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ABSTRACT 
 
D Level Essay in Political Science, Autumn Semester 2008 by Mattias Andersson. 
Tutor: Alf Sundin. “The Swedish Centre Party and Nuclear Power. A Study of 
Change in a Political Party” 
 
The aim of this essay is to examine the policy of the Swedish Centre Party on nuclear 
power. More exactly the aim is to study if the Centre Party has been going through a 
change of policy on nuclear power and, if so, how the policy has changed. The essay is 
about the Centre Party, the Centre Party’s Youth League and the Centre Party’s Women’s 
Association. The Student Association as well as different special interests in trade and 
industry with a connection to the Centre Movement have been delimited. The time periods 
studied are 1979-1988 and 2001-2008. The analysis of the ideology is based on Herbert 
Tingsten. The various arguments are presented in tables. A couple of concepts from Gunnar 
Sjöblom have also been used. These are the research questions: 
 
- Has the Centre Party changed its ideology on nuclear power? 

 
- Has the Centre Party changed its arguments on nuclear power? 
 
- Has the Centre Party’s Youth League changed its policy and its arguments on nuclear 
power? 
 
- Has the Centre Party’s Women’s Association changed its policy and its arguments on 
nuclear power? 
 
- Have the prospects of success for the Centre Party’s policy on nuclear power changed: 
a, in the electoral arena? 
b, in the parliamentary arena? 
c, in the internal arena? 
 
The research has been made from political and environmental programs as well as some 
newspaper articles and interviews. Motions on nuclear power to the Centre Party’s 
assembly have also been studied. The essay makes it plain that the Centre Party has 
changed its ideology on nuclear power. The fundamental values have changed as well as 
the recommended action. The main arguments are still the same and have not changed, 
however a few of the arguments from the earlier time period are no longer used. The Centre 
Party’s Youth League has been going through the biggest change and is today even in 
favour of uranium mining in Sweden whereas the Centre Party’s Women’s Association has 
changed from a strong commitment into a lack of a policy on their own. Earlier there was a 
strong sense of consensus in the Centre Movement. Today there are all kinds of views on 
nuclear power within the movement. The policy of today has good prospects of success in 
the parliament and among voters but is problematic within the party. 
 
Remaining research fields are to further examine the internal opinions on nuclear power, 
especially within the Youth League and the Women’s Association. Another field is to study 
whether the change has been influenced by special interests in trade and industry. A further 
examination of the concept of change would also be clarifying.   
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SAMMANDRAG 
 
D-uppsats av Mattias Andersson, Statsvetenskap IV, ht 2008. Handledare: Alf Sundin 
”Centerpartiet och kärnkraften. En studie av förändring i ett parti” 
 
Syftet är att undersöka om Centerpartiet har förändrat sin politik i kärnkraftsfrågan samt 
hur politiken i kärnkraftsfrågan i så fall har förändrats. I uppsatsen studeras Centerpartiet, 
Centerpartiets ungdomsförbund och Centerkvinnorna, medan Centerstudenter eller 
särintressen med speciell anknytning till Centerrörelsen avgränsats. Två tidsperioder 
studeras, perioden 1979-1988 samt 2001-2008. I ideologianalysen har Herbert Tingstens 
syn på ideologibegreppet tillämpats. Argumentationsanalysen redovisas i form av tabeller 
där de förekommande argumenten för och mot kärnkraft vid de undersökta tidpunkterna 
redovisas. En analys-modell av Gunnar Sjöblom har också använts. Syftet preciseras till 
följande forskningsfrågor: 
 
- Har Centerpartiet förändrat sin ideologi i kärnkraftsfrågan? 
 
- Har Centerpartiet förändrat sina argument i kärnkraftsfrågan? 
 
- Har Centerpartiets ungdomsförbund förändrat sin politik respektive sina argument i 
kärnkraftsfrågan? 
 
- Har Centerkvinnorna förändrat sin politik respektive sina argument i kärnkraftsfrågan? 
 
- Har utsikterna till framgång för Centerpartiets politik i kärnkraftsfrågan förändrats: 
a, på väljararenan? 
b, på den parlamentariska arenan? 
c, på den interna arenan? 
 
I huvudsak har parti- och miljöprogram och motioner till riksstämman studerats, men även 
några tidningsartiklar och intervjuer har använts. Studien visar att Centerpartiet har 
förändrat sin ideologi i kärnkraftsfrågan på flera olika sätt. Grundvärderingarna har 
förändrats, liksom handlingsrekommendationerna. Centerpartiet fortsätter däremot att 
argumentera mot kärnkraften såsom tidigare; dock har några argument som tidigare 
användes försvunnit. Centerpartiets ungdomsförbund har gjort den radikalaste 
omsvängningen i kärnkraftsfrågan och är numera även för uranbrytning i Sverige, medan 
Centerkvinnorna gått från att vara starkt engagerade till att inte längre föra en egen politik i 
kärnkraftsfrågan. Tidigare rådde en tydlig konsensus inom centerrörelsen; idag finns olika 
åsikter om kärnkraft företrädda. Den politik som förts under senare år har goda utsikter till 
parlamentarisk och väljarmässig framgång men är internt problematisk.  
 
Kvarvarande frågor är att närmare undersöka den interna situationen i Centerpartiet, inte 
minst i ungdomsförbundet och kvinnoförbundet. Man skulle också kunna undersöka LRF 
eller andra näringslivsintressen och studera i vilken mån de har utövat inflytande över den 
här förändringen. Det kvarstår också att fördjupa litteraturanknytningen kring begreppet 
förändring.  
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1. INLEDNING 

 

1.1. Problembild 

 

De senaste åren har den globala uppvärmningen slagit igenom som samhällsfråga. Det har 

intensifierat ansträngningarna att fasa ut de fossila bränslena. Utvecklingen av förnybara 

energislag har under en lång tid gått trögt. Kvar står då kärnkraften. Sverige är idag ett av 

världens mest kärnkraftsberoende länder.1 Är kärnkraften ett inslag i en effektiv 

klimatpolitik? Eller är den ett hinder?  Dessa frågor blir alltmer påträngande och det är 

tänkbart att kärnkraften blir en viktig fråga i kommande val. 

  

Kärnkraftens framtid i Sverige är inte avgjord, trots en folkomröstning och decennier av 

diskussioner. Vi vet lika lite idag som vid folkomröstningen 1980 hur framtidens 

energipolitik ska se ut. Det är förvånansvärt att så lite har hänt i denna så viktiga fråga. 

Förändringarna i världen har varit många sedan 1980. På det storpolitiska planet har 

Sovjetunionen upplösts, Berlinmuren har fallit och EU har växt fram. På det tekniska 

området har datorerna revolutionerat samhället. Men på energiområdet står vi och stampar 

och inte mycket verkar hända, varken politiskt, naturvetenskapligt-tekniskt eller i vår 

vardag.  

 

Det är tydligt att kärnkraftsfrågan varit svår för det svenska politiska systemet att hantera. 

Vad kan det bero på? Risken är att blockeringen i kärnkraftsfrågan utgör ett hinder för att 

skapa en modern och effektiv klimatpolitik. Kan en mer långsiktig lösning i 

kärnkraftsfrågan överhuvudtaget bli politisk möjlig? Finns större utsikter till en sådan 

långsiktig lösning nu än tidigare? 

 

1.2. Bakgrund: Folkomröstningen 1980 och den svenska energiförsörjningen 1970-

2007 

 

1980 hade Sverige sex reaktorer. Frågan var om kärnkraftsprojektet skulle utökas till att 

omfatta tolv reaktorer eller om hela kärnkraftsprojektet skulle läggas ned. Linje 3, som 

stöddes av Centern och Vänsterpartiet kommunisterna, förespråkade fullständig avveckling 

inom tio år. Linje 2, som stöddes av Socialdemokraterna och Folkpartiet, ville se tolv 

reaktorer och att den framtida avvecklingen skulle ske med hänsyn till behovet av 

kärnkraftsel för välfärd och sysselsättning. Bättre energihushållning förespråkades. 

Moderaterna stödde Linje 1. Denna linje betraktades som den mest kärnkraftsvänliga men 

innebar också den att kärnkraften skulle avvecklas med hänsyn till välfärd och 
                                                 
1 Se t.ex. ”Kärnkraftsel. Internationellt”, www.ekonomifakta.se 
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sysselsättning. Ingen av de tre alternativen förespråkade faktiskt en utveckling av 

kärnkraften. Resultatet blev att Linje 1 fick 18,9%, Linje 2 fick 39,1 % och Linje 3 fick 

38,7 %. Energipolitiken i Sverige fick därmed en socialdemokratisk inriktning. Riksdagen 

bestämde att kärnkraften skulle byggas ut till tolv reaktorer och sedan avvecklas med 

hänsyn till elbehov, välfärd och sysselsättning. Senast år 2010 skulle dock kärnkraften vara 

helt avvecklad och ersatt med förnybara energislag och energieffektiviseringar.2 

 

Kärnkraft, olja, vattenkraft och biobränsle har sedan dess utgjort grunden för den svenska 

energiförsörjningen. Den svenska energiförsörjningen från 1970 och framåt framgår av 

bilaga sist i uppsatsen, s. 63. Jämfört med på 1970-talet har oljeberoendet minskat och 

ersatts med kärnkraft. Sedan omkring år 1985 har små förändringar skett. Den totala 

energiförbrukningen har hållit sig på ungefär samma nivå. Oljans, kärnkraftens och 

vattenkraftens andel av energiförsörjningen är närmast oförändrad.  Andelen biobränsle och 

kol har ökat. De förnybara energislagen, utöver biobränslen och vattenkraft, är försumbara i 

den svenska energiförsörjningen. Det finns inga som helst möjligheter att till år 2010 

ersätta all kärnkraft med förnybar energi och energibesparingar, såsom det var tänkt.3 

 

1.3. Ämnesval – Centerpartiet och kärnkraften 

 

I Sverige är Centerpartiet något av ett nyckelparti i energifrågan. Centern har politiskt 

under lång tid rört sig mellan borgerliga, socialdemokratiska och ”gröna” positioner. 

Motståndet mot kärnkraft har varit en viktig del i centerpartiets identitet. Den bild av 

Centerpartiet som förmedlats, både av partiet i sig men även av massmedier och i t.ex. skol-

undervisningen i samhällsorientering, har varit att Centerpartiet är ett parti som framförallt  

är mot kärnkraft. Många av oss har växt upp med den bilden av Centerpartiet; en bild som 

dröjt sig kvar.  

 

Centerpartiet var det första parti i världen som argumenterade mot kärnkraft.4 1973 väckte 

centerpartisten Birgitta Hambaeus frågan i en motion. Samma år deltog den 

kärnkraftsskeptiske nobelpristagaren Hannes Alfvén vid partiets riksstämman. De här 

händelserna, i kombination med partiets ekologiska och decentralistiska idétradition, bidrog 

till att centerpartiet tog ställning mot kärnkraft. Istället ville man se energieffektivisering 

och satsningar på förnybara energikällor såsom biobränsle, en politik som sedan dess har 

förknippats med Centerpartiet.5 

                                                 
2 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”kärnenergifrågan” 
3 www.energimyndigheten.se,  
4 www.centerpartiet.se 
5 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”Centerpartiet” 
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Fr.o.m. slutet av 1990-talet har tendensen varit att Centerpartiet tydligare positionerat sig 

som ett borgerligt parti. Det har beskrivits som en nyorientering i partiet.6 Centerpartiet har 

fått nya framgångar inom ramen för Allians för Sverige. I den nuvarande regeringen har 

centerpartistiska ministrar ansvar för närings-, energi- och miljöfrågor. Frågan är dock vad 

som hände med Centerpartiets engagemang i kärnkraftsfrågan?  

 

Om det har skett genomgripande förändringar i Centerpartiets politik i kärnkraftsfrågan 

finns det därför skäl att tro att dessa kan vara politiskt viktiga. Kan de eventuella 

förändringarna i Centerpartiets kärnkraftspolitik underlätta för de politiska partierna att 

komma överens om en långsiktig linje i frågan? Eller riskerar de låsningar som så länge 

präglat frågan att bestå?  

 

1.4. Avgränsningar 

 

Förutom av själva partiet består centerrörelsen av Centerkvinnorna, Centerpartiets 

ungdomsförbund (CUF) och Centerstudenter. De är fristående organisationer som har en 

viktig uppgift i att kanalisera olika gruppers åsikter och i princip kan uttrycka åsikter som 

avviker från partiledningens. Ledande företrädare inom kvinno- och ungdomsförbund gör 

vanligtvis också karriär i partiet. De här organisationerna är intressanta eftersom kön och 

ålder är viktiga dimensioner i kärnkraftsfrågan. Centerstudenter har utelämnats eftersom 

dessa, till skillnad från CUF, inte driver energifrågor. Det är ålders-dimensionen som jag 

vill fånga och att studera CUF är därför tillräckligt för syftet. 

 

Särintressen med uppenbar koppling till centerrörelsen har också utelämnats. Speciellt för 

centerpartiet är relationen med Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Den del av centerrörelsen 

som har anknytning till LRF har varit mer positiv till kärnkraft.7 Det faller dock utanför 

ramen för den här uppsatsen att studera i vilken mån LRF eller lobbying från näringslivet 

påverkat politiken i kärnkraftsfrågan. 

 

1.5. Val av tidpunkter 

 

I uppsatsen studeras Centerpartiet, Centerns ungdomsförbund och Centerkvinnorna under 

1980-talet och 2000-talet fram t.o.m. idag. Närmare bestämt har källmaterial från åren 

1979-1988 samt 2001-2008 studerats. 

 

                                                 
6 Se t.ex. Grundelius, E., 2008, om Centerpartiets förändring 
7 Bäck, M. och Möller, T., Partier och organisationer, 2003, s. 80 
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På 1980-talet var engagemanget i kärnkraftsfrågan fortfarande starkt. Riksdagen hade 

bestämt att kärnkraften skulle avvecklas och att det behövdes en tidsplan. En viktig uppgift 

för centerpartiet blev att se till att avvecklingsplanen följdes och att satsningen på de 

alternativa energikällorna kom igång. Kärnkraftsolyckorna i Harrisburg och senare i 

Tjernobyl påverkade kraftigt den svenska debatten och engagemanget. Nyorienteringen i 

partiet började i slutet av 90-talet8 och ledde fram till det nya partiprogrammet från år 2001. 

År 2006 vinner Centerpartiet valet tillsammans med Allians för Sverige och de formulerar 

en gemensam energipolitik för mandatperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Se t .ex. Grundelius, 2008, om Centerpartiets förändring 
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2. SYFTE, BEGREPP OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

 

 

 2.1. Syfte 

 

Syftet är att undersöka om Centerpartiet har förändrat sin politik i kärnkraftsfrågan samt 

hur politiken i kärnkraftsfrågan i så fall har förändrats.  

 

Några av de viktigaste begreppen i studien presenteras i detta kapitel och följs av 

forskningsfrågorna i stycke 2.6., där syftet preciseras.  

 

2.2. Ideologibegreppet  

 

Enligt Reidar Larsson började ordet ”ideologi” att användas efter den franska revolutionen.9  

Med ”ideologi” avsågs ”en samling principer som skulle vara vägledande för det politiska 

handlandet.”10 Denna innebörd har ordet än idag. En politisk ideologi har vissa 

grundvärderingar. De kan handla om hur samhället ska styras och hur mycket staten ska 

kontrollera människornas liv . Larsson beskriver en värdering som ”ett uttalande om att ett 

visst värde bör sättas högre än ett annat värde”.11 En ideologi har också en uppfattning om 

hur samhället ska organiseras ekonomiskt och om hur idealsamhället ser ut. Hur ser det 

goda samhället ut? Hur bör samhället se ut på längre sikt?  

 

Synen på hur samhället ska förändras skiljer sig mellan olika ideologier. Antingen 

förespråkar man en långsam gradvis förändring av samhället eller en snabb, plötslig 

förändring:   

 
Anhängarna av den gradvisa förändringen tänker sig att samhället förändras ungefär som ett träd 
som växer sig större och större. En del grenar dör, eller klipps bort, nya skott och nya grenar växer 
till. /---/ 
 
Anhängare av häftiga, totala samhällsomvandlingar föreställer sig samhället ungefär som en flod 
som dämts upp. När trycket mot fördämningen blir för starkt sprängs dammen och sköljs bort. 
Floden svämmar över den gamla bebyggelsen och söker sig en helt ny fåra.12

 

 

Herbert Tingsten menar att en ideologi består av tre delar: verklighetsomdömen, 

grundvärderingar och handlingsrekommendationer. För att förstå en ideologi måste man 

sätta sig in i hur den beskriver verkligheten, vilka påståenden och omdömen om 

verkligheten som finns i ideologin. Utöver det ingår ett antal grundvärderingar i ideologin, 

                                                 
9  Larsson, Politiska ideologier i vår tid, 2007, s. 10 
10 Ibid., s. 10 
11 Ibid., 2007, s. 21 
12 Larsson, 2007, Politiska ideologier i vår tid,  s. 24 
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såsom även Larsson beskrivit. Dessutom ses handlingsrekommendationer som en del av 

ideologin. Detta är intressant. Ideologin visar sitt rätta ansikte i handling mer än i ord. 

