebäck. Initially the municipality’s policy documents pre-

sent the same problem, but there is a change over time. Instead of the electricity 

produced by the nuclear power plant being the problem, the imported electricity, 

produced by fossil fuel, and the resulting emissions and how these can be re-

duced, become more important. The advantages and disadvantages of Swedish 

nuclear power became invisible by focusing on these other problems.  

At household level, the problem was often an old and badly functioning space-

heating system. But some households did not formulate a problem before they 

converted. Instead they were influenced by their neighbours and thereby con-

vinced. The households legitimised their change of heating system by using prac-

tical and economic arguments: what are looked upon as being rational and objec-

tive arguments. Thus they did not change the heating system because they 

thought the use of electricity produced by nuclear power plants was a problem. 

However, the household narratives also revealed more emotionally affected ar-
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guments that had to do with fascination with the technical inventions or the in-

fluence of reliable neighbours.  

 

Solutions and Effects 

Actors’ responsibility for the energy transition 

At all three levels there is consensus regarding a special responsibility that house-

holds have for the energy transformation. Industry versus the households is a di-

chotomy used at all three levels. Industry is considered incapable of changing its 

electricity consumption. At the national level, industry is said to need what is 

called “reasonable” prices for electricity. Further, by letting households take envi-

ronmental responsibility by reducing their use of electricity, industry can even 

increase its use of electricity. The government emphasises this view, as do local 

policy documents and the households. Households are motivated to change their 

energy behaviour, as opposed to industry, therefore they emphasise that they 

should change energy behaviour. That means that the discourse that is con-

structed at the government level is also reproduced at the local level.  

All of the policy documents formulating the users of electrical heating are gen-

der blind. Gender differences are thus part of the construction of the household as 

an actor. When it comes to handling firewood, for instance, women’s physical 

abilities are considered less than men’s and therefore they do not fully take part in 

the effort required with new heating systems. Looking at society in general, re-

search shows that women’s subordination is partly created through the image of 

women’s inferior physical abilities. Women can be excluded because of their phy-

sique.  

Women are also excluded at the household level because of their, presumed, 

lack of technical knowledge and/or technical interest. The heating system is some-

thing that men have taken responsibility for. The informants present the relation 

between the men and the women as a dichotomy. The men have had the main 

responsibility and the women have only taken responsibility in a limited way, 

because they had other priorities and interests. But, at the same time, the women 

talk about how they have taken part in the selection of the heating system as well 

as looking after the energy system, if needed. I interpret this as being a part of a 

gender order that limits what can and cannot be said when it comes to the energy 

system. That limit reproduces a gendered structure. And the choice of a biomass 

boiler shows a situation where the traditional separation of male and female 

work has grown, and women have less choice in how they spend their spare time. 
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That is a result of changing from an invisible energy source, electricity, to an en-

ergy source that is visible and a more labour intensive.  

 

Efficiency and Conversion 

At the national level, district heating is presented as preferable for houses in cen-

tral parts of the city and the use of biofuel boilers for areas outside the centre. 

Energy efficient techniques are also stressed, and one example of this is ground 

source heat pumps. The municipality of Falun has expanded the district heating 

system, through the local energy company which is the producer and is owned by 

the municipality. Local policy documents state that the municipality shall work 

towards reducing the number of electrical heaters. Yet a heat pump has been cho-

sen for many houses in the central parts of the city instead of district heating. 

This has caused problems for the municipality – politicians and civil servants say 

that this is an adverse result – because when the heating system in the houses is 

changed to heat pumps they still rely on electricity. This also makes it more diffi-

cult for the local energy company to expand the district heating system.  

The picture is even more complicated. The energy company has a double role; 

it is mentioned in policy documents as an important actor to enable the transition 

of the energy system. At the same time, informants from the energy company and 

politicians emphasise that the energy market and a solid economy is more impor-

tant that being an active actor to make energy transformation possible. According 

to some of the people interviewed this has resulted in a slower expansion of the 

district heating system, which has had the effect of citizens choosing a heat pump 

where there is no district heating system. 