Ideologin ses då som ett ”beteendemönster” eller ”social praktik”13. De operationaliseringar 

som gjorts av ideologi i kärnkraftsfrågan framgår av stycke 3.1. 

 

2.3. Argument  

 

Ett argument är ett sakpåstående som stödjer en åsikt eller tes. Det vanligaste sättet att göra 

argumentationsanalys är att utgå från en åsikt eller tes. Sedan tar man ut argumenten för 

tesen, d.v.s. sakpåståenden som stödjer den, samt argumenten mot, d.v.s. sakpåståenden 

som motsäger den. Denna metod beskrivs av Bergström och Boreus. 14 

Argumentationsanalysens utformning i denna uppsats framgår av stycke 3.2. 

 

2.4. Sjöbloms begrepp 

 

Som nämnts har också tre begrepp skapade av Gunnar Sjöblom använts. Modellen har fått 

stort genomslag i svensk statsvetenskap. Den återfinns i flera översiktsverk över svensk 

politik.15 Enligt den här modellen är partiets övergripande mål att få genomföra sitt 

politiska program. Detta kan beskrivas som ett ”altruistiskt” mål; syftet är att åstadkomma 

förändringar som förbättrar samhället. För att förverkliga programmet har partiet ett antal 

”partiegoistiska” mål. Det gäller för partiet att nå framgång på tre olika arenor: ”den 

parlamentariska arenan”, ”väljararenan” och ”den interna arenan”. Innebörden i de här tre 

arenorna och vad som menas med ”framgång” på en specifik arena fördjupas i stycke 3.4. 

Se även tabell 3.3. 

 

2.5. Begreppet förändring 

 

Med förändring menas i denna studie att en skillnad påträffats i det empiriska materialet 

mellan de två undersökta tidsperioderna. Utgångspunkt är forskningsfrågorna och de 

operationaliseringar som gjorts. Om en sådan skillnad har påträffats har förändring ägt rum; 

om inte, har således inte förändring ägt rum. Det finns inom statsvetenskapen forskning om 

förändring, vari förändring består och vilka orsaker som finns till förändring. Det kan vara 

intressant att veta vad en förändring beror på, om internt tryck eller externt tryck ligger 

bakom. Man kan också genom att jämföra med andra partiers förändringar studera och 

jämföra hur djupgående en förändring egentligen är. En förändring kan ju vara retorisk men 

                                                 
13 Bergström, G. och Boreus, K. Textens mening och makt, 2005, s. 152 
14 Bergström, G. och Boreus, K.,a.a., s. 89ff 
15 Se Bäck, H. och Larsson, T., 2006 samt Bäck, M. och Möller, T., 2003 
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ändå inte beröra de djupast liggande grundvärderingarna eller ett partis politiska handlande. 

Inom ramen för en d-uppsats har det dock inte varit möjligt att fördjupa 

litteraturanknytningen kring detta begrepp. I slutdiskussionen tas istället upp några 

frågeställningar med anknytning till begreppet förändring som kan arbetas vidare med. 

 

2.6. Forskningsfrågor 

 

Syftet preciseras till följande forskningsfrågor: 

 

1. Har Centerpartiet förändrat sin ideologi i kärnkraftsfrågan? 

 

2. Har Centerpartiet förändrat sina argument i kärnkraftsfrågan? 

 

3. Har Centerpartiets ungdomsförbund förändrat sin politik respektive sina argument i 

kärnkraftsfrågan? 

 

4. Har Centerkvinnorna förändrat sin politik respektive sina argument i kärnkraftsfrågan? 

 

5. Har utsikterna till framgång för Centerpartiets politik i kärnkraftsfrågan förändrats: 

a, på väljararenan? 

b, på den parlamentariska arenan? 

c, på den interna arenan? 
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3. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

 

3.1. Modell för att analysera ideologi   

 

Den första forskningsfrågan handlar om centerpartiets ideologi. Jag har utgått från 

Tingstens syn på ideologins tre delar, d.v.s. grundvärderingar, verklighetsomdömen och 

handlingsrekommendationer. Fem frågor har formulerats som sammantaget får belysa 

centerpartiets ideologi i kärnkraftsfrågan: 

 

 

Verklighetsomdömen gäller både kärnkraften specifikt och kärnkraften såsom del av hela 

energiförsörjningen. Med handlingsrekommendationer avses den förespråkade politiken för 

den svenska kärnkraften samt frågan om uranbrytning ska tillåtas i Sverige. Jag anser att 

frågan om svensk uranbrytning också är viktig för att belysa ett partis politik i 

kärnkraftsfrågan.   

 

Andra frågor som diskuteras i anslutning till kärnkraftsfrågan är huruvida EU ska kunna 

tvinga ett medlemsland att ta emot atomavfall samt frågan om uppbearbetning av 

kärnkraftsavfall. Denna studie har dock begränsats till politiken för de svenska 

kärnkraftsverken samt uranbrytningsfrågan.   

 

3.2. Argumentationsanalys 

 

Den andra forskningsfrågan handlar om centerpartiets argument. Jag har sammanställt alla 

argument som påträffats i det empiriska materialet för och mot att kärnkraften ska finnas 

kvar i den svenska energiförsörjningen. Sedan har tabeller gjorts där de förekommande 

argumenten vid en viss tidpunkt redovisas. Det innebär att också de argument som inte 

Tabell 3.1. Modell för ideologi-analys 

 
Grundvärderingar: 
 

- Vilka grundvärderingar vilar centerpartiets 
kärnkraftspolitik på? 

- Vilka omdömen görs om kärnkraften som energikälla? Verklighetsomdömen: 

- Vilka omdömen görs om den svenska 
energiförsörjningen?   

- Vilken politik förespråkas för uranbrytning i Sverige? Handlings-
rekommendationer: 

- Vilken politik förespråkas för den svenska kärnkraften? 
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finns med vid ett visst tillfälle, redovisas. Det finns en tabell med mot-argument och en 

tabell med för-argument. Tabellerna redovisas i analyskapitlena. 

 

Många har beklagat för- eller mot-diskussionen och menat att detta låst debatten. Det kan 

naturligtvis ses som en nackdel att jag här ansluter mig till det här ”gamla” sättet att 

beskriva kärnkraftsfrågan. Fördelen med denna metod är att det hela blir överskådligt och 

det blir lätt att se förändringar. Det är dessutom en fördel att strukturera debatten såsom den 

faktiskt sett ut.  

 

3.3. Analysen av Centerpartiets ungdomsförbund och Centerkvinnorna 

 

I den tredje och fjärde forskningsfrågan studeras Centerpartiets ungdomsförbund och 

Centerkvinnorna. Jag har här frågat efter deras politik samt argument i kärnkraftsfrågan. 

Med politik avses här det som i avsnitt 3.1. kallas för handlingsrekommendationer. De 

frågor som ställs där används också här:  

 

Någon fullständig ideologi-analys, såsom i själva Centerpartiet, har således inte gjorts för 

CUF och Centerkvinnorna. Det empiriska materialet har här varit mer begränsat än för 

själva partiet, se vidare källdiskussionen i avsnitt 4.2. Det har inte varit möjligt att i det 

empiriska materialet finna svar på samtliga fem frågor i den gjorda operationaliseringen. 

Analysen har därför begränsats till handlingsrekommendationerna, där det empiriska 

materialet varit tillräckligt. 

 

Som komplement har dock en argumentationsanalys gjorts, såsom beskrivits i avsnitt 3.2. 

Denna fördjupar bilden av förändringarna i CUF och Centerkvinnorna. 

 

3.4. Sjöbloms modell 

 

I den femte forskningsfrågan har tre begrepp av Gunnar Sjöblom använts: väljararenan, den 

parlamentariska arenan och den interna arenan., se tabell 3.3.16 

 

                                                 
16 Bäck H. och Larsson, T., Den svenska politiken, s. 45f 

Tabell 3.2. Modell för analys av politik i kärnkraftsfrågan 

- Vilken politik förespråkas för den svenska 
kärnkraften? 

Politik i kärnkraftsfrågan: 

- Vilken politik förespråkas för 
uranbrytning i Sverige? 
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På den parlamentariska arenan sker beslutsfattandet. Det gäller för partiet att samarbeta i 

koalitioner. Det kan röra sig om riktiga allianser som håller över lång tid eller tillfälliga 

samarbeten. Framgång här innebär att partiet lyckas att samarbeta med andra partier och 

därigenom få igenom mer av sin politik. Utsikterna till framgång blir större om partiets 

politik närmar sig potentiella samarbetspartners politik eller om partiet tonar ned frågor 

som för samarbetspartners är kontroversiella och därför utgör ett hinder för samarbete. 

 

Aktiviteterna på den parlamentariska arenan styrs i hög grad av vad som hänt på 

väljararenan. Här gäller det för partiet att få så många röster som möjligt, gärna genom att 

profilera sig i vissa frågor. Här kan även ett inslag av populism ge partiet framgång.  

 

Dessutom spelar den interna arenan en stor roll. Med framgång här menas att bevara 

partisammanhållningen. I de viktiga frågorna bör partiet vara enigt. Utsikterna till framgång 

på den interna arenan är således goda om det finns en konsensus i för partiet viktiga frågor, 

en stark och tydlig uppslutning kring den förda politiken. Utsikterna till framgång är 

däremot små om många olika ståndpunkter finns och kanske t.o.m. en tydlig intern kritik. 

 

Enligt Sjöbloms modell är framgång på den partiinterna arenan en förutsättning för att nå 

framgång på väljararenan och den parlamentariska arenan. Ett parti med för många åsikter 

inom partiet riskerar nämligen att tappa väljare och det blir också svårt för andra partier att 

samarbeta med ett sådant parti. Om meningsskiljaktigheterna är stora kan de i bästa fall 

lösas genom majoritetsbeslut eller kompromisser eller att de helt enkelt lyfts bort från 

dagordningen och ges minskad betydelse för partiet. En annan möjlighet är att partiet 

”tillåter” olika åsikter i en fråga.  

 

Man kan diskutera om maximal sammanhållning alltid är bra för ett parti. Det kan gå så 

långt så att avvikande åsikter inte vågar eller kan uttryckas. I så fall är en öppen debatt där 

olika åsikter får ventileras att föredra. I de för partiet viktigaste frågorna är dock en sådan 

situation troligtvis mycket problematisk, vilket Sjöbloms modell visar.  

                                                 
17 Uppställningen i tabell 3.3. är något omarbetad från Bäck, H. och Larsson, T., 2006, s. 46 

Tabell 3.3. Sjöbloms modell17 
 
Övergripande mål 1. Att partiet självt förverkligar sitt program 

 
Parlamentariska arenan 2. Maximering av parlamentariskt 

inflytande (medel för att uppnå 1) 
Väljararenan 3. Maximering av röster (medel för att 

uppnå 2) 
Partiinterna arenan 4. Maximering av sammanhållning (medel 

för att uppnå 2 och 3) 
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En nackdel med Sjöbloms modell tycker jag är att den inte helt täcker in den påverkan som 

näringslivet och lobbyorganisationer kan ha på politiken. Den täcker inte heller in i vilken 

mån EU påverkar politiken. Men modellen har många fördelar. Den visar väldigt tydligt att 

ett parti måste ta hänsyn till olika intressen när politiken formas. Framgång på en arena kan 

ofta innebära problem på en annan. Det är inte heller en lika cynisk syn på politik som hos 

den s.k. public Choice-skolan. Enligt Public-Choice-skolan styrs politiker helt av 

egenintresset; målet är att partiet får makt och politikerna själva ökar sitt inflytande. 

Sjöbloms modell visar istället att politikens övergripande mål är att påverka och förändra 

samhället. Det andra är medel som är viktiga och nödvändiga för att uppnå målet.  

 

3.5. Disposition 

 

I kapitel 4 diskuteras valet av källmaterial. I kapitel 5 ges en bakgrund. Här berörs 

kärnkraftsolyckorna i Harrisburg och Tjernobyl, vilka båda fick stor betydelse för den 

svenska debatten. Här ges också en översikt över de olika energiuppgörelserna under 

tidsperioden samt hur Centerpartiets väljarstöd förändrats. Sedan följer den empiriska 

undersökningen i kapitel 6, 7 och 8. De här kapitlen består av innehållsreferat och ett 

ganska stort urval av citat. Jag har valt att citera rikligt ur materialet för att i möjligaste mån 

undvika feltolkningar. I kapitel 9 analyseras materialet med hjälp av de analys-verktyg som 

skisserats i detta kapitel. I kapitel 10 sammanfattas och tolkas svaren på 

forskningsfrågorna. Här dras även några mer övergripande slutsatser av hela 

undersökningen och förslag på vidare forskning ges.  
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4. KÄLLOR  

 

 

4.1. Empiriskt material 

 

Det empiriska materialet har sorterats i tre avdelningar: 

 

- Centerpartiet – parti- och miljöprogram 

- Centerpartiets ungdomsförbund och Centerkvinnorna – politiska program och offentliga 

uttalanden samt kompletterande intervjuer 

- Centerpartiet – motioner till riksstämman 

 

4.2. Källdiskussion 

 

Parti- och miljöprogrammen 

 

För att besvara frågan om centerpartiets ideologi har centerpartiets parti- och miljöprogram 

studerats.  Jag har studerat partiprogrammen från 1981 respektive 2001 samt 

miljöprogrammen från 1982 samt det nu gällande miljöprogrammet från 2007.  

Partiprogrammet från 1981 gällde ända fram till år 1990.  Partiprogrammet från 2001 gäller 

fortfarande.  

 

En fördel med att undersöka parti- och miljöprogram från olika tider är att det blir lätt att 

jämföra och studera förändring. Det är ju samma typ av dokument, bara att de är från olika 

tidsperioder. De föregås av mycket förarbete och debatt i ett parti, då de är en viktig del av 

partiets identitet. Här formuleras vilka åsikter och argument som är möjliga att driva i 

partiets namn. Här får man också en vink om vilka frågor som är särskilt viktiga för ett 

parti. Parti- och miljöprogrammen antas efter debatt på riksstämman och kommer sedan att 

ge ramarna för åsiktsbildningen inom partiet. Det finns goda grunder för att leta efter 

partiets ideologi och argument där. 

 

Man skulle kunna invända att partiets ideologi visar sig mer i handling än i ord. I så fall 

skulle det vara ett bättre att studera hur Centerpartiet faktiskt har agerat i kärnkraftsfrågan. 

Man skulle kunna studera protokoll från Riksdagen eller studera hur Centerpartiet 

parlamentariskt har agerat i kärnkraftsfrågan vid olika tidpunkter. Jag har inte valt denna 

väg här. Emellertid täcker den femte forskningsfrågan in hur Centerpartiet agerat 

parlamentariskt. 
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Empiriskt material från CUF och Centerkvinnorna 

 

Undersökningen om Centerns ungdomsförbund bygger på det handlingspolitiska 

programmet från 1985 liksom skriften ”Grön väg för hushållning” från 1984. För CUF:s 

syn på kärnkraften idag har jag utgått från hemsidan där det sakpolitiska programmet finns. 

En uppmärksammad artikel i Dagens Nyheter 2005 av dåvarande CUF-ordföranden Fredrik 

Federley har också studerats. Artikeln har refererats för att den haft stor betydelse för 

förändringsprocessen inom Centerrörelsen. Den har dock inte inbegripits i analysen, 

eftersom det sakpolitiska programmet i CUF är uppdaterat och Federley numera har avgått 

som CUF-ordförande.18 

 

Undersökningen om Centerkvinnorna bygger på en sammanställning av offentliga 

uttalanden från 1980-talet. Undersökningen av Centerkvinnorna under den senare 

tidsperioden bygger på det miljöpolitiska program som återfinns på hemsidan. Jag har 

också gjort två mailintervjuer med Centerkvinnornas förbundssekreterare Ewa Sangert samt 

studerat förbundsordförande Annika Qarlssons blogg och hemsida. 

 

Något handlingsprogram för Centerkvinnorna som är jämförbart med CUF:s dito från 1985, 

har inte påträffats. De offentliga uttalandena ger en god bild av Centerkvinnornas politik 

och argument under denna tid. Man bör dock hålla i minnet när man läser de citerade 

textutdragen att de kommer från en annan typ av text än ett politiskt program. Materialet, 

som jag fått av Centerkvinnorna, är dock omfattande och jag bedömer att det belyser 

kärnkraftspolitik och argument lika bra som ett politiskt program. 

 

Att Centerkvinnornas nu gällande miljöprogram innehöll lite information anser jag inte ha 

försämrat det empiriska underlaget. Avsaknad av information bör också noteras och 

analyseras. Det ska dock sägas att man som forskare blir osäker i en sådan situation, särskilt 

eftersom miljöprogrammet är från 2004 och inte uppdaterats. Jag har därför kompletterat 

undersökningen av Centerkvinnorna med en mailintervju med deras förbundssekreterare 

Ewa Sangert samt två artiklar av deras förbundsordförande Annika Qarlsson.  

 

Annika Qarlssons hemsida, som finns på Centerkvinnornas webbplats (även Centerpartiets 

webbplats) , innehåller politiska uttalanden av Annika Qarlsson under en period från 2002 

till idag. Jag har där funnit två artiklar om kärnkraften, båda från år 2006. De här artiklarna 

är på sätt och vis som empiriskt material jämförbara med de offentliga uttalandena från 

1980-talet. Hemsidor och bloggar är numera politikernas ansikte utåt. De är dock inga 

officiella dokument för Centerkvinnorna.  
                                                 
18 Dagens Nyheter, 2005-01-30, ”Vi måste sätta punkt för kärnkraftsmotståndet” 
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Eftersom Centerkvinnorna inte längre driver kärnkraftsfrågan och Miljöprogrammet inte är 

uppdaterat har jag ansett att det empiriska underlaget här varit mer osäkert. Annika 

Qarlssons artiklar har därför också inkluderats i analysen. De och miljöprogrammet 

redovisas dock separat. Jag tror att jag därmed speglar läget inom Centerkvinnorna idag. 

 

Det är viktigt att notera att artiklarna, intervjuerna och bloggarna i både CUF och 

Centerkvinnorna belyser toppskiktets argument i de båda organisationerna, däremot inte 

medlemmarnas om de skulle vara annorlunda. Material jämförbart med motionerna i 

Centerpartiet saknas. Det interna läget i CUF och Centerkvinnorna har jag därför inte fått 

veta lika mycket om.  

 

Motionerna till riksstämman 

 

Motioner från två riksstämmor, 1988 och 2007, har också studerats. Urvalet har avgränsats 

till de motioner där kärnkraften nämns. Däremot har de motioner utelämnats som handlar 

om energipolitik i allmänhet men inte specifikt om kärnkraft. Anledningen till att detta 

urval gjorts är att jag här framförallt är ute efter att studera den interna arenan och graden 

av konsensus eller åsiktsmotsättningar. Några motioner tar även upp andra energikällor och 

i enstaka fall har jag tyckt det varit intressant att redovisa. Studien har dock inte för avsikt 

att ge en helhetsbeskrivning av synen på samtliga energikällor inom Centerpartiet. 

 

1988 hade två år gått efter Tjernobylolyckan. Det kan vara intressant idag att studera vilka 

reaktioner olyckan väckte. Dessutom presenterade centern detta år en förnyelseplan på 

energiområdet. Det är intressant att ställa motionerna i relation till förnyelseplanen. Håller 

motionärerna med partistyrelsen om energipolitiken? Är det god sammanhållning internt i 

partiet? 

 

År 2007 ingår centern i Allians för Sverige. Det är därför intressant att studera reaktionerna 

på centerpartiets energipolitiska linje i Allians för Sverige. Hur är sammanhållningen kring 

energipolitiken idag? Finns det en uppslutning kring formuleringarna i de nya parti- och 

miljöprogrammen? 

 

Man kan förstås gå mycket längre. Man kan studera motioner från fler årtal och man kan 

intervjua medlemmar. Man kan studera stämmoprotokoll eller partiet närstående tidskrifter. 

Att ett enskilt argument saknas i motionerna vid ett undersökt tillfälle kan man inte dra 

några säkra slutsatser av. Däremot visar motionerna en tydlig tendens som går att diskutera. 
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5. BAKGRUND  

 

 

5.1. Kärnkraftens första skede i Sverige 

 

Strax efter andra världskrigets slut togs i Sverige ett beslut om att utveckla ett 

kärnenergiprogram. Det rådde politisk enighet om detta. Programmet syftade både till att 

utveckla en svensk atombomb och att utveckla fredlig kärnkraftsteknik för 

energiproduktion. Fr.o.m. 1960-talet inriktades programmet enbart på energiproduktion. 

1972 startades det första svenska kärnkraftverket i Oskarshamn. Folkomröstningsåret 1980 

hade Sverige sex reaktorer. Utgången av folkomröstningen innebar att ytterligare sex 

reaktorer kom att byggas. 19 

 

5.2. Ideologiska skiljelinjer i folkomröstningen 

 

Den ideologiska skiljelinjen i folkomröstningen kan sägas ha gått mellan Linje 3 och Linje 

1 / 2. För Linje 3 var ekologi och driftsäkerhet överordnade värden och kärnkraften 

bedömdes som oekologisk och osäker. För Linje 1 och 2 var välfärd, sysselsättning och 

näringslivets elbehov överordnade värden och därför bedömdes kärnkraften behövas ett tag 

till. Skillnaderna mellan Linje 1 och Linje 2 var framförallt partitaktiska. I bakgrunden 

fanns andra ideologiska skiljelinjer mellan socialdemokraterna och moderaterna i t.ex. 

synen på ägandet av kärnkraftverken. Vid den här tidpunkten var det troligtvis omöjligt för 

de här partierna att gå fram med en gemensam ståndpunkt, såsom man gjorde senare i EU-

frågan. Det är också intressant att notera att inget parti vågade vara oförbehållet för 

kärnkraft. Utsikterna till framgång på väljararenan för en sådan politik var år 1980 små.20   

 

5.3. Kärnkraftsolyckorna i Harrisburg och Tjernobyl 

 

Den 28 mars 1979 inträffade en kärnkraftsolycka i Harrisburg, USA. Reaktorns 

inneslutning höll dock och radioaktiviteten kunde till allra största delen hållas innanför 

reaktorns skal. Olyckan fick stor betydelse för den svenska politiska debatten 

folkomröstningsåret.  

 

Den största kärnkraftsolyckan någonsin inträffade i Tjernobyl i dåvarande Sovjetunionen 

den 26 april 1986. Hälsoeffekterna av Tjernobylolyckan är omtvistade. Ett drygt hundratal 

                                                 
19 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”kärnenergifrågan” 
20 1980 var det, enligt SOM-institutet, 66 % av befolkningen som ville långsiktigt avveckla 
kärnkraften och 30 % som ville långsiktigt använda den. 
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personer som befann sig i närheten av reaktorn fick akuta strålskador. 28 av dessa dog inom 

fyra månader. Fallen av sköldkörtelcancer har också ökat dramatiskt i området, särskilt 

bland barn. Inga andra sjukdomar anses ha drabbat människor till följd av radioaktiviteten. 

Cirka 300 000 människor har flyttat p.g.a. Tjernobylolyckan. Tjernobyl beskrivs idag som 

en spökstad.21 Även Tjernobylolyckan fick stor betydelse för den svenska debatten. Det 

radioaktiva nedfallet nådde med vindarna Sverige och i områden av Norrland var halterna 

av cesium mycket höga. 

 

5.4. Centerns väljarstöd under 1970- och 1980-talet 

 

Centerns kärnkraftsmotstånd är starkt förknippat med partiledaren Torbjörn Fälldin. I valet 

1976 fick Sverige för första gången någonsin en borgerlig majoritetsregering. Med 24 % av 

rösterna var centern det största av regeringspartierna. Regeringen sprack dock redan 1978 

p.g.a. oenighet om energipolitiken.22 Det finns starka skäl att anta att Centerpartiets väljar-

framgångar under 1970-talet åtminstone till viss del berodde på den tydliga politiken mot 

kärnkraft. Det ligger dock utanför ramen för den här uppsatsen att studera detta närmare.  

 

Under den första hälften av 1980-talet tappade Centern kraftigt i väljarstöd och för att 

förbättra röstsiffrorna ingick man i valet 1985 en s.k. teknisk valsamverkan med Kds, något 

som dock inte blev framgångsrikt. Ett år senare väckte dock Tjernobylolyckan åter 

kärnkraftsmotståndet. Detta kan ha varit en anledning till att Centerpartiet fick en mindre 

framgång i valet 1988 då man erhöll 11,3 % av rösterna, men detta kan även ha haft andra 

orsaker som här inte studerats. Kan noteras att Miljöpartiet, som också hade kärnkrafts-

motstånd på agendan, kom in i Riksdagen detta år. Ett riksdagsbeslut fattades efter valet 

1988 att kärnkraftsavvecklingen skulle inledas med att två reaktorer avvecklades 1995-

1996.23 

 

5.5. Centerns väljarstöd fr.o.m. 1990-talet och energiuppgörelserna 1997 och 2007 

 

Centerpartiet gick hela 90-talet tillbaka i väljaropinionen och nådde en bottennotering 1998 

med 5,1 % av rösterna. Under 1990-talet ingick Centerpartiet i den borgerliga regeringen 

med Olof Johansson som miljöminister. P.g.a. oenighet inte minst i frågan om 

Öresundsbron kom Centerpartiet senare under 90-talet att distansera sig från de borgerliga 

partierna och istället söka samarbete med socialdemokraterna. 1997 slöts en 

energiöverenskommelse mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Två 

                                                 
21 Statens strålskyddsinstitut, www.ssi.se  
22 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”kärnenergifrågan” samt www.centerpartiet.se 
23 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”kärnenergifrågan” 
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reaktorer i Barsebäck skulle avvecklas, vilket också gjordes 1999 och 2005. Uppgörelsen 

innehöll också förslag för utveckling av förnybar energi och minskad energianvändning. 24 

 

Energiuppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har gällt 

fram till alliansens maktövertagande och nya energiuppgörelse 2007. Enligt denna ska inga 

nya reaktorer avvecklas under innevarande mandatperiod. Effekten i de nu tio befintliga 

reaktorerna ska däremot öka. 25 

 

Under 2000-talet har Centerpartiet långsamt återhämtat sig i väljarkåren och nådde i valet 

2006 7, 9 % av rösterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”energiöverenskommelsen” 
25 Allians för Sverige, Energipolitik för jobb, välfärd och miljö, juni 2006  
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6. PARTI- OCH MILJÖPROGRAMMEN 

 

 

6.1. 1980-talet 

 

Partiprogrammet 1981 - kritik mot ekonomisk tillväxt 

 

Inriktningen på miljöfrågor är mycket tydlig i partiprogrammet från 1981. Det är i stora 

delar ett rent miljöpolitiskt dokument. Inledningsvis konstateras att centerpartiets politiska 

utgångspunkter är en ekologisk grundsyn samt jämlikhet. Här kritiseras industrisamhällets 

ohämmade utnyttjande av naturresurser. En mer nyanserad syn på tillväxt efterlyses: 

 

Den dominerande föreställningen har hittills varit att vi ständigt kan förvänta oss en snabb ökning av 
det materiella välståndet i traditionell mening. Den tekniska utvecklingens möjligheter har tett sig 
obegränsade och jordens resurser outtömliga. Centerpartiet har länge varnat för en onyanserad 
tillväxtfilosofi.26 
 
Den ekonomiska tillväxten har varit en ofullständig värdemätare på ökad välfärd. Utvecklingen har 
skapat många problem som drabbar människor, natur och samhälle.27 
 

1981 års centerparti är dock inte teknikfientligt. Teknikutveckling är viktig för att främja 

solenergi, vind- och vågkraft och jordvärme. Att utveckla sådan teknik samt att utveckla 

resurshushållningen ses som en ”stimulerande utmaning”.  Dessutom poängteras att 

energiförsörjningen skall kontrolleras av demokratiskt valda organ. Här finns också ett 

generationsperspektiv. Energianvändningen får inte förstöra möjligheterna för kommande 

generationer. 

 

Efter de övergripande resonemangen i partiprogrammets inledning följer en genomgång av 

alla politikens sakfrågor. Ett viktigt mål i energipolitiken är decentralisering. 

Energisystemet ska inte vara i händerna på ett fåtal företag, staten eller teknisk expertis. 

Istället vill centern stimulera ”småskaliga energisystem”. Här framgår också klart och 

tydligt vad partiet tycker om kärnkraften. Argumenten mot kärnkraften är flera och 

välbekanta. Här nämns att avfallsproblemen skapar enorma problem för kommande 

generationer. Vidare tas kärnkraftens olycksrisker upp, liksom risken för framställning av 

atomvapen. Man konstaterar att alla led i kärnkraftsproduktion, från urangruvan via själva 

driften till slutförvaringen, är behäftad med svåra problem. Slutsatsen är att kärnkraften 

snarast bör avvecklas. Det är nödvändigt för att, som det står, ”minska bindningarna för 

framtiden.”28   

                                                 
26
 Centern.Partiprogram, 1981, s. 13 

27 Ibid., s. 7 
28 Ibid., s. 61 
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Miljöprogrammet 1982 

 

I Miljöprogrammet ett år senare utvecklas de här ståndpunkterna och argumenten. Här 

förtydligas vad som menas med ett decentraliserat energisystem: 

 
Ett decentraliserat samhälle förutsätter en decentraliserad energiproduktion. De kortare avstånd 
mellan produktions- och konsumtionsled som vi eftersträvar, kräver också en sådan energimodell. 
Naturen har större möjligheter att bryta ned utsläpp i samband med energiproduktion när denna sker 
decentraliserat, än vid stora mängder koncentrerat till färre ställen. /---/ 
 
Dessutom har denna energimodell både sysselsättnings- och regionalpolitiska fördelar. En 
decentraliserad energiproduktion baserad på inhemska, förnyelsebara energikällor är arbetsintensiv 
snarare än kapitalintensiv som t ex kärnkraftsteknologin.29 
 

Argumenten mot kärnkraft är de samma som i partiprogrammet: problemen vid 

uranbrytning, riskerna vid transport och drift, avfallsproblemet samt risken för 

kärnvapenproduktion. Därför bör upparbetning av kärnbränsle förbjudas, i Sverige och 

helst också internationellt. Däremot är det viktigt att ge resurser till forskning kring 

omhändertagandet av avfallet. Folkomröstningen och påföljande riksdagsbeslut ska, enligt 

Miljöprogrammet, följas. Kärnkraften ska avvecklas i den takt som hänsyn till välfärd och 

sysselsättning tillåter. Troligtvis går det dock att avveckla snabbare än år 2010. 

 
Vi vet att Sverige nu och under förutsebar framtid har mer än nog av el för att tillgodose detta mål. 
Det finns alltså goda skäl att inrikta avvecklingen så att kärnkraften är helt borta ur det svenska 
energisystemet i god tid före år 2010. Det kan innebära att samtliga tolv reaktorer inte tas i drift eller 
att de från säkerhetssynpunkt sämsta tas ur drift tidigare än vad en avveckling till år 2010 hade pekat 
på. Ingen reaktor får vara i drift längre än högst 25 år.30 
 

 

6.2. 2000-talet 

 

Partiprogrammet 2001 - ett nytt sätt att skriva partiprogram 

 

Det nya partiprogrammet fick en helt ny utformning. Det är inte längre en sammanställning 

av partiets syn på politikens sakfrågor. Istället formuleras centerpartiets grundvärderingar i 

mycket övergripande ordalag. I inledningen beskrivs programmet som en ”kompass” för 

vägledning i det politiska arbetet. Det här får följder för hur kärnkraften beskrivs. 

Kärnkraften behandlas inte längre som en separat fråga. Det dröjer faktiskt ända till det 

allra sista avsnittet innan ordet ”kärnkraft” nämns. Däremot finns det en hel del 

formuleringar som, indirekt, beskriver centerpartiets syn på kärnkraft: 

                                                                                                                                        
 
29 Centern. Miljöpolitiskt program, 1982, s. 53 
30 Ibid., s. 54 
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Människan kan inte bedöma de fulla långsiktiga effekterna av sina handlingar vilket innebär att all 
mänsklig verksamhet bör utgå ifrån försiktighetsprincipen. 
 