 

Economic Incentives 

At the national level the household’s contribution to the energy changeover is 

formulated as vital but dependant on economical subsidies. Two sorts of house-

holds are given at the household level by the municipality; the ones that own their 

houses and the ones that do not. The households that rent an apartment are seen 

as passive actors. They are assumed not to have the same economical motivation 

to be careful about the energy use, and thereby the energy costs, as the owner of a 

house. The house owners are therefore looked upon as the group that contributes 

to an energy transition.  

The households interviewed agree with the government that households in gen-

eral require incentives to change their heating systems. However, this applies to 

other households, not the ones interviewed as they assert they did not convert as 

a result of the subsidy. They changed because they did not have a well function-
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ing heating system, and they did not choose a new electrical heater because of the 

current price of electricity and the assumed high price in the future. They had 

economic and practical reasons for conversion. As a result they construct them-

selves as active, economic and practical actors while they simultaneously define 

other households as passive and in need of incentives to change their heating sys-

tems. Even though the people interviewed emphasised the importance of subsidies 

to make people behave in an environmentally correct way, they did not have en-

vironmental arguments themselves when changing their heating system and they 

did not see themselves as needing help to act in an environmentally friendly way. 

These arguments concerning energy transition and the need for subsidies repro-

duce the construction of the solution of the problem as depending on economic 

development. The environmentally correct behaviour, in this case not to use elec-

trical space heating, is thus constructed as depending on economic subsidies.  

 

The need for Education 

Sweden is presented in the government bill A sustainable energy supply (En uthål-

lig energiförsörjning) 1996/97:84 as a leading country with regard to safe and 

clean energy production. Sweden can thus help neighbouring countries that have 

lower economic and technical standards. Sweden is defined as a country that can 

influence other countries around the Baltic Sea to close their nuclear power plants 

or to continue operation. While the focus is on the safety of foreign nuclear 

power plants, safety issues of the Swedish nuclear power plants are neglected. 

The household and the municipality are presented in the government bill as actors 

responsible for the solutions. The municipality is constructed as being a link be-

tween the state and the household. This is an identity that is reproduced at the 

local level. Being a link means commitment, active participation in the work with 

the transformation – i.e. concretisation of the national commitments and educa-

tion of the households. 

There are similarities between the formulation of the government as an actor at 

the national level and the municipality as intermediator/mediator. They are seen 

as actors having a task to mediate knowledge to create a change of behaviour. At 

both the national and local level the mentees are presumed to be subordinated, 

because they are regarded as lacking both knowledge and sufficient economic 

resources.  
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Conclusions 

The production and use of reasonably priced electricity has been considered an 

important part of the economic development of the country and the development 

of the social welfare system from the 1970s and onward. The historical context 

shows a hegemonic energy policy discourse dominated by an optimism concern-

ing technical development. Value-based concepts used within the discourse of 

energy system transition were freedom, development, efficiency, productivity and 

social welfare.  

Events such as the oil crises in 1973 and 1976, the Swedish referendum on nu-

clear power in 1980 and the accident at Chernobyl brought about awareness of 

the short-comings of the idea of the superiority of the technical development. 

However, instead of challenging the hegemonic modernisation discourse, the 

green argumentation became imbedded in the discourse. An ecological moderni-

sation became the norm where development was conditioned by environmental 

concerns – epitomised by the concept ‘sustainable development’.  

The discourse of the energy transition studied here illustrates a shift away from 

a definition of the ecological modernisation where environmental considerations 

are conditioning the economic development. The discourse of energy transition 

also joins economic and ecologic arguments, but the partnership is not without 

conflicts. Examples from the government bill of 1996/97:84 show how ecological 

development is subjected to economic conditions. Economic growth is not to be 

jeopardised because of environmental considerations. The economic growth is 

furthermore supposed to secure technical development and new innovations, 

which in turn will save the environment. Even though technical development is 

considered, at all three levels, essential for the energy transition there is also the 

view that technical development should not be rushed. The development of re-

newable energy sources should not come about at the cost of nuclear power. The 

phasing-out of nuclear power is formulated as a threat to jobs and social welfare. 

But there is also doubt about the ability of renewable energy techniques to de-

velop on their own.  