Hon har att förbruka, inte att förbruka. Detta ansvar sträcker sig över generationer. Människans 
förmåga att förändra motsvaras inte av samma förmåga att se de långsiktiga följderna av sina 
handlingar.31 
 

Här beskrivs också det som centerpartiet kallar för ”miljödriven tillväxt” och som blivit det 

nya centerpartiets signum: 

 
Det är nödvändigt att naturresurserna används effektivt för att ekonomisk tillväxt ska vara möjlig 
och för att det samtidigt kan skapas lika möjligheter för alla människor på jorden. 32 
 

För att nå verklig tillväxt krävs alltså ett miljöperspektiv även på marknaden. En stark tro 

på att miljö och marknad samspelar är återkommande i hela partiprogrammet. I det nya 

partiprogrammet handlar det som synes mer om att beskriva människans plats i skapelsen 

än att formulera ett politiskt program. I slutet av partiprogrammet blir det dock något mer 

konkret . Här står det att ”storskalig användning” av uran måste ”fasas ut”. I det allra sista 

avsnittet nämns det magiska ordet ”kärnkraft” för första och enda gången:  

 

Klimatförändring, brist på sötvatten, avverkning av urskogar, ökenutbredning och kärnkraftens 
avfall är exempel på miljöproblem som hotar människans överlevnad./---/En hållbar utveckling kan 
inte skapas genom nostalgiskt tillbakablickande. Teknik och nya lösningar är avgörande för att 
lyckas med att effektivisera vår resursförbrukning samt för att kunna avgifta kretsloppen. 33   
 

Miljöprogrammet 2007 

 

”Centerpartiets program för en miljödriven tillväxt”, som miljöprogrammet heter, är 

däremot mycket tydligare. Här framgår det att centerpartiet inte ser kärnkraften som en 

hållbar energikälla. Argumenten känns igen sedan tidigare. Risken för en kärnkraftsolycka 

är liten men det är ändå oacceptabelt att den finns. Problemen vid uranbrytning och vid 

slutförvaringen är stora. De säkerhetspolitiska riskerna med kärnkraft nämns också. Här 

konstateras också att uranbrytning inte ska förekomma i Sverige. Den lagstiftning som 

finns med kommunalt veto, ska finnas kvar oförändrad. P.g.a. alla dessa problem finns det, 

enligt miljöprogrammet, goda skäl att ha en särskild beskattning på kärnkraft. Slutsatsen är 

att kärnkraften ska fasas ut… 

 
… till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad och med minsta möjliga risk för störningar i 
elförsörjningen.  34 
 

                                                 
31 Där människor får växa, 2001, s. 3 
32 Ibid., 2001, s. 21 
33 Ibid., 2001, s. 29-30 
34 Gröna visioner, 2007, s. 25 
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I miljöprogrammet fastslås också att varje energikälla ska prövas utifrån kriterierna ”miljö, 

ekonomi och konkurrenskraft”. Energipolitiken ska präglas av långsiktighet och 

centerpartiet ska eftersträva en bred partipolitisk uppslutning: 

 
När debatten handlar om vår gemensamma framtid är det viktigt att lämna partipolitisk prestige 
bakom sig och inte göra energipolitiken till en bricka i regeringsspelet.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35
 Gröna visioner, 2007, s. 19 
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7. CENTERPARTIETS UNGDOMSFÖRBUND OCH CENTERKVINNORNA 

 

 

7.1. Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) 

 

CUF på 1980-talet 

 

I kärnkraftsfrågan finns det inga stora skillnader mellan 1980-talets CUF och Centerpartiet. 

CUF är dock mer radikala i sina formuleringar. Det märks i kritiken av den ohämmade 

ekonomiska tillväxten: 

 

Ju snabbare vi matar in naturresurserna i industrin och gör om dem till industriprodukter, som 
konsumeras och förvandlas till avfall, ju fattigare blir vi. Tillväxten innebär ur den synvinkeln inte 
ett mått på ökad rikedom, utan på ökad knapphet.36 
 

Här återfinns också resonemangen om decentralisering. Handlingsprogrammet från 1985 

ställer ”storsamhället” mot ”lokalsamhället”. Dessa ”representerar de viktiga motsatserna i 

samhället”, skriver CUF.37 Frågan är vilken som växer sig starkast. Enligt CUF har 

utvecklingen gynnat storsamhället, på lokalsamhällets bekostnad. Detta har lett till den 

överdrivna energikonsumtionen.  Satsningar på lokalsamhället kommer därför gynna 

energiomställningen: 

 
En av grunderna för att minska energianvändningen är att samhället organiseras så att 
energianvändningen minskar. Utvecklingen mot fungerande lokalsamhällen är vägen för detta.38 
 

Här finns också moderpartiets krav på demokratisk kontroll av kärnkraften. I ett gemensamt 

uttalande med kvinnoförbundet år 1985 tar CUF:s ordförande Andreas Carlgren upp det: 

 
Alla tal om överläggningar med kraftbolagen tyder på att regeringen vill skjuta över ansvaret för den 
framtida energipolitiken till dem. Detta får inte ske. Planeringen för energipolitiken är och skall vara 
regeringens och riksdagens ansvar.39

 

 

CUF:s handlingsprogram uppmanar regeringen att omedelbart anta en avvecklingsplan för 

kärnkraften. Ringhals och Barsebäck ska stängas omedelbart, alltså samma krav som partiet 

några år senare framförde i förnyelseplanen.  

 

Målet ska vara att halvera energianvändningen till millennieskiftet. CUF hänvisar till 

studiet som visar att det är realistiskt. Optimismen är stor: 

                                                 
36 CUF, Handlingspolitiskt program, 1985, s. 71 
37 Ibid., s. 24 
38 Ibid., 1985, s. 80 
39 Gemensamt uttalande av Centerns kvinnoförbunds förbundsordförande Gunnel Jonäng och 
Centerns ungdomsförbunds förbundsordförande Andreas Carlgren i Stockholm, 1985-02-21 
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Energiförbrukningen kan redan kring sekelskiftet helt bygga på de inhemska förnybara 
energikällorna. På lång sikt är den stora möjligheten att välja de energikällor som är billigast och 
mest miljövänliga. Användningen av fossila bränslen och kärnkraft ska i stort sett avvecklas till 
sekelskiftet.40 
 

CUF skriver att upparbetning av kärnavfall ska förbjudas, då det kan leda till kärnvapen-

produktion. Uranbrytning är, enligt CUF 1985, en av ”de mest miljöförstörande 

industriprocesser som finns”.41 Det ska därför inte få ske i Sverige. 

 

Omsvängningen under Fredrik Federley 

 

Fr.o.m. 2005 har det varit tydligt att CUF företräder den mest kärnkraftsvänliga attityden 

inom centerrörelsen. Omsvängningen kom under Fredrick Federleys tid som CUF-

ordförande. I januari 2005 skrev han en mycket uppmärksammad debattartikel i Dagens 

Nyheter där han helt bröt med gamla center-tabun: 

 
Att centerpartiet som ett drivande miljöparti fastnat i gamla hjulspår från 1980-talets 
kärnkraftsdebatt har inte bidragit till att lösa klimatpolitiken, snarast tvärtom.42 
 

Federley vill ha kvar kärnkraften. En avveckling skulle, enligt Federley, leda till ökad 

användning av fossila bränslen.  

 
Denna ekvation går inte ihop för mig på ett annat sätt än att den svenska kärnkraften framgent 
kommer att behövas som energikälla. Det är inte med glädje jag konstaterar detta. Kärnkraften 
innebär fortsatta risker och vi vet ännu inte vad vi ska göra med avfallet. Samtidigt blir min samlade 
bedömning att riskerna med kärnkraften är betydligt mindre än vad alternativet med en avveckling 
skulle komma att innebära för miljön. Det finns också möjligheter att i framtiden finna lösningar på 
kärnkraftens avfallsproblem.43 
 

Nyckeln till framtiden är att bejaka marknadsekonomin. En kärnkraftsavveckling skulle ge 

höjda energipriser för företag och privatpersoner. Fokus ska därför flyttas från att avveckla 

kärnkraften till att producera säker och miljövänlig svensk el. Dessutom undanröjs ett 

hinder för en borgerlig regering, allt enligt Federleys artikel: 

 
Centerpartiet får en helt ny chans att på ett trovärdigt sätt kombinera en progressiv miljöpolitik med 
ekonomiskt ansvar tillsammans med Allians för Sverige.44 
 

Några dagar efter utspelet kommenterade Federley det på sin blogg. Reaktionerna internt 

hade varit mycket positiva. Många tyckte det var skönt att han slaktat en ”helig ko”. Några 

dagar efter utspelet hade det, enligt Federleys blogg, endast inkommit fem negativa mejl! 45 

                                                 
40 Grön väg för hushållning, 1984, s. 11 
41 CUF, Handlingspolitiskt program 1985, s. 81 
42 Federley, ”Artikeln i sin helhet”, blogg  2005-01-30 
43 Federley, a.a. 
44 Federley, a.a. 
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CUF:s nu gällande sakpolitiska program 

 

CUF vill idag att de tio svenska reaktorer som finns kvar också bör fortsätta att användas. 

De ska tas ur bruk när det anses motiverat av säkerhetsskäl eller ekonomiska skäl eller när 

de kan ersättas av miljövänliga energikällor. CUF är positiva till forskning om kärnkraft 

och avfallshantering.  Det finns en optimism om att forskning kan lösa avfallsproblem samt 

att mer energi kan utvinnas ur avfallet: 

 
Att den så kallade tankeförbudslagen är slopad är ett viktigt steg till att kunna forska kring 
möjligheten att uppbearbeta kärnavfallet för att korta slutförvaringstiden och ur samma material 
utvinna mer energi.46 
 

CUF vill också att det ska vara tillåtet att bryta uran i Sverige. De kommuner som så önskar 

ska ha den möjligheten:   

 
För CUF är det också självklart att så länge vi själva i Sverige använder oss av uran som bränsle i 
kärnkraftverken måste vi ta vårt fulla ansvar och inte lägga över det på andra länder. Det är därför 
självklart för CUF att prospektering och brytning av uran ska vara tillåtet i de kommuner som så 
önskar. Detta kräver en förändring av gällande lagstiftning.47 
 

I denna fråga har CUF verkligen gått ett steg längre än Centerpartiet. Trots detta är CUF 

fortfarande mot kärnkraften. Enligt det sakpolitiska programmet ser de inte kärnkraften 

”som en långsiktig lösning på energiproblemen”. Uranet orsakar stora problem, från 

brytning via drift till avfall. Ett annat argument mot kärnkraft är att det går åt mycket energi 

vid brytandet av uran. Ett tredje argument är risken för kärnkraftsolyckor. Dessutom är 

CUF emot att ett EU-land ska vara tvungen att ta emot ett annat EU-lands atomsopor. 

Framtiden för Sverige är, enligt CUF, att satsa på förnybara energikällor och bättre 

energieffektivisering: 

 

Vårt mål ska vara att inte importera smutsig el från utlandet, utan främja Sveriges gröna 
energitillgångar.48 
 
 

7.2. Centerkvinnorna 

 

Centerkvinnorna hette under 1980-talet Centerns kvinnoförbund (CKF). Här har dock 

konsekvent använts benämningen Centerkvinnorna. 

 

                                                                                                                                        
45 Federley, ” Energidebatten under veckan”, blogg  2005-01-30 
46 CUF, Sakpolitiskt program, 2007, www.cuf.se 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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Centerkvinnorna på 1980-talet   

 

Centerkvinnorna har på 1980-talet samma syn på kärnkraften som moderpartiet. Här finns 

visionerna om ett decentraliserat småskaligt energisystem. Här finns också kravet på 

demokratisk kontroll av kärnkraften. Dessutom sätter 1980-talets Centerkvinnor in 

kärnkraften i ett jämställdhetsperspektiv, något som varken Centerpartiet eller CUF gör. 

Ofta åberopas att ”3 av 4 kvinnor är mot kärnkraften”.  

 
I vetskap om att majoriteten av Sveriges kvinnor är emot kärnkraft försökte man att skrämma 
kvinnorna genom att påstå att en avveckling av kärnkraften skulle innebära försämrade livsvillkor 
för kvinnorna. Kvinnornas uppslutning kring nej-alternativet tyder på att kvinnorna själva insett att 
det förhåller sig tvärtom. /---/ Säg NEJ TILL KÄRNKRAFTEN för jämställdhet och bättre 
livsvillkor. 
 
Centerns Kvinnoförbund anser att det högteknologiska koncentrationssamhälle, som blir en följd av 
kärnkraften, är det största hotet mot jämställdheten.49 
 

De vanligaste argumenten i Centerkvinnorna är risken för olyckor samt risken att 

kärnkraften används till kärnvapen. Kopplingen mellan kärnkraftskritiken och fredsfrågan 

är tydlig i Centerkvinnorna: 

 
Olyckan i Tjernobyl har på nytt visat att kärnkraften är oacceptabel som energikälla. Den insikten 
vinner insteg här hemma och ute i världen. Vi centerkvinnor har aldrig trott på kärnkraften som 
energikälla. Vi är helt enkelt rädda för det absoluta sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. I 
vårt kraftiga engagemang mot kärnkraften inför folkomröstningen framhöll vi dessutom 
avfallsproblematiken och risken för reaktorhaverier. 
 
Riskerna för olyckor kommer öka med den tekniska förslitningen.”/---/ Sverige borde föregå med 
gott exempel och skrota kärnkraftverken. Det borde vara ett självklart led i vårt internationella 
nedrustningsarbete.50 
 

Kvinnors skepsis till kärnkraften går över parti- och blockgränser. Centerkvinnorna vill 

därför ha ett samarbete med kvinnor i andra partier, inte minst inom socialdemokraterna:  

 
Är ni socialdemokratiska kvinnor beredda att medverka till en ny omprövning inom ert parti efter 
Tjernobyl?/---/ 71 % av Sveriges kvinnor är oroliga för det radioaktiva nedfallet. Tar ni kvinnors oro 
på allvar? Ställer ni upp för dem?51 
 

Även Centerkvinnorna kräver i mitten av 1980-talet att regeringen antar en avvecklingsplan 

och att kärnkraftsavvecklingen börjar med Ringhals-reaktorn. Att förlänga den reaktorn ses 

som samhällsekonomiskt slöseri eftersom kärnkraften ändå, enligt folkomröstningens 

beslut, ska avvecklas 

 

 

                                                 
49 Uttalande av Centerkvinnornas förbundsstyrelse 16 januari 1980 
50 Uttalande av Centerns kvinnoförbunds förbundsordförande Gunnel Jonäng vid CKF:s fredsläger i 
Hau, Gotland den 8-10 maj 1986 
51 Öppet brev från Centerns kvinnoförbunds förbundsordförande Gunnel Jonäng den 21 maj 1986 
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Centerkvinnorna på 2000-talet 

 

Centerkvinnorna driver inte längre kärnkraftsfrågan. Vid en sökning på ”våra åsikter från 

A-Ö” på internet (2008-11-22) finns ingen underrubrik om ”energi” eller ”kärnkraft”. 

 

Däremot finns ett miljöpolitiskt program från 2004. Centerkvinnorna kräver, enligt det 

miljöpolitiska programmet,  att Sverige ”genomför den egna kärnkraftsavvecklingen”, 

liksom att ”Sverige och EU ökar satsningen på forskning om förnyelsebara energikällor”. 

Det finns inte några argument eller handlingsrekommendationer för kärnkraften. Det som 

står är att kärnreaktorerna i Sosnovyj Bor utanför Sankt Petersburg och Ignalina i Litauen 

ska stängas.52 

 

För att ytterligare belysa hur Centerkvinnorna ser på kärnkraft har jag därför kontaktat 

deras förbundssekretariat. De skriver så här: 

 
Vi har inte diskuterat kärnkraften speciellt mycket i CK på senare tid, det är ju inte heller en 
genusrelaterad fråga. Vår åsikt idag är att partiets hållning lett till att vi kunnat vara konstruktiva för 
att stimulera förnybara energikällor istället för att bara vara emot. Fokus har gått från 
kärnkraftsavveckling till omställning till förnybara energislag.   
 