The discourse concerning the Swedish energy transition illustrates a shift away 

from a definition of ecological modernisation where environmental considera-

tions influence economic development. The thesis clearly shows how economic 

arguments repeatedly influence environmental concerns. However, the tension 

between the two is played down and concealed through the lack of problematisa-

tion of the responsibility of industry, and through the focus on the need for edu-

cation and future opportunities. Political dialogues concerning the use of electri-

cal heating and the conversion of energy systems towards more renewable ener-
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gies are dominated by economic arguments at the three levels. One effect of this is 

an assumption that energy policy instruments such as information and economic 

subsidies are essential for the energy transition. However, if householders rather 

are influenced by their neighbours should the government use economic subsidy 

as the main energy policy instrument? 
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Intervjufrågor: hushåll   Bilaga 1 

Bakgrund 

Hur länge har ni bott här?  

Hur/Var bodde ni tidigare? 

Vilket uppvärmningssystem fanns i det tidigare huset? Vad tyckte ni om det? Hur 

fungerade det? Har ni bytt uppvärmningssystem även där? 

När är detta hus byggt? 

Hur många m2 och rum har huset?  

Hur många bor här? 

Om beslutet att konvertera 

När bytte ni uppvärmningssystem? 

Till vilket uppvärmningssystem? 

Vad hade ni för system tidigare? 

Har ni tidigare gjort några förändringar i uppvärmningssystemet? En föregående 

konvertering: varför bytte ni då?  

Varför har ni bytt värmesystem nu? 

Vad/vem fick er intresserade av pellets/sol/…?  

Hur fick ni information om detta system? (Att det fanns och hur det fungerar) 

Känner ni andra som har samma system som ni? 

Diskuterade ni med dem innan ni bestämde er att investera i det nya systemet? 

Vem i familjen tog upp detta med konvertering, och till det valda systemet?  

Hur mottogs förslaget av partnern? 

Funderade ni på andra system? Vilka? Varför? Varför blev det inte så? 

Vad fick er att bestämma er för detta system? Varför/varför inte? 

Hur uppvärmningssystemet fungerar 

Vem i familjen tar huvudansvaret för pannan/brännaren?  

Vilka nackdelar och fördelar ser ni med att byta system? 
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Kontakt med myndigheter 

Har möjligheten att få bidrag påverkat er på något sätt?  

Hur har det gått att söka bidrag?  

Kontakten med myndigheter? Vilka har ni varit i kontakt med för att kunna in-

stallera det nya värmesystemet? Hur har den varit?  

Informanten och energipolitiken 

Regeringen har talat om (en hållbar utveckling och) att uppvärmningen av husen 

inte ska ske med olja eller el utan med förnybara energikällor. Hur ser ni på det?  

Kärnkraftverket Barsebäck ska stängas, vad tycker du om det? 
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Intervjufrågor: tjänstemän   Bilaga 2 

Exempel på intervjuguide för intervju med tjänsteman 

 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat på Falu kommun? 

Vad har du haft för arbetsuppgifter under denna tid? 

Falu kommun och energiomställning 

Vilka energifrågor/frågor som rör uppvärmning arbetar du med idag?  

Vilken är den viktigaste energipolitiska frågan i kommunen, gällande uppvärm-

ning? 

Har det/dessa förändrats över tid? 

Hur arbetar ni för att uppnå det/dem? 

Vilka frågor har varit lättare/svårare att arbeta med? Varför? 

Hur skulle du helst se att energiförsörjningen i kommunen såg ut?  

Vilka hinder ser du för detta idag? (juridiska, ekonomiska, osv) 

Är det någon person (något/några partier) som du tycker har drivit energipolitis-

ka frågor mer än andra? Om ja, i så fall vem/vilka? 

Aktörer 

Angående energipolitiska frågeställningar, vilka aktörer har du kontakt med inom 

kommunen, inom länet, utanför länet?  

Vilken roll har medborgarna för att minska elvärmen? 

Tidigare var energiförsörjningsansvaret ett tydligt statligt och kommunalt ansvar. 

Idag finns en konkurrensutsatt marknad och den enskilde medborgaren har ett 

ansvar att arbeta för en bättre miljö (ex agenda 21)- hur skulle du säga att detta 

påverkar Falu kommuns roll vad gäller energiförsörjningen och energikonverte-

ringen i kommunen? 