Det har t ex fått genomslag i våpen (2007) så att man flyttar 600 000 från stöd till konvertering från 
eluppvärmning till stöd till konvertering till solvärme. Det stödet kan nyttjas både om man 
konverterar från eluppvärmning och från oljeuppvärmning, vilket ju är bra ur ett klimatperspektiv. 
Som utvecklingen ser ut är det klimatförändringarna som nu måste ha högsta prioritet, men en 
omställning i energiproduktionen tror vi också kommer att leda till att kärnkraften på längre sikt kan 
fasas ut (vilket vi ju egentligen vill, men liksom anfaller bakvägen). 
 
Det är inte troligt att Centerkvinnorna idag skulle gå emot partiets linje när det gäller energi (och 
kärnkrafts) politiken. /---/ Centerkvinnorna idag prioriterar främst genusrelaterade frågor och vi har 
fem områden vi arbetar med i första hand; mat och miljö, hälsa, mäns våld mot kvinnor, arbetsliv 
och familjen. 53 
 

Två artiklar från Annika Qarlssons blogg  

 

På Centerkvinnornas ordförande Annika Qarlssons hemsida finns två artiklar som belyser 

hennes syn på kärnkraften och centerpartiets förändring i energipolitiken. Artiklarna står 

under huvudrubriken ”Vad vill jag” och är inga officiella dokument från Centerkvinnorna. 

De kompletterar dock bilden av Centerkvinnorna.  

 

Den första artikeln handlar om hur Annika Qarlsson ser på kärnkraften. Den innehåller ett 

tydligt avståndstagande från kärnkraften som energikälla och även från tankarna på 

uranbrytning i Sverige: 

                                                 
52 Centerkvinnorna, Program för miljö, 2004 
53 Sangert, Ewa., förbundssekreterare, Centerkvinnornas riksorganisation 
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Uranbrytningen orsakar nästan lika stora koldioxidutsläpp som fossilkraft - från brytning till 
avfallslagring. Förekomsten av malm med hög halt uran är snart slut och då blir malmer med låg halt 
intressanta. Urantillgångarna i Sverige, främst i alunskiffer i Västergötland/Närke och i urberg i 
Jämtland/Lappland, hör till dem. Enorma mängder berg skulle då behöva brytas och med det frigörs 
radioaktivitet. Urlakningen sker med svavelsyra. Det finns därför starka miljöskäl för att inte bryta 
uran i Sverige.54 
 

Förutom uranbrytningen anför Qarlsson argumentet att avfallsfrågan inte är löst och att 

risken för en kärnkraftsolycka alltid finns. Här nämns också att kärnkraften riskerar att 

utsättas för terroristhandlingar. Qarlsson varnar för den kärnkraftsoptimism som 

klimatfrågan har väckt: 

 
Vi har nyligen påmints om att det är tjugo år sedan den fruktansvärda olyckan i Tjernobyl, då 
radioaktivitet spreds över världen från den exploderande reaktorn. Nu tror många svenskar åter igen 
att kärnkraft kan ge oss billig och säker energi. Men så är inte fallet.55 
 

I den andra artikeln är fokus på centerpartiets nya inriktning i energipolitiken.  Annika 

Qarlsson ställer sig bakom partiets kärnkraftspolitik och menar att Centerpartiet har en 

viktig roll att ge ett grönt bidrag till en borgerlig energipolitik. Hon skriver också att det här 

är en politik som socialdemokraterna borde kunna ansluta sig till. Det viktiga är att alla år 

av låsningar i energipolitiken är förbi och att breda långsiktigas uppgörelser nu kan nås: 

 
Vi har nu tillsammans med de borgerliga partierna en överenskommelse som ger långsiktiga 
spelregler och som använder marknadskrafterna för att fasa ut kärnkraften. Den är i linje med 
socialdemokraterna och kommer att vara, när krutröken lagt sig efter valet i höst, grunden till en 
energipolitik för hela landet – inte bara för alliansen!56 
 

Qarlsson skriver att Centerpartiet haft stort inflytande över Alliansens 

energiöverenskommelse och dess miljösatsningar och nya kärnkraftspolitik. Artikeln 

avslutas i en anda av optimism och tro på centerpartiets nya inriktning: 

 
Innehållet i uppgörelsen med Alliansen genomsyras av centerpolitik. /---/ Jag känner mig helt 
övertygad om att vi nu närmar oss en tid när år av låsningar äntligen går över i år av lösningar! Det 
känns också bra att den orange Alliansen fått ett tydligt skimmer av grönt.57 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Qarlsson, A., ”Ny energi – nya jobb”, 2006-05-12 
55 Qarlsson, A., ”Ny energi – nya jobb”, 2006-05-12 
56 Qarlsson, A., ”Vad ska in, sol, vatten, vind”, 2006-06-12 
57 Qarlsson, A., ”Vad ska in, sol, vatten, vind”, 2006-06-12 
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8. MOTIONERNA TILL RIKSSTÄMMAN 

 

 

8.1. Motioner 1988 

 

Förnyelseplanen  

 

Debatten efter Tjernobylolyckan ledde fram till att centerpartiet under riksdagsperioden 

1987/88 presenterade en förnyelseplan på energiområdet. Förnyelseplanen gick ut på att all 

kärnkraft skulle vara avvecklad till år 2000. Tre reaktorer, en i Ringhals och två i 

Barsebäck skulle, enligt förnyelseplanen, stoppas snarast. Planen förordade också en 

satsning på biobränslen i kraftvärmeverk samt bättre energihushållning och 

effektivisering.58 

 

Reaktioner på förnyelseplanen 

 

I flera motioner finns en stark kritik mot den socialdemokratiska regeringens energipolitik. 

Jimmy Sjöblom från Stockholms distrikt menar att det bör finnas en mångfald av 

energikällor. Regeringen har dock, enligt Sjöblom, ignorerat satsningen på alternativa 

energikällor och istället prioriterat kärnkraft och fossila bränslen. Här återfinns också det 

gamla kravet på en decentraliserad energipolitik: 

 
Detta kan inte fortgå, då vi blir alltmer beroende av kärnkraft, kol och olja. Detta gör oss också 
centraliserade att om ett aldrig så litet fel uppstår i någon central kraftproduktionsenhet blir upp till 
halva landet mörklagt, nerkylt och stillastående.59 
 

En liknande motion har skrivits av Norrfjärdens centeravdelning. De stöder också kraven 

på en tidigare kärnkraftsavveckling och är lika kritiska till att socialdemokraterna bromsat 

energiomställningsprocessen. Regeringen har de senaste åren tagit bort bidrag till såväl 

privatpersoner, företag och kommuner, skriver de. Satsningarna på alternativ energi har 

uteblivit. Därför måste centerpartiet agera: 

 
Socialdemokraternas kluvenhet och regeringens beslutsvånda i kärnkraftsavvecklingen är 
alarmerande. Den skräckbild som målas upp om kärnkraften avvecklas, med bl a fördubblade priser 
och brist på elenergi, bör bemötas.60 
 

Levene centeravdelning är också positiv till den snabbare avvecklingstakten i 

förnyelseplanen. Emellertid förespråkar de en annan ersättningsenergi. De tror inte biogas, 

                                                 
58 Centerns Riksstämma 1988, Olof Johanssons tal 
59 Centerns riksstämma 1988, Motion nr. 39 
60 Centerns riksstämma 1988, Motion nr. 40 
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vindkraft och energieffektivisering är tillräckligt. Därför vill de använda vattenkraft mer. 

Fler älvar kan regleras, menar de. 61 

 

Partistyrelsen har också yttrat sig över de här tre motionerna. Partistyrelsen instämmer i 

motionerna och menar att samtliga de förslag som framförts också finns med i 

förnyelseplanen. De anser därmed motionerna besvarade. Enda undantaget är kravet på 

kraftig utbyggnad av vattenkraften som inte heller partistyrelsen kan ansluta sig till. 

 

Om kärnkraftens avfall 

 

Maud Andersson, Theresia Bergendahl och Helene Andersson från Stockholms distrikt 

skriver i en kort motion följande om kärnkraftens avfall: 

 
Idag är vi i Sverige soptipp åt bl a Västtyskland. Vi tar emot uranhaltigt avfall för omarbetning. 
Detta är horribelt då vi skall avveckla vår egen kärnkraft. Vi skall inte bygga upp en 
kärnkraftsindustri som bygger på andra länders sopor.62 
 

Partistyrelsen instämmer i motionen. Den motsätter sig all hantering av utländskt 

radioaktivt avfall i Sverige. Däremot ska det svenska samhället ta hand om de egna 

atomsoporna. Den skriver också att sambandet mellan radioaktivt avfall och framställning 

av vapenplutonium är välkänt. En felaktig avfallshantering är därför ett stort hot mot hela 

mänskligheten. 

 

Om miljöeffekterna av Tjernobylolyckan 

 

I Norrland blev många kommuner drabbade av radioaktivt nedfall från Tjernobyl. Detta tar 

Olle Maxén och Arne Bergfors från Timrå upp: 

 
Reaktorolyckan i Tjernobyl har inneburit stora förändringar för oss, som bor i de mest drabbade 
områdena i Sverige. Vårt län Västernorrland, som blev ett av de mest drabbade länen i landet, har 
fått helt nya förutsättningar, när det gäller bl a naturresurserna. Förutsättningarna för befolkningen 
att plocka bär och svamp, fiska i våra sjöar samt jaga har drastiskt förändrats. Allmänhetens rädsla, 
ängslan och oro vid reaktorhaveriet finns fortfarande kvar.63 
 

Motionärerna förordar mer forskning om konsekvenserna av Tjernobylolyckan samt att 

särskilt drabbade kommuner erhåller extra resurser.  

 

Bengt Göran Jansson skriver i en motion om väderförändringar p.g.a. Tjernobylolyckan:   

 

                                                 
61 Centerns riksstämma 1988, Motion nr. 41 
62
 Centerns riksstämma 1988, Motion nr. 42 

63 Centerns riksstämma 1988, Motion nr. 43 
 



 35 

Faktum är att vädret efter det att olyckan i Tjernobyl inträffade har varit onormalt. Det har varit 
långa perioder med stabil, oftast dålig väderlek.64 
 

Sedan följer en ganska detaljerad redogörelse för de avvikelser från det normala vädret som 

varit under den aktuella perioden. För en nutida läsare låter det märkligt likt den 

klimatdebatt som vi haft de senaste åren. Jansson diskuterar också väderförändringar som 

tros ha skett p.g.a. atombombsprov på Novja Semja på 1950- och 60-talet. Sambandet 

mellan radioaktivitet i atmosfären och vädret bör därför, enligt Jansson, vetenskapligt 

utredas. Inte minst kommer turismen hämmas av fortsatta väderförändringar.  

 

Partistyrelsen menar att motionärerna tar upp viktiga frågor och överlämnar därför båda 

motionerna till riksdagsgruppen. Den ser forskning om sambandet mellan radioaktivt 

nedfall och väderförändringar som mycket viktig. 65 

 

8.2. Motionerna 2007 

 

Röster mot kärnkraft 

 

Den mest kärnkraftskritiska motionen är skriven av Jesper Uhlén från Hallands distrikt. 

Han menar att det behövs ett datum för kärnkraftsavvecklingen. Hans förslag är att 

ytterligare två reaktorer ska vara avstängda till år 2020. De förnyelsebara energikällorna 

kommer aldrig att utvecklas om inte ett datum sätts:   

 
Alliansen har sagt att vi måste vänta tills det finns bättre alternativ. Jag anser att det försätter oss i en 
ond cirkel. Ingen som trycker på avvecklingen av kärnkraften och ingen som trycker på utvecklingen 
av de miljövänliga alternativen.66 
 

Eva Dahlgren från Skaraborgs distrikt är också mot kärnkraften. Hon skriver visserligen 

inte om avveckling, som Jesper Uhlén. Däremot vill hon att centerpartiet skärper kravet på 

att kärnkraften inte byggs ut. Kärnkraften är inte förenlig med kretsloppstänkandet som är 

en av centerpartiets politiska utgångspunkter. Det är inte heller moraliskt försvarbart att 

både ha kärnkraft och vara mot uranbrytning i Sverige. ”Är vår hembygd mer värdefull än 

andra människors?” undrar hon. Dahlgren vill därför att Centerpartiet med ”med all kraft 

verkar för att utbyggnad av kärnkraft inte kommer till”. Hon vill också att uranbrytning inte 

ska tillåtas i Sverige.67 

 

 

                                                 
64 Centerns riksstämma 1988, Motion nr. 44 
65 Partistyrelsens yttranden över motionerna nr. 39-44, 1988 
66
 Centerpartiet. Riksstämma 2007, motion nr. 213 

67 Centerpartiet. Riksstämma 2007, motion nr. 212 
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Röster för kärnkraft 

 

I en futuristisk men tekniskt komplicerad motion skriver Ove Svidén från Stockholms 

distrikt att Centerpartiet ska verka för att forskning om radioaktivt avfall förstärks. En 

process som heter transmutation är, enligt Svidén, en ”lovande teknik” för att få bort 

radioaktiviteten ur kärnavfall: 

 
Med hjälp av en rationell transmutation ska fissionsepokens kärnkraft från uran inte behöva lämna 
ett avfall som behöver bevakas i generationer framåt.68 
 

Dessutom menar han att spillvärmen från kärnkraften i framtiden borde kunna användas på 

ett bättre sätt, precis som CUF skriver. Men det behövs mer forskning om detta. Svidén 

skriver också att Sverige borde intressera sig för de naturgasfyndigheter som tros finnas 

under isen i Arktis. Sverige skulle kunna bygga upp en industri som förädlade och 

exporterade dessa fyndigheter. Han förespråkar dessutom mer forskning om väte som 

tänkbar framtida energikälla.  

 

Mest positiv till kärnkraften är Tor Wadmark från Skånes distrikt. Han vill att Barsebäck 

ska producera el till Köpenhamnsregionen: 

 
Ojämnt sinande olja och höga priser har gjort kärnkraft ännu bättre. Djupförvaring och återcykling 
av använt kärnbränsle är på gång i både Finland och Sverige. Skydd mot terrorism vid 
kärnanläggningar förstärks av myndigheter och kraftföretag över hela världen och säkerhetsmässigt 
genom världssamfundet FN:s IAEA för att säkra fredlig kärnenergi och förhindra militär 
användning.69 
 

Barsebäckselen skulle, som Wadmark skriver, ”kolbefria” Köpenhamn. Detta minskar 

utsläppen av växthusgaser och förbättrar luftkvalitén i staden. Kärnkraftens olycksrisker är 

helt osannolika och bör ställas mot de hälsorisker som koleldning skapar: 

 
Enligt världshälsoorganisationen WHO och EU kommer 170 personer att dö varje år i hjärt- och 
kärlsjukdomar och lungcancer av de minsta rökpartiklarna PM2,5 på Själland och i Skåne på grund 
av att Barsebäck 2 stängdes.70 
 

En ny dialog i hela rörelsen? 

 

Qalinle Dayib och Torulf Nilsson från Skånes distrikt efterlyser mer diskussion om 

energipolitiken, både i landet och inom centerrörelsen. En skeptisk inställning till kärnkraft 

är sund, men måste ställas mot det faktum att kärnkraften faktiskt fungerat bra och att den 

                                                 
68 Centerpartiet. Riksstämma 2007, motion nr. 220 
69 Centerpartiet. Riksstämma 2007, motion nr. 222 
70 Centerpartiet. Riksstämma 2007, motion nr. 222 
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inte bidrar till växthuseffekten. Ytterligare omprövningar av centerpartiets syn på 

kärnkraften kan därför behöva göras: 

 
Centerpartiet har under lång tid spelat en nyckelroll i svensk energipolitik och kommer göra det även 
framgent. Det ger stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen, men innebär också att vi har 
ett stort ansvar för att föra frågan framåt. Energifrågan har debatterats på många stämmor, men 
alltför ofta fallit i den enkla fållan för eller mot kärnkraft. Det var länge sedan frågan diskuterade 
samlat och brett i rörelsen. Det är särskilt påkallat i en tid som kräver att alla partier prövar gamla 
principer och bidrar till att finna lösningar för framtiden.71 
 

Dayib och Nilssonh tar därför inte ställning för eller mot kärnkraft. Deras önskan är istället 

en dialog med hela centerrörelsen i energifrågan. En dialog skapar delaktighet och ökar 

kunskaperna.   

 

De här motionerna innehåller ingen kommentar från partistyrelsen. Miljöprogrammet från 

år 2007  (se stycke 6.2) antogs av riksstämman och besvarar de motioner som här 

redovisats.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Centerpartiet. Riksstämma 2007, motion nr. 224 
72 Hänvisningen till Gröna visioner - Centerpartiets program för en miljödriven tillväxt görs på 
Centerpartiets hemsida, www.centerpartiet.se 
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9. ANALYS  

 

 

9.1. Centerpartiets ideologi 

 

I 1981 års partiprogram var den politiska kursen klar och synen på kärnkraft tydligt 

formulerad. Partiprogrammet från 2001 är mycket mer öppet för tolkningar och nya vägval. 

På kort sikt kan Centerpartiet med nuvarande partiprogram och miljöprogram låta 

kärnkraften finnas kvar. På längre sikt finns dock inte den möjligheten. Storskalig 

användning av uran ska ju, som det står i partiprogrammet, fasas ut. Centerpartiet ställer 

inte heller kärnkraft mot olja. Många uppfattar ju idag kärnkraft som renare och mindre 

klimatförstörande än fossila bränslen. I Centerpartiets parti- och miljöprogram finns dock 

inget stöd för en sådan syn. Båda energikällorna ses som oekologiska fast på olika sätt. 

Ekologi var och är således en av centerpartiets grundvärderingar. Här är partiet sig likt. Det 

har dock skett andra förändringar.   

 

På 1980-talet var Centerpartiet, som framgått, ett parti som var skeptiskt till ekonomisk 

tillväxt. I dokumenten från 1980-talet finns långa resonemang om den ekonomiska 

tillväxtens alla nackdelar. 80-talets Centerparti varnade för en onyanserad syn på 

ekonomisk tillväxt. För en nutida läsare framstår 1980-talets centerparti närmast som 

dagens miljöpartiet. Den ekonomiska tillväxten ansågs leda till global ojämlikhet och 

förbrukning av ändliga naturresurser. Den ansågs inte med automatik leda till större 

välfärd. 

 

Decentralisering var också en viktig del av kritiken mot kärnkraft på 1980-talet. 

Energisystemet skulle utgå från ”småskaliga energienheter”. Risken för störningar i ett 

centraliserat energisystem ansågs stor. Ett decentraliserat energisystem skulle däremot ge 

en stabilare och säkrare energiförsörjning. Dessutom var kärnkraften svår eller omöjlig för 

vanliga människor att ha insyn i och den skulle därför kontrolleras av ”demokratiskt styrda 

organ”.  

 

På 2000-talet har tillväxtkritiken omformulerats till en politik för ”miljödriven tillväxt”. 

Varje energikälla ska prövas utifrån kriterierna ”miljö, ekonomi och konkurrenskraft”, 

enligt det nu gällande miljöprogrammet. Centerpartiet är numera mycket mer öppet för 

marknadslösningar på energimarknaden. Konkurrensen ger konsumenterna bra priser. 

Önskan om en stabil energiförsörjning finns kvar. Denna kopplas däremot inte nu till 

decentralisering. Det är snarare så att det idag är kärnkraften som ses som en garant för en 

stabil och säker energiförsörjning. 
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De gamla skrivningarna om ”demokratisk kontroll” finns inte kvar i dokumenten från 

2000-talet. Däremot finns på 2000-talet, till skillnad från på 1980-talet skrivningar om att 

det är viktigt att hitta breda lösningar på energiområdet och att samarbeta över parti- och 

blockgränser. Det är viktigt att inte göra energipolitiken till ”en bricka i regeringsspelet” 

och ”partipolitisk prestige” bör undvikas, enligt centerpartiets miljöprogram 2007.  Att hitta 

breda parti- och blocköverskridande uppgörelser är för Centerpartiet numera viktigare än 

att till varje pris genomföra den egna kärnkraftspolitiken.  

 

 

 

Det finns alltså en hel del förändringar i partiets grundvärderingar. Däremot är 

verklighetsbeskrivningen på 2000-talet påfallande lik verklighetsbeskrivningen på 1980-

talet. Detta är något som förundrat mig under arbetets gång. Idag är det lätt att få intrycket 

att växthuseffekten är ett nytt påfund som upptäckts de senaste åren och som nyligen fått 

utrymme i debatten. Så kanske är fallet i massmedier (?) men faktiskt inte i det politiska 

samtalet. I dokumenten från 1980-talet finns precis samma debatt som vi har idag om 

oljeberoendet, om de fossila bränslenas klimatpåverkan, om etanol som drivmedel och om 

Tabell 9.1. Centerpartiets ideologi i kärnkraftsfrågan vid de undersökta 
tidpunkterna 

 1980-talet 2000-talet 

Grundvärderingar: ● Ekologi 
● Mot en onyanserad syn 

på ekonomisk tillväxt 
● Demokratisk kontroll 
● Decentralisering 

● Ekologi 
● För miljödriven tillväxt 
● Konkurrenskraft 
● Att samarbeta med andra 

partier 

Verklighetsomdömen: Kärnkraften är en 
oekologisk energikälla med 
allvarliga säkerhetsproblem 
 
Sverige bör minska sitt 
beroende av olja och 
kärnkraft och satsa på de 
förnybara energislagen 

Kärnkraften är en 
oekologisk energikälla med 
allvarliga säkerhetsproblem 
 
Sverige bör minska sitt 
beroende av olja och 
kärnkraft och satsa på de 
förnybara energislagen 

Handlings-
rekommendationer: 

Uranbrytning ska ej ske i 
Sverige 
 
Avveckla kärnkraften 
snarast eller enligt en 
tidsplan 

Uranbrytning ska ej ske i 
Sverige 
 
Fasa ut kärnkraften till 
lägsta möjliga 
samhällsekonomiska 
kostnad och med minsta 
möjliga risk för störningar i 
elförsörjningen.   
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vikten av att satsa på de förnybara energislagen. Här har verkligen inte hänt mycket. Då 

som nu kritiseras socialdemokraterna för att de inte satsat tillräckligt på de förnybara 

energislagen. 

 

Likaså kvarstår Centerpartiets omdöme om kärnkraft såsom en oekologisk energikälla med 

allvarliga säkerhetsproblem. Att Tjernobylolyckan numer ligger ganska långt tillbaka i 

tiden har inte förändrat något i detta avseende. Uranbrytning ska därför inte tillåtas i 

Sverige. Där har Centerpartiet inte förändrat sin politik. Däremot har, som framgått, 

politiken för den svenska kärnkraften förändrats. Kravet på en politiskt styrd 

kärnkraftsavveckling har strukits till förmån för en mer marknadsstyrd utfasning av 

kärnkraften. Enligt Miljöprogrammet från 2007 ska den fasas ut ” till lägsta möjliga 

samhällsekonomiska kostnad och med minsta möjliga risk för störningar i 

elförsörjningen”.73   

 

 

9.2. Centerpartiets argument 

 

Mot-argument  

 

Många av argumenten från 1980-talets parti- och miljöprogram används också i de senare 

dokumenten. Centerpartiet anser fortfarande att riskerna för olyckor är oacceptabla. 

Uranbrytning, drift och avfallsförvaring är förenat med stora miljörisker. Uranet är en 

begränsad naturresurs som någon gång kommer ta slut. Argumentet att kärnkraften av 

diktaturer kan användas för att framställa atomvapen har inte heller förlorat sin giltighet.  

  

Nya argument har egentligen inte tillkommit. Idag är risken för terrorattacker mot 

kärnkraftverk ett vanligt argument för kärnkraftsmotståndare. Det finns dock inte med i det 

undersökta materialet. De säkerhetsproblem som upptäckts i de svenska kärnkraftverken 

används inte heller som argument. Ett argument som var viktigt på 1980-talet men som inte 

nämns längre är centraliseringsargumentet. Kärnkraften var och är en starkt centraliserad 

energikälla, långt från de ”småskaliga energienheter” som centerpartiet skriver om i 1980-

talets miljöprogram. Det finns inga sådana argument idag i Centerpartiet. Ett annat 

argument som försvunnit är att kärnkraften hindrar en utveckling av förnybara energislag.  

 

 

 

 
                                                 
73 Gröna visioner, 2007, s. 25 
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Tabell 9.2. Argument mot kärnkraft i Centerpartiets parti- och miljöprogram 
 
Mot-argument 1980-tal 2000-tal 

   

Risken finns för en kärnkraftsolycka ● ● 

Vi vet inte vad vi ska göra med avfallet ● ● 

Kärnkraften kan användas till kärnvapen ● ● 

Uranbrytning skapar svåra lokala miljöproblem ● ● 

Uran är en ändlig naturresurs ● ● 

Kärnkraften är en centraliserad energikälla ●  

Kärnkraften hindrar en utveckling av förnybara energislag ●  

Folkomröstningen ska följas ●  

En stor majoritet kvinnor är mot kärnkraft   

Kärnkraften försämrar kvinnors livsvillkor   

Kärnkraftselen är dyr   

Risken finns för terrorattacker mot kärnkraftverk   

Radioaktivitet kan påverka klimatet   

Det är omoraliskt att inte bryta uran i Sverige   

Sverige ska inte behöva ta emot andra länders atomsopor   

Stora säkerhetsproblem vid de svenska kärnkraftverken   

 

För-argument 

 

Parti- och miljöprogrammen innehåller i stort sett inga argument för kärnkraft. Det är dock 

helt naturligt att för-argument inte finns med i parti- och miljöprogrammen. I 

miljöprogrammet från 2007 finns visserligen en formulering om att kärnkraften orsakar 

”små utsläpp till luft och vatten”. Emellertid konstateras att kärnkraftens övriga 

miljöproblem väger tyngre och denna formulering kan knappast ses som ett argument för 

kärnkraft.  Argumentet att kärnkraften är miljövänlig som inte släpper ut växthusgaser finns 

inte i Centerpartiets parti- och miljöprogram. 

 

 

9.3. Centerpartiets ungdomsförbund 

 

Kärnkraftspolitik på 1980-talet och på 2000-talet 

 

På 1980-talet var CUF:s handlingsrekommendationer för kärnkraften tydliga. Precis som i 

centerns förnyelseplan förespråkades en snabb avveckling med omedelbar start i Barsebäck 
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och Ringhals. Vid sekelskiftet skulle kärnkraften vara så gott som helt avvecklad och ersatt 

med förnybara energikällor. Energihushållningen skulle halveras under samma tid. Någon 

uranbrytning i Sverige ville CUF inte veta av. I handlingsprogrammet från 1985 beskrivs 

uranbrytning som en av ”de mest miljöförstörande industriprocesser som finns”.  

 

2000-talets CUF har nästan ingen likhet alls med 1980-talets CUF. CUF år 2007 har en 

pragmatisk syn på samhällets behov av el och därmed kärnkraft. Man vill ha kvar den 

kärnkraft som finns. Centerns ungdomsförbund har verkligen gjort en helomvändning i den 

här frågan. 

 

Enligt deras sakpolitiska program vill de att de tio svenska reaktorer som finns kvar också 

bör fortsätta att användas. De ska tas ur bruk när det anses motiverat av säkerhetsskäl eller 

ekonomiska skäl eller när de kan ersättas av miljövänliga energikällor. CUF vill också att 

det ska vara tillåtet att bryta uran i Sverige. De kommuner som så önskar ska ha den 

möjligheten och detta kräver en lagändring. Argumentet är att Sverige, såsom 

kärnkraftsnation, också ska ta sitt ansvar för denna del av processen och inte vältra över det 

på andra länder.  

 

Mot-argument 

 

CUF argumenterar fortfarande mot kärnkraften som energikälla. Enligt det sakpolitiska 

programmet ser de inte kärnkraften ”som en långsiktig lösning på energiproblemen”.74 

Uranet orsakar stora problem, från brytning via drift till avfall. Ett annat argument mot 

kärnkraft är att det går åt mycket energi vid brytandet av uran. Ett tredje argument är risken 

för kärnkraftsolyckor.  

 

Idag finns en optimism om att avfallsproblem faktiskt skulle kunna lösas. CUF är därför 

positivt till forskning om kärnkraft och avfallshantering. Det är således typiskt att 

argumentet ”Vi vet inte vad vi ska göra med avfallet” inte finns med i materialet från 2000-

talet.  

 

Här kan också konstateras att även CUF har tappat decentraliserings-argumentet, liksom 

freds-argumentet. Dessutom ses inte kärnkraften idag som samma hinder för en utveckling 

av förnybara energislag. Det är bättre att verkligen satsa på de förnybara energislagen 

istället för att bara vara mot kärnkraft, resonerar dagens CUF, precis som även 

Centerpartiet gör. 

                                                 
74 CUF, Sakpolitiskt program, 2007, www.cuf.se 
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För-argument 

 

I materialet från 2000-talet finns också några för-argument som kompletterar bilden av var 

CUF står i kärnkraftsfrågan. Här märks optimismen kring kärnkraftsforskningen. På 1980-

talet sågs forskning kring uppbearbetning av avfallet som en risk för kärnvapen-produktion. 

Idag ses det mer som en möjlighet att utvinna mer energi. Det skulle också, menar CUF, 

kunna leda till att slutförvaringstiden kortas. Det som kan ha allra störst betydelse för 

framtiden är att CUF är för uranbrytning i Sverige. Vi ska ta ansvar för hela 

kärnkraftsprocessen. Dubbelmoralen kring kärnkraften ska bort. Här har CUF gått ett steg 

längre än moderpartiet. CUF har däremot inte använt argumentet att kärnkraft är bättre för 

klimatet än olja. Här håller man samma linje som Centerpartiet. 

 

 

 

Tabell 9.3. Argument mot kärnkraft i CUF 
 
Mot-argument 1980-tal 2000-tal 

   

Risken finns för en kärnkraftsolycka ● ● 

Vi vet inte vad vi ska göra med avfallet ●  

Kärnkraften kan användas till kärnvapen ●  

Uranbrytning skapar svåra lokala miljöproblem ● ● 

Uran är en ändlig naturresurs ● ● 

Kärnkraften är en centraliserad energikälla ●  

Kärnkraften hindrar en utveckling av förnybara energislag ●  

Folkomröstningen ska följas ●  

En stor majoritet kvinnor är mot kärnkraft   

Kärnkraften försämrar kvinnors livsvillkor   

Kärnkraftselen är dyr   

Risken finns för terrorattacker mot kärnkraftverk   

Radioaktivitet kan påverka klimatet   

Det är omoraliskt att inte bryta uran i Sverige   

Sverige ska inte behöva ta emot andra länders atomsopor ● ● 

Stora säkerhetsproblem vid de svenska kärnkraftverken   
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Tabell 9.4. Argument för kärnkraft i CUF 
 
För-argument 1980-tal 2000-tal 

   

Kärnkraften är en säker energikälla 
 

  

Forskning kan förkorta slutförvaringstiden eller helt lösa 
avfallsproblemen 

 ● 

Forskning om avfallet kan möjliggöra att mer energi utvinns. 
 

 ● 

Skydd mot terrorism vid kärnkraftverk stöds av FN, 
myndigheter och kraftföretag 

  

Fossila bränslen påverkar klimatet, till skillnad från kärnkraften 
 

  

Det finns goda uranförekomster i Sverige som kan tas i bruk   
 

 ● 

Elförbrukningen har ökat 
 

  

Höga oljepriser 
 

  

 

 

 

9.4. Centerkvinnorna 

 

Kärnkraftspolitik på 1980-talet och 2000-talet 

 

1980-talets Centerkvinnor förespråkade samma kärnkraftspolitik som Centerpartiet och 

CUF. En avvecklingsplan skulle tas fram omedelbart. Folkomröstningen skulle följas. 

Avvecklingen skulle starta med Ringhals-reaktorn. Typiskt för 1980-talets Centerkvinnor 

var att kärnkraften sattes in i ett kvinnoperspektiv. Kvinnor över partigränserna motsatte sig 

en energikälla med så allvarliga säkerhetsrisker och svår avfallshantering.1980-talets 

Centerkvinnor uppmanade därför till samarbete med kvinnor i övriga partier. Det här 

perspektivet fanns inte i vare sig CUF eller Centerpartiet på den tiden.   

 

Det finns i det empiriska materialet från 1980-talet inga uppgifter om Centerkvinnornas syn 

på uranbrytning i Sverige. Frågan var förmodligen inte på agendan på samma sätt som det 

är nu. Jag anser dock att man, mot bakgrund av Centerkvinnornas starka engagemang mot 

kärnkraft, också kan utgå från att Centerkvinnorna på 1980-talet var emot uranbrytning i 

Sverige. 