Vilka olika roller har aktörer inom kommunen? (energirådgivare, det kommunala 

energibolaget mfl)  
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Vilken roll har lokala aktörer utanför kommunorganisationen? (organisationer, 

enskilda medborgare, företag mfl) 

Energiplanen, Agenda 21-planen och lokala miljömål 

Energiplanen: vilken betydelse har energiplanen för förvaltning, bolag och poli-

tiskt arbete? 

Agenda 21-planen: vilken betydelse har den för förvaltning, bolag, politiskt arbe-

te och för energiplanen? 

Lokala miljömålen: vilken betydelse har den för förvaltning, bolag, politiskt arbe-

te och för energiplanen? 

Tycker du att energipolitiken har förändrats över tid?  

Nationellt energiomställningsarbete 

Hur skulle du helst se att energiförsörjningen såg ut nationellt? 

Vilka hinder och möjligheter ser du med ett sådant framtidscenario? 

Hur uppfattar du statens roll angående en energikonvertering?  
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Intervjufrågor: politiker  Bilaga 3 

Exempel på intervjuguide för intervju med politiker 

 

Bakgrund 

Hur länge har du varit förtroendevald?  

Varför blev du politiskt aktiv? 

Vilka politiska uppdrag har du? 

Falu kommun och energiomställning 

Vilken politisk fråga uppfattar du vara den viktigaste för dig? 

Hur arbetar du med energifrågor idag? Vilket är ditt ansvarsområde beträffande 

energifrågor? 

Vilka energipolitiska frågor har du drivit? Vad har varit lätt/svårt? 

Vilket är de viktigaste energipolitiska frågan i kommunen, gällande uppvärm-

ning? Har det/dessa förändrats över tid? 

Hur arbetar ni för att uppnå det/dem? 

Vilka frågor har varit lättare/svårare att arbeta med? Varför? 

Hur skulle du helst se att energiförsörjningen i kommunen såg ut?  

Vilka hinder ser du för detta idag? (juridiska, ekonomiska, osv) 

Är det någon person (något/några partier) som du tycker har drivit energipolitis-

ka frågor mer än andra? Om ja, i så fall vem/vilka? 

Aktörer 

Angående energipolitiska frågeställningar, vilka aktörer har du kontakt med inom 

kommunen, inom länet, utanför länet?  

Vilken roll har medborgarna för att minska elvärmen? 

Tidigare var energiförsörjningsansvaret ett tydligt statligt och kommunalt ansvar. 

Idag finns en konkurrensutsatt marknad och den enskilde medborgaren har ett 

ansvar att arbeta för en bättre miljö (ex agenda 21)- hur skulle du säga att detta 

påverkar Falu kommuns roll vad gäller energiförsörjningen och energikonverte-

ringen i kommunen? 



 
 

185 

Vilka olika roller har aktörer inom kommunen? (energirådgivare, det kommunala 

energibolaget mfl)  

Vilken roll har lokala aktörer utanför kommunorganisationen? (organisationer, 

enskilda medborgare, företag) 

Energiplanen, Agenda 21-planen och lokala miljömål 

Energiplanen: vilken betydelse har energiplanen för förvaltning, bolag och poli-

tiskt arbete? 

Agenda 21-planen: vilken betydelse har den för förvaltning, bolag, politiskt arbe-

te och för energiplanen? 

Lokala miljömålen: vilken betydelse har den för förvaltning, bolag, politiskt arbe-

te och för energiplanen? 

Tycker du att energipolitiken har förändrats över tid?  

Nationellt energiomställningsarbete 

Hur skulle du helst se att energiförsörjningen såg ut nationellt? 

Vilka hinder och möjligheter ser du med ett sådant framtidscenario? 

Hur uppfattar du statens roll angående en energikonvertering?  