 

Dagens Centerkvinnor prioriterar inte kärnkraftsfrågan på samma sätt. Av intervjun med 

Ewa Sangert framgår att Centerkvinnorna främst arbetar med genusrelaterade frågor och 

kärnkraften ses idag inte som en sådan. Centerkvinnorna följer moderpartiets politik i 
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energifrågorna och ställer sig bakom en politik som är mer inriktad på att utveckla 

förnybara energikällor än att avveckla kärnkraften. En omställning till förnybara energislag 

leder till att kärnkraften på längre sikt kan fasas ut. Centerkvinnorna är också emot en 

eventuell uranbrytning i Sverige. Allt detta stämmer också med innehållet i artiklarna på 

Annika Qarlssons hemsida. 

 

Centerkvinnornas miljöprogram ger en något annorlunda bild. ”Centerkvinnorna kräver att 

Sverige genomför den egna kärnkraftsavvecklingen”, enligt miljöprogrammet. Det finns 

dock inga handlingsrekommendationer för den svenska kärnkraften. Det enda som står är 

att kärnreaktorerna i Sosnovyj Bor utanför Sankt Petersburg och Ignalina i Litauen ska 

stängas.75  

 

Argumenten  

 

Ett vanligt argument på 1980-talet var, som nämnts, att en majoritet av kvinnor var emot 

kärnkraft. Ett annat viktigt argument för 1980-talets Centerkvinnor var fredsargumentet. 

Sverige skulle internationellt föregå med gott exempel och avveckla kärnkraften. Det skulle 

bidra positivt till internationellt nedrustnings- och fredsarbete. I övrigt hade den tidens 

Centerkvinnor alla de argument som även fanns hos moderpartiet och CUF: risken för 

olyckor, avfallsproblematiken, att kärnkraften hämmar en utveckling av förnybara 

energislag samt centraliseringsargumentet. 

 

På 2000-talet har som sagt Centerkvinnorna valt att prioritera andra frågor än 

kärnkraftsfrågan. Av intervjun med Ewa Sangert framgår att det idag är osannolikt att 

Centerkvinnorna skulle ha en avvikande uppfattning än moderpartiet. Det stämmer också 

med den bild av politiken man får på Annika Qarlssons hemsida. I miljöprogrammet finns 

som framgått en formulering om att kärnkraften ska avvecklas. Det finns dock inga 

argument.  

 

Avsaknaden av argument i miljöprogrammet belyser en viktig förändring i 

Centerkvinnorna och jag har därför valt att ta med det i analysen. För att komplettera bilden 

har även argumenten i de två artiklarna på Annika Qarlssons hemsida inkluderats. 

Bakgrunden till att analysen av Centerkvinnorna lagts upp på det här sättet framgår av 

källdiskussionen i stycke 4.2.  

 

Argumenten framgår av tabell 9.5. Om man jämför argumenten, och även inkluderar 

argumenten från Annika Qarlssons hemsida, ser man att några av argumenten finns kvar: 
                                                 
75 Centerkvinnorna, Program för miljö, 2004 
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risken för en kärnkraftsolycka, att vi inte vet vad vi ska göra med avfallet samt att 

kärnkraftselen är dyr. Annika Qarlsson argumenterar tydligt i uranbrytningsfrågan, att 

jämföra med CUF:s ställningstagande. Precis som i Centerpartiet och CUF har även 

Centerkvinnorna tappat centraliserings-argumentet, argumentet att folkomröstningen ska 

följas samt att kärnkraften hindrar en utveckling av förnybara energislag.  

 

Dessutom har Centerkvinnorna tappat de kvinnorelaterade argumenten i kärnkraftsfrågan. 

Att kvinnor är mer skeptiska till kärnkraft är därför inget argument som längre används 

inom centerrörelsen. 

 

Tabell 9.5. Argument mot kärnkraft hos Centerkvinnorna 
 
Mot-argument 1980-tal 2000-tal 

  Miljö-

program 

Annika 

Qarlssons 

hemsida 

Risken finns för en kärnkraftsolycka ●  ● 

Vi vet inte vad vi ska göra med avfallet ●  ● 

Kärnkraften kan användas till kärnvapen ●   

Uranbrytning skapar svåra lokala 
miljöproblem 

  ● 

Uran är en ändlig naturresurs   ● 

Kärnkraften är en centraliserad energikälla ●   

Kärnkraften hindrar en utveckling av 
förnybara energislag 

●   

Folkomröstningen ska följas ●   

En stor majoritet kvinnor är mot kärnkraft ●   

Kärnkraften försämrar kvinnors livsvillkor ●   

Kärnkraftselen är dyr ●  ● 

Risken finns för terrorattacker mot 
kärnkraftverk 

  ● 

Radioaktivitet kan påverka klimatet    

Det är omoraliskt att inte bryta uran i Sverige    

Sverige ska inte behöva ta emot andra länders 
atomsopor 

   

Stora säkerhetsproblem vid de svenska 
kärnkraftverken 
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9.5. Motionerna till riksstämman 

 

Synen på kärnkraftspolitiken 

 

Samtliga motioner 1988 ville se en förtida avveckling av kärnkraften. Den ganska radikala 

avvecklingstakt som förnyelseplanen förespråkade mötte ingen kritik eller ifrågasättande. 

Partistyrelsen konstaterade också att motionerna låg väl i linje med den politik som 

centerpartiet stod för. Flera motioner uttryckte ett starkt missnöje med hur 

socialdemokraterna skött energifrågan under sin tid i regeringsställning. 

Socialdemokraterna var, enligt motionerna, kluvna i kärnkraftsfrågan. I Centerpartiet fanns 

ingen kluvenhet och partiet sågs som en garant för att få fart på energiomställningen och 

kärnkraftsavvecklingen.  

 

I motionerna från 2007 finns däremot alla åsikter företrädda. Här finns röster för såväl 

avveckling, användning och utveckling av kärnkraften. En av motionärerna vill ha ett 

datum för avvecklingen, annars händer inget med de förnybara alternativen, d.v.s. samma 

argumentation som centern på 1980-talet. En annan motionär nämner visserligen inte ordet 

avveckling, men vill inte se att kärnkraften utvecklas och varnar för att uran ska få brytas i 

Sverige. Den motionen ligger närmast det som idag är centerpartiets linje. Allra mest 

kärnkraftsvänlig är den motion som förespråkar att Barsebäck tas i bruk igen för att 

förbättra luftkvalitén i Köpenhamnsregionen och bidra till minskade växthusgaser. Denna 

argumentation liknar den som Folkpartiet har idag och är långt från traditionell 

centerpolitik.  

 

Argumenten i motionerna 

 

Det empiriska underlaget är här för litet för att kunna dra några slutsatser av att ett enskilt 

argument finns med. Då skulle motioner över en längre tidsperiod behövt studeras. Det 

finns däremot en tendens i hur motionerna förändrats som är värd att diskutera. 

 

Mot-argument 

 

Intressant är att kärnkraftens olycksrisker inte nämns i materialet från 2007. På 1980-talet 

var det ett av de allra tyngsta argumenten. Det beror troligtvis på att de svåra 

kärnkraftsolyckorna nu ligger längre tillbaka i tiden. Ett annat argument som försvunnit, 

liksom i parti- och miljöprogrammen, är centraliseringsargumentet. Ett fascinerande 

argument som jag hittade i det äldre materialet är att radioaktivitet tros kunna påverka 

klimatet.  Idag är det de fossila bränslena som anses påverka klimatet.  
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Tabell 9.6. Argument mot kärnkraft i motionerna till riksstämman 
 
Mot-argument 1988 2007 

   

Risken finns för en kärnkraftsolycka     ●  

Vi vet inte vad vi ska göra med avfallet      ● 

Kärnkraften kan användas till kärnvapen   

Uranbrytning skapar svåra lokala miljöproblem      ● 

Uran är en ändlig naturresurs   

Kärnkraften är en centraliserad energikälla     ●  

Kärnkraften hindrar en utveckling av förnybara energislag     ●     ● 

Folkomröstningen ska följas   

En stor majoritet kvinnor är mot kärnkraft   

Kärnkraften försämrar kvinnors livsvillkor   

Kärnkraftselen är dyr   

Risken finns för terrorattacker mot kärnkraftverk   

Radioaktivitet kan påverka klimatet     ●  

Det är omoraliskt att inte bryta uran i Sverige      ● 

Sverige ska inte behöva ta emot andra länders atomsopor     ●  

Stora säkerhetsproblem vid de svenska kärnkraftverken   

 

Motionerna från 2007 är något mer inriktade på kärnkraftens helhetsproblem, från 

uranbrytning till avfallshantering. Det omoraliska i att använda kärnkraft men inte bryta sitt 

eget uran nämns också. Märk att detta här är ett argument mot kärnkraft och inte ett 

argument för svensk uranbrytning, såsom i CUF. Argumentet att kärnkraften hindrar en 

utveckling av de förnybara energikällorna finns med vid båda de undersökta tillfällena. I 

parti- och miljöprogrammen såg vi ju att det argumentet försvunnit under 2000-talet. 

 

För-argument 

 

I parti- och miljöprogrammen förekommer, som nämnts, inga för-argument. Det är därför 

intressant att studera motionerna i detta avseende. Finns det centerpartister som faktiskt är 

för kärnkraften och som dessutom vågar stå upp för det på riksstämman? 

 

1988 fanns inga sådana röster. Den enda invändning som framfördes 1988 var att de 

alternativa energikällorna inte riktigt räckte till. Men det fanns ingen röst som antydde att 

kärnkraftsavvecklingen gick för snabbt, var orealistisk eller skulle genomföras på något 

annat sätt. Det rådde stark konsensus i kärnkraftsfrågan. År 2007 har däremot bilden helt 
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förändrats. Här syns den nya öppenheten inom centerpartiet. Här framförs nu alla möjliga 

åsikter om kärnkraft och argumenten spänner över hela den ideologiska skalan.  

 

Tabell 9.7. Argument för kärnkraft i motionerna till riksstämman 

För-argument 1988 2007 

   
Kärnkraften är en säker energikälla 
 

 ● 

Forskning kan förkorta slutförvaringstiden eller helt lösa 
avfallsproblemen 

 ● 

Forskning om avfallet kan möjliggöra att mer energi utvinns. 
 

 ● 

Skydd mot terrorism vid kärnkraftverk stöds av FN, 
myndigheter och kraftföretag 

 ● 

Fossila bränslen påverkar klimatet, till skillnad från kärnkraften 
 

 ● 

Det finns goda uranförekomster i Sverige som kan tas i bruk   
 

  

Elförbrukningen har ökat 
 

 ● 

Höga oljepriser 
 

 ● 

 

Här finns, som i CUF, en uppmaning att satsa på kärnkraftsforskning. I två av motionerna 

beskrivs kärnkraften som en säker energikälla. Här finns, till skillnad från i 

miljöprogrammet, argumentet att kärnkraften är klimatvänlig. De höga oljepriserna är ett 

annat argument för kärnkraft. 

 

Tendens 

 

Tendensen är tydlig. Tidigare rådde konsensus kring partiets kärnkraftspoltik och alla 

argumenterade mot kärnkraft. Om det fanns centerpartister som tyckte annorlunda då så 

verkar det ha varit lättare att byta parti än att framföra kritiken på en riksstämma. I 

motionerna från riksstämman 2007  framförs däremot alla tänkbara åsikter och argument. 

Det har skett en slags ”glasnost” i kärnkraftsfrågan. Det finns motionärer som vill se en 

snabb kärnkraftsavveckling, men också dem som uttrycker en stark tro på 

kärnkraftstekniken och dess miljövänlighet.  

 

Man kan spekulera i orsakerna till konsensus inom centerrörelsen i kärnkraftsfrågan på 

1980-talet. Ideologisk övertygelse och identitet är viktiga förklaringar. Att vara 

centerpartist var också att vara mot kärnkraften. De tidigare ställningstagandena på 1970-

talet och i folkomröstningen 1980 är andra förklaringar. Men man kan också undra om 

debattklimatet inom rörelsen på denna tid tillät kritiska röster? 



 50 

 

På 2000-talet har kärnkraftsfrågan inte längre en så tydlig koppling till centerpartistisk 

identitet. Det går att vara för kärnkraft och ändå vara centerpartist. Miljöprogrammet från 

2007 skrevs efter stämman. De mest kärnkraftsvänliga rösterna på stämman har tydligt inte 

fått så mycket gehör för sina åsikter. Det är dock fascinerande att så många uppfattningar 

om kärnkraften finns inom Centerpartiet och att de också kan uttryckas.  

 

De olika uppfattningarna tyder på interna meningsskiljaktigheter om kärnkraften. Men den 

öppnare debatten ger också stora möjligheter. En av motionerna efterlyser en dialog med 

hela centerrörelsen om framtidens energipolitik. Man konstaterar att det är förvånande att 

energifrågorna inte längre diskuteras som förr, ”samlat och brett i hela rörelsen”.76 Mitt 

intryck är att centerpartiet idag, till skillnad från på 1980-talet, verkligen erbjuder en arena 

för en levande och intressant diskussion om energifrågorna.  

 

Det finns dock en risk att strävan efter parlamentarisk framgång åter tystar debatten inom 

Centerpartiet. Motsättningarna trycks tillbaka under ytan och det blir åter en konsensus 

kring formuleringarna i de nya parti- och miljöprogrammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
76 Centerpartiet, riksstämma 2007, motion nr. 224 
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10. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka om Centerpartiet har förändrat sin 

politik i kärnkraftsfrågan samt hur politiken i kärnkraftsfrågan i så fall har förändrats. 

Syftet har preciserats till ett antal forskningsfrågor, som besvaras i stycke 10.1. 

 

10.1. Svar på forskningsfrågor 

 

Har Centerpartiet förändrat sin ideologi i kärnkraftsfrågan?  

 

Jag har funnit att centerpartiet förändrat sin ideologi i kärnkraftsfrågan. Grund-

värderingarna och handlingsrekommendationerna har förändrats. Däremot är 

verklighetsbeskrivningen samma som tidigare. 

 

Grundvärderingarna i Centerpartiet har således förändrats. Ekologi är fortfarande en viktig 

grundvärdering. Utöver det har grundvärderingarna blivit mer marknadsorienterade. 

Tidigare byggde kärnkraftspolitiken på värderingar som ekologi, decentralisering och 

demokratisk kontroll. Centerpartiet var ett parti som varnade för en onyanserad syn på 

ekonomisk tillväxt. 

 

Kritiken av den ekonomiska tillväxten har omformulerats till en politik för miljödriven 

tillväxt. Värderingarna decentralisering och demokratisk kontroll är inte längre lika 

framträdande. En värdering som istället blivit mycket mer viktig är en energikällas 

konkurrenskraft. Dessutom har ett till värde tillkommit i kärnkraftsfrågan nämligen att 

samarbeta med andra partier. Det står formulerat i partiets miljöprogram.  

 

Centerpartiet ser däremot fortfarande på kärnkraften som en oekologisk källa med stora 

säkerhetsproblem. Långsiktigt bör den, liksom oljan, ersättas med förnybara energislag. 

Omdömet om kärnkraften är således samma som tidigare. Handlingsrekommendationerna 

har dock förändrats. En politiskt styrd kärnkraftsavveckling förordas inte längre. Politiken 

idag är att kärnkraften ska fasas ut ”till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad och 

med minsta möjliga risk för störningar i elförsörjningen”. I frågan om uranbrytning har 

däremot ingen förändring skett. Centerpartiet är fortfarande mot uranbrytning i Sverige. De 

viktigaste förändringarna framgår av tabell 9.1. på s. 39. 

 

Att samarbeta med andra partier är ett värde som numera är överordnat att, åtminstone helt 

och hållet, få genomföra den egna kärnkraftspolitiken. Kärnkraften är inte längre en så 

tydlig profilfråga för Centerpartiet. Förutsättningarna för breda partiöverskridande 
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uppgörelser är större efter Centerpartiets förändring. Centerpartiet har blivit ett mer 

borgerligt parti. 

 

En annan tendens är att politiken har blivit mer marknadsorienterad. Denna tendens 

uppfattar jag som typiskt för hela den tidsperiod som här studerats. Det kan finnas två 

orsaker till det. Dels kan förändringen bero på positionsförskjutningen på den politiska 

skalan, att Centerpartiet idag helt enkelt har mer marknadsliberala värderingar. Men man 

kan också tolka det som att politiken blivit mer marknadsstyrd. Påtryckningar från 

näringslivet och särintressen kan tänkas ha större makt över utformningen av 

kärnkraftspolitiken än tidigare. Det här är ett område som man skulle kunna forska mer om.  

 

Utgångspunkt för den här uppsatsen, vilken skisserats i problembilden i stycke 1.1., är att 

energipolitiken är ett område som behöver tydlig politisk styrning för att ge långsiktighet. 