 186 

Kommunala policydokument   Bilaga 4 

Ett centralt dokument som jag utgår från är regeringspropositionen 1996/97:84 

En uthållig energiförsörjning. När det gäller Falu kommun vill jag till att börja 

med ge en inblick i hur kommunens energipolicy formulerades under åren när-

mast före den nationella energipolitiska överenskommelsen från år 1997. Det 

handlar här i huvudsak om den diskussion som fördes om en eventuell försäljning 

av det kommunala energibolaget och hur energiplanen och miljöprogrammet var 

utformade åren före 1997. De två politiska styrdokumenten, energiplanen (1995) 

och miljöprogrammet (1995) offentliggjordes 1995 i syfte att implementeras un-

der en tid framåt. Jag analyserar innehåll och inriktning i dessa dokument efter-

som det var de som var aktuella år 1997 när riksdagens energipolitiska beslut 

togs. Policyskapande dokument58 upprättade efter 1997 är:  

 

• Agenda 21 Bokslut59 (1997-2006)60,  

• Energiplan (2006)61,  

• Årsredovisningar från och ägardirektiv för Falu Energi och Vatten AB 

(författade under åren 1997 fram till 2006),  

• Koncernmål för Falu kommun (2006),  

• Lokala miljömål (2006),  

• Falu kommuns miljöpolicy (2002),  

• Strategi för arbetet med Energirådgivning från miljökontoret (2005) 

samt Kommunfullmäktigeprotokoll (1997-2006).  

 

                                                
58 Styrdokument och verksamhetsstödjande dokument. 
59 Dessa antas av kommunfullmäktige. 
60 Från och med år 2006 har Falu kommun inkluderat redovisningen av kommunens ut-
veckling i förhållande till tre måldokument; tillväxtprogrammet, miljömålen och folkhäl-
somålen. Dessa redovisas i rapporten Falun framåt – utvecklingen i Falun 2006, vilken 
kan sägas inkludera den lokala Agenda 21s årliga bokslut.  
61 Energiplanen från år 2006 är intressant för att få en mer heltäckande bild av den kon-
verteringsdiskurs som fanns under 2006 när jag genomförde intervjuerna. Eftersom arbe-
tet med energiplanen från 2006 initierades år 2003 och antogs strax efter det att inter-
vjuerna genomförts kan man anta att den var aktuell för de intervjuade politikerna och 
tjänstemännen.  
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Energisystem      Bilaga 5 

Energiomvandling för uppvärmning 

För att omvandla olika energikällor till värme behövs ett energisystem. Energikäl-

lor är förnybara eller ändliga. Förnybara energikällor förnyas kontinuerligt. Des-

sa är sol-, vind-, vattenkraft samt bioenergi.  

Ett energisystem består av olika komponenter. Om energikällan är olja, och 

den så kallade omvandlingsanläggningen är en panna där oljan förbränns, distri-

bueras värmen med hjälp av varmvatten i rörledningar med en temperatur bero-

ende av hushållets komfortkrav (Castensson & Hallin, 1981, s.11). Under år 

2006 var de vanligaste anläggningarna för uppvärmning av småhus direktverkan-

de eller vattenburen elvärme, någon form av biobränslepanna och fjärrvärme 

(SCB, 2007). Nedan beskrivs de omvandlingsanläggningarna som omnämns i av-

handlingstexten. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Flödesschema energisystem  

Källa: Bearbetning av Castensson & Hallin 1981, s.11
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Bergvärmepump 

Det finns värme lagrad i berget och den kan användas för uppvärmning av ett 

eller flera hus. Med hjälp av en slang med cirkulerande kyld vätska upptas värme 

från ett borrhål i berget. I värmepumpen överförs värmen till ett köldmedium 

som förångas varpå temperaturen höjs till användbar nivå genom kompression. 

Värme överförs till varmvatten som sedan distribueras ut till radiatorerna. När 

det kommer tillbaka till värmeväxlaren har den mesta värmen avgetts i rummen 

och behöver värmas på nytt (Areskoug & Eliasson, 2007; Lorenz & Henning, 

2005a).  

 

Biobränslepanna 

De hushåll som använder biobränslen har ett uppvärmningssystem med en vär-

mepanna eller kamin, där förbränning av ved eller träpellets ger värme. I värme-

pannan överförs värmen till vatten. En ackumulatortank kan vara kopplad till en 

värmepanna, för att samla det varma vattnet innan det leds ut till radiatorer i hu-

set. På så sätt behöver man inte elda kontinuerligt (Lorenz & Henning, 2005a).  