Det finns därför skäl att vara orolig om det är marknaden mer än politikerna som 

formulerar energipolitiken. 

 

Har Centerpartiet förändrat sina argument i kärnkraftsfrågan? 

 

Till skillnad från ideologin är argumenten i de nu gällande parti- och miljöprogram 

påfallande lika argumenten på 1980-talet. Det hänger samman med Centerpartiets omdöme 

om kärnkraften såsom en i grunden oekologisk energikälla med stora säkerhetsproblem. 

Det är förvånande att ett parti som gjort sig känt för att ha en ny kärnkraftspolitik ändå 

argumenterar på i huvudsak samma sätt som tidigare.  

 

De argumenten mot kärnkraft som finns kvar är: 

 

- Risken finns för en kärnkraftsolycka 

- Vi vet inte vad vi ska göra med avfallet 

- Kärnkraften kan användas till kärnvapen 

- Uranbrytning skapar svåra lokala miljöproblem 

- Uran är en ändlig naturresurs 

 

Några argument som fanns tidigare finns däremot inte kvar: 

 

- Kärnkraften är en centraliserad energikälla 

- Kärnkraften hindrar en utveckling av de förnybara energislagen 

- Folkomröstningen ska följas 
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Den viktigaste förändringen är att kärnkraften idag inte ses som ett hinder för en utveckling 

av de förnybara energislagen. Det indikerar en viktig förändring i Centerpartiet, att det är 

viktigare att verkligen satsa på att utveckla nya energikällor istället för att bara avveckla 

kärnkraften. Nya argument har inte tillkommit. Att kärnkraften riskerar att utsättas för 

terrorattacker finns inte med som argument, inte heller de säkerhetsproblem som 

uppmärksammats. Inte heller finns ett tänkbart för-argument med, nämligen att kärnkraften 

skulle vara mer klimatvänlig. Avsaknaden av nya argument tyder på att kärnkraften varit en 

lågprioriterad fråga och att Centerpartiet velat tona ned sin profil. 

 

Annars är det påfallande att argumenten förändrats väldigt lite. En tolkning är att 

argumenten mot kärnkraft som energikälla faktiskt är starka och därför fortfarande står sig. 

 

Har Centerpartiets ungdomsförbund förändrat sin politik respektive sina argument i 

kärnkraftsfrågan? 

 

Jag har funnit att CUF helt har ändrat sin kärnkraftspolitik både med avseende på de 

svenska kärnkraftverken och uranbrytning. CUF har gått i spetsen för hela den förändrade 

synen på kärnkraft i centerrörelsen. CUF har hjälpt till att bryta med gamla tabun och 

därmed bidragit till den nya öppnare debatten.  

 

CUF förordade tidigare att kärnkraften skulle avvecklas. Idag vill CUF att de svenska 

kärnkraftverken finns kvar tills de av säkerhetsskäl eller ekonomiska skäl kan ersättas med 

andra energikällor. Tidigare beskrev CUF uranbrytning som en av ”de mest 

miljöförstörande industriprocesser som finns”. Idag är CUF för att uranbrytning tillåts i 

Sverige. 

 

Även i CUF finns flera av de tidigare använda argumenten mot kärnkraft kvar, såsom 

risken för en kärnkraftsolycka, att uranbrytning skapar svåra lokala miljöproblem och att 

uran är en ändlig naturresurs. Inte heller i CUF finns centraliseringsargumentet kvar och 

inte heller argumentet att kärnkraften hindrar en utveckling av de förnybara energislagen 

 

Det finns i CUF argument som är för användning av kärnkraften, framförallt att forskning 

om avfallet kan möjliggöra att mer energi utvinns. Däremot förekommer inte heller i CUF 

argumentet att kärnkraften inte påverkar klimatet. 

 

Det är en något spretig bild av argumenten i CUF. Flera förändringar finns som antyder en 

mer optimistisk syn på kärnkraftsforskning. En annan viktig förändring är att kärnkraften 

inte längre ses som ett hinder för att utveckla förnybara energislag. Däremot kvarstår även i 
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CUF flera av de grundläggande argumenten mot kärnkraften som energikälla, såsom risken 

för en kärnkraftsolycka eller uranbrytningens miljöproblem. Att de senare argumenten finns 

med är mest förvånande med tanke på att CUF idag är för uranbrytning i Sverige. CUF ser 

det dock som dubbelmoral att ha kärnkraft men låta andra länder sköta den miljöfarliga 

uranbrytningen. 

 

Det finns en delvis bristande överensstämmelse mellan förespråkad politik och 

argumentation. Det riskerar att skapa förvirring om var CUF faktiskt står i kärnkraftsfrågan. 

 

Här kan också nämnas kärnkraftsfrågans åldersaspekt. Enligt SOM-institutet är fortfarande 

yngre mer negativa till kärnkraften än äldre. I åldern 15-30 år vill 33 % använda 

kärnkraften. Motsvarande siffra i åldern 61-85 år är 60 %. 41 % i den yngre ålderskategorin 

vill avveckla kärnkraften medan endast 26 % av de äldre vill det.77 Mot bakgrund av dessa 

siffror är det förvånande att det är ungdomsförbundet som varit den mest 

kärnkraftsinriktade grenen i centerrörelsen. Det finns dock undersökningar som pekar på att 

yngre blivit mer positiva till kärnkraften efter den sista tidens klimatdebatt.78 

 

Har Centerkvinnorna förändrat sin politik respektive sina argument i kärnkraftsfrågan? 

 

Jag har funnit att Centerkvinnorna följer de förändringar som skett i Centerpartiet i 

kärnkraftsfrågan. Tidigare fanns en mycket tydligare profil och ett starkare engagemang 

och kärnkraften sågs som såväl en miljöfråga som kvinno- och fredsfråga. Alla de 

grundläggande argumenten mot kärnkraft som på 1980-talet fanns i Centerpartiet fanns 

också i Centerkvinnorna. Rester av den gamla avvecklingspolitiken finns kvar i 

miljöprogrammet, men där finns inga handlingsrekommendationer eller argument. Idag 

hänvisar Centerkvinnorna till moderpartiets politik att satsa på förnybara energislag och 

långsiktigt fasa ut kärnkraften. Centerkvinnorna är dock fortfarande i grund och botten mot 

kärnkraften som energikälla och har också tagit ställning mot svensk uranbrytning. Det är 

dock ingen fråga som Centerkvinnorna driver. 

 

Tidigare var ett viktigt argument för Centerkvinnorna att en majoritet av kvinnor är emot 

kärnkraft och man uppmanade därför till samarbete med kvinnor i andra partier. Ofta 

åberopades att ”3 av 4 är emot kärnkraft”. I och med att Centerkvinnorna idag saknar egna 

argument har detta argument försvunnit.  

 

                                                 
77 SOM- institutet, 2007 
78 Synnovate, 2007 
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Kärnkraftsfrågan har en mycket tydlig könsdimension. Enligt SOM-institutet är det idag 38 

% av kvinnorna som vill använda kärnkraften jämfört med 63 % av männen. 42 % av 

kvinnorna och 24 % av männen vill avveckla kärnkraften. Sören Holmberg skriver att 

åsiktsskillnaderna om kärnkraften mellan män och kvinnor är ”bland de största som finns 

mellan könen”. Det är, menar han, få politiska sakfrågor som visar på så stora könsmässiga 

skillnader.79 Det är därför anmärkningsvärt att Centerkvinnorna, som är Sveriges största 

politiska kvinnoförbund, inte ser kärnkraften som en genusrelaterad fråga.  

 

Studiet av Centerkvinnorna väcker också en större fråga om kvinnoförbundens roll i 

politiken. Det finns säkert många skäl för ett kvinnoförbund att välja ett antal 

profilområden som Centerkvinnorna har gjort. Det kanske är orimligt att kvinnoförbunden 

ska ha en egen politik på varje politikområde. Å andra sidan riskerar de att få en svagare 

röst om de inte också tar upp andra politikområden än de som allra tydligast är 

kvinnorelaterade. Centerkvinnornas tystnad och följsamhet kontrasterar mot CUF:s skarpa 

profil under 2000-talet. 

 

Har utsikterna till framgång för Centerpartiets politik i kärnkraftsfrågan förändrats: 

 

a, på väljararenan? 

b, på den parlamentariska arenan? 

c, på den interna arenan? 

 

Begreppen väljararenan, den parlamentariska arenan och den interna arenan har beskrivits i 

stycke 3.4.  

 

På den s.k. väljararenan fanns starka skäl på 1980-talet att föra en kärnkraftskritisk politik. 

1980 var det, enligt SOM-institutet, 66 % av befolkningen som ville långsiktigt avveckla 

kärnkraften och 30 % som ville långsiktigt använda den. Kärnkraftsmotståndet var som 

starkast efter Tjernobylolyckan år 1986. 75 procent av väljarna ville då avveckla 

kärnkraften och endast 12 % ville använda den.80 Under den senare delen av 1980-talet 

började visserligen Centerpartiet tappa väljare, då miljöpartiet tog många av de ekologiskt 

inriktade väljare som tidigare, innan miljöpartiet bildades i början av 1980-talet, hade röstat 

på centern. Centerpartiet var under 1980-talet långt från 1970-talets glansdagar då de hade 

upp mot 25 % av rösterna. Trots de här begynnande problemen fanns det ännu under 1980-

talet ett starkt stöd på väljararenan för en kärnkraftskritisk politik. 

 

                                                 
79 SOM-institutet, 2007 
80 SOM-institutet, 2007 
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Men dagens centerparti för också en politik med utsikter till framgång på väljararenan. 

Enligt SOM-institutets undersökningar vill numera 50 % använda kärnkraften och 33 % vill 

avveckla den.81 Det är alltså betydligt fler väljare idag som är för kärnkraft. Det finns också 

många yngre och medelålders väljare som inte deltog i folkomröstningen 1980 och som 

känner sig främmande för den tidens kärnkrafts-positioneringar. Kärnkraften har inte varit 

en stor valfråga sedan tiden närmast efter Tjernobyl-olyckan82 och dessutom finns en viktig 

skillnad jämfört med på 1980-talet, då Miljöpartiet numera är det parti som tydligast 

företräder en politik mot kärnkraft. Det finns därför för centerpartiet idag starka skäl på 

väljararenan för att tona ned kärnkraftsmotståndet. En för stark profil i kärnkraftsfrågan kan 

skrämma bort väljare som sympatiserar med centerpolitik för övrigt. 

 

På den parlamentariska arenan är bilden annorlunda. 1980-talets centerparti ställde sig 

starkt kritisk till socialdemokraterna. Man ansåg att socialdemokraterna satsade enbart 

halvhjärtat på förnybara energislag och att de egentligen ville ha kvar kärnkraften. 

Samtidigt visste centerpartiet att det tydliga avvecklingsalternativ man stod för var omöjligt 

för övriga borgerliga partier. En borgerlig regering hade redan fallit på energifrågan i slutet 

av 1970-talet; risken att det skulle hända igen vid en eventuell borgerlig regering var 

uppenbar. Centerpartiet förde således på 1980-talet en politik med små utsikter till 

framgång på den parlamentariska arenan. 

 

I Centerpartiets miljöprogram från år 2007 står det t.o.m. att partiet ska företräda en politik 

för breda partiöverskridande lösningar på energiområdet. Kärnkraften är inte längre en 

profilfråga. Formuleringarna i partiprogrammet är ytterst försiktiga, nästan självutplånande. 

”Avveckla snarast” har ersatts med ”fasa ut till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad 

och med minsta möjliga risk för störningar i elförsörjningen”. Den nya politiken ger goda 

utsikter till framgång på den parlamentariska arenan. Denna framgång har som bekant 

redan kommit inom ramen för Allians för Sverige. Men formuleringarna i partiprogrammet 

möjliggör i princip också ett samarbete med socialdemokraterna. 

 

På den interna arenan har således också bilden förändrats. Sammanhållningen inom 

centerrörelsen var stark i kärnkraftsfrågan på 1980-talet. I de undersökta motionerna fanns 

inga avvikande uppfattningar om kärnkraftspolitiken och idel argument mot kärnkraften. 

Både ungdomar och kvinnor stödde politiken helhjärtat. Utsikterna till framgång på den 

interna arenan var utomordentligt goda. Om det fanns centerpartister som var för kärnkraft 

på den tiden så sade man inte detta högt i alla fall!  

                                                 
81 SOM-institutet, 2007 
82 Av SOM-institutets undersökningar framgår att år 1990 tyckte 11% av väljarna att 
energi/kärnkraft hörde till de tre viktigaste politiska frågorna; år 2000 var motsvarande siffra 1 %. 
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Läget på den interna arenan idag är mer svårtolkat. Olika röster vågar artikulera sig. Det 

finns en annan öppenhet än tidigare. Alla behöver inte tycka likadant längre. Detta framgår 

inte minst av de undersökta motionerna där åsikter som spänner över hela den ideologiska 

skalan framförts. Här finns såväl för- som motargument.  

 

Inbegripet CUF och Centerkvinnorna är rörelsen splittrad. Frågan om uranbrytning rör upp 

känslor. Denna fråga får en lokal innebörd – något som ofta saknas i den abstrakta 

kärnkraftsdebatten. Många motsätter sig starkt svensk uranbrytning medan andra ser det 

som omoraliskt att ha kärnkraft utan att bryta sitt eget uran. Om framgång på den interna 

arenan definieras som maximerad partisammanhållning, såsom Gunnar Sjöblom gjort, så 

framstår utsikterna till framgång idag som små.  

 

10.2. Slutsatser av hela undersökningen 

 

Jag har funnit att den gamla politiken var ideologiskt principfast. Den enade centerrörelsen. 

Argumentationen var tydlig. Den hade dock de nackdelar att den var parlamentariskt 

problematisk. Det verkar också ha varit svårt att uttrycka avvikande uppfattningar internt. 

Den nya politiken är parlamentariskt möjlig och skapar en intressant debatt inom partiet om 

energifrågorna. Nackdelarna är att partisammanhållningen i kärnkraftsfrågan idag är 

betydligt sämre. Argumentationen är otydlig. Tidigare menade man att kärnkraften var ett 

hinder för att utveckla förnybara energislag och effektivisera energisektorn. Idag gör man 

inte denna koppling längre. Kärnkraftsfrågan är inte längre en profilfråga för Centerpartiet. 

Det är snarare något som man gömmer undan.  

 

I inledningen beskrev jag Centerpartiet som ett nyckelparti i energifrågan. Det stämmer 

också med den bild som Centerpartiet ger av sig självt. I den del av energifrågan som avser 

kärnkraft är Centerpartiet definitivt inte längre ett nyckelparti. Ändå uppfattar jag det som 

att Centerpartiet fortfarande i grund och botten är mot kärnkraft. Det är få röster som är för 

en användning av kärnkraft på längre sikt. Argumentationen är fortfarande mot kärnkraft. 

Man kan säga att den nya politiken inte är lika ideologiskt principfast utan snarare lider av 

viss förvirring om var man egentligen står. Argumentationen stämmer ofta illa överens med 

den förespråkade politiken. 

 

Skulle man kunna ha kvar den gamla politiken? Nej, troligtvis inte. Den saknar det 

helhjärtade stöd internt som den hade förut. Den är fortfarande parlamentariskt 

problematisk. Men den nya politiken har också sina problem. Den är parlamentariskt möjlig 

men istället internt problematisk. Den skapar en debatt om huruvida Centerpartiet svikit sin 
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ideologi. Det verkar som att Centerpartiet i kärnkraftsfrågan gått från en låsning till en 

annan. 

 

Ändå tror jag att Centerpartiet gjort rätt som genomfört den här nyorienteringen. Den har 

stor betydelse för Centerpartiet. Den ger utrymme för att driva nya frågor. Centerpartiet 

behöver inte längre förknippas med kärnkraften. Nya väljare kan lockas utan att kärnkraften 

skrämmer bort. Att vara centerpartist behöver inte längre betyda att vara mot kärnkraft. 

Förändringen i kärnkraftsfrågan ger större möjligheter för Centerpartiet att driva frågorna 

om förnybar energi och energibesparingar. Kärnkraftsfrågan behöver inte längre stå i 

vägen. Centerpartiet ser sig idag som en sådan ”grön kraft” i det borgerliga samarbetet. Det 

är kanske en överdrivet optimistisk syn på det egna partiets betydelse av ett parti med 

enbart 7,9 % av väljarna bakom sig. Men det är förmodligen den möjlighet som 

Centerpartiet har idag i energifrågorna.  

 

10.3. Slutdiskussion 

 

I slutet av uppsatsen