 

Direktverkande el  

Ett uppvärmningssystem med direktverkande el har elradiatorer i varje rum, och 

en varmvattenberedare för tappvarmvatten (Lorenz & Henning, 2005a). 

 

Solfångare 

Solfångare är ofta placerade på hustak och absorberar solljuset för att värma vat-

ten. Det samlas i en ackumulatortank för att sedan användas för tappvarmvatten 

eller för att värma upp huset (Areskoug & Eliasson, 2007, s.117ff).  

 

Kraftvärmeverk och värmekraftverk 

Ett kraftvärmeverk, ofta ett fjärrvärmesystem, eldas för att täcka det värmebehov 

som finns, men producerar också en viss andel elström. Fjärrvärme är varmvatten 

som leds i rör från, som i Falu kommuns fall, ett kraftvärmeverk för att värma 

upp bostadshus och andra byggnader. Det är ett system där värme genereras ut-

ifrån en eller ett fåtal pannor till ett flertal fastigheter. I hus med fjärrvärme finns 

en värmeväxlare, där värmen överförs från kraftvärmeverket till det husegna 

värmesystemet. Bränslen som kan användas i ett kraftvärmeverk är fossila bräns-

len, däribland olja och gas, olika former av biobränslen. Värmepumpar och spill-

värme kan också användas till fjärrvärme (Areskoug & Eliasson, 2007, 

s.84,274f). 
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Ett värmekraftverk, eller kondenskraftverk, producerar elström och den spill-

värme som då bildas (ca 40 till 60%) kyls bort i havet eller i ett kyltorn. (Alvarez, 

1993, s.782ff,806ff; Areskoug & Eliasson, 2007, s.276).  

 

Kärnkraftverk 

Ett kärnkraftverk är ett värmekraftverk där el genereras och spillvärmen dumpas. 

Det bränsle som används för att möjliggöra detta är uran. Istället för att använda 

förbränning för att generera värme, är det atomklyvning av uranet som genererar 

värme som i sin tur får vatten att koka och en turbin att generera elström 

(Alvarez, 1993, s.1149; Areskoug & Eliasson, 2007 s.285f).  
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Kommunala energipolitiska mål   Bilaga 6 

I de generella målen före år 1997 fokuserades energieffektivisering och utökad 

användning av biobränslen (Energiplanen 1995-1998; Falu kommun, 2006b): 

 

• energianvändningen skall utformas med inriktning på ett uthålligt samhälle, 

vilket innebär minsta möjliga användning av energi 

• användningen av fossila bränslen och el till uppvärmning skall minskas 

• andelen biobränslen till uppvärmning skall öka 

• minsta möjliga påverkan på omgivningen vad gäller uttag av naturresurser 

och utsläpp 

• den tillförsel av energi som erfordras, skall vara tillräcklig och säker samt i 

största möjliga mån baserad på förnyelsebara energikällor (Energiplanen 

1995-1998, s.11). 

 

Meningen är att av den totala energianvändningen ska användningen av elenergi 

för uppvärmning minska från 623 till 425 GWh/år fram till år 2003. Det handlar 

om en minskning av 73 GWh/år genom konvertering till biobränslen. De reste-

rande 125 GWh/år är en minskning genom besparing eller energieffektivisering. 

Ett energibehov för uppvärmning, motsvarande 130 GWh/år, ska ersättas med 

biobränslen. Av dessa 130 GWh/år skulle 90 GWh/år utgöras av kraftvärme. De 

resterande handlar om en uppskattad siffra för transporter och även för upp-

värmning i områden som inte har möjlighet att nyttja fjärrvärme (Falu kommun, 

2006a).  
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Mål från gamla Ener-

giplanen  

Inom sektor Mål 92-03 Utfall till år 2003 

Fossila bränslen till 

uppvärmning m.m. 

Bostad/service & 

Industri 

-33% Ökat med 15 % 

Fossila bränslen till 

transporter m.m. 

Transporter -18% Ökat med 23% 

Elenergi till uppvärm-

ning m.m. 

Bostad/service -31% Oförändrat 

Elenergi till industri 

och transporter 

Industri & trans-

porter 

-13,5% Minskat med 17% 

Biobränsle till upp-

värmning 

Bostad/service +245% Ökat med 233% 

Biobränsle till transpor-

ter 

Transport +15 GWh Ökat med 3,7 GWh 

Totalt  -18 % Ökat med 23 % 

Figur 15. Falu kommuns egen utvärdering av uppsatta mål i energiplanen från år 1995 

Källa: Energiplan för Falu kommun 2006, s.45 

 

I energiplanen från år 2006 konstateras att de preciserade målen från år 1995 är 

alltför högt ställda (se tabell 2). Det uppsatta målet att fram till år 2003 öka an-

vändningen av biobränslen till uppvärmning har uppfyllts. Som tabellen visar är 

situationen annars oförändrad. I de senare styr- och måldokumenten utvecklas 

och omformuleras målen. Enligt de lokala miljömålen ska den totala energian-

vändningen per invånare vara lägre 2010 än år 2000. Användningen av förnybara 

energikällor ska under samma period öka från 36% till 50% (Energiplanen år 

2006, s.18). I energiplanen  formuleras fördjupning av de kommunala energimå-

len:  

• I Falu kommun ska användningen av el i eluppvärmda småhus till år 2010 

inte öka. 

• I Falu kommun ska den totala elanvändningen minska med 12% till år 

2010. 

• I Falu kommun ska energianvändningen per invånare vara lägre år 2010 än 

2000.” (Energiplan år 2006) 

 

Sedan år 2005 finns även formulerade koncernmiljömål som anpassats till Falu 

kommun som koncern. Dessa mål avser perioden 2005-2010 och ligger i fas med 

kommunens miljöpolicy i stort. Målen har främst två inriktningar: miljökunskap 



 192 

och hållbar energianvändning. Den första handlar om att alla anställda, politiker, 

samt förskole- och grundskoleelever ska få grundläggande miljökunskaper (s.2). 

Den andra handlar om att energianvändningen ska minska och att övergången till 

förnyelsebara energislag ska fortsätta. De delmål som presenteras i koncernmålen 

är: 

 

• El-användningen i kommunkoncernens egna fastigheter och verksamheter 

ska minska med 10 % per invånare [sic]. 

• Energianvändningen för uppvärmning i kommunkoncernens egna fastighe-

ter ska minska med 10 % per invånare [sic]. 

• Andelen miljömärkt el i kommunens egna verksamheter ska öka till minst 

10 % (Falu kommun, 2006bs.4) 

 

Förutom energiplanen, och koncernmålen finns de lokala miljömålen. Dessa skil-

jer sig inte mycket i jämförelse med de nationella. Det som är påtagligt är att de 

är allmänt hållna, vilket även understryks i texten. Energianvändning i Falu 

kommun behandlas under rubriken God bebyggd miljö i Falu kommun (Falu 

kommun, 2006cs.17). I dokumentet står att den totala energianvändningen per 

invånare ska vara lägre år 2010 än år 2000. Där står vidare, angående elanvänd-

ning att: ”I Falu kommun ska användningen totalt sett av förnybara energikällor 

öka från 36% till 50% till år 2010.” (Falu kommun, 2006c,s.18). Det sistnämnda 

delmålet är alltså detsamma som finns presenterat i Falu kommuns energiplan 

från år 2006. Något som är värt att notera är det som står i inledningen av do-

kumentet Lokala miljömål för Falu kommun, nämligen att djupare analys saknas 

och att de mål som är uppsatta därmed inte är anpassade efter de förhållanden 

som råder i Falu kommun: ”Någon djup analys av var målribban ska sättas är 

inte gjord. Målen kan heller inte betraktas som absoluta och det finns ingen given 

väg eller redan från början, beslutad resurstilldelning som självklart leder mot 

målet” (Falu kommun, 2006cs.3) .62 

 

 

 

 

                                                
62 Dokumentets betydelse tonas visserligen ned i ingressen men är ändå antaget av KF 
och därmed en del av den kommunala energipolicyn.  
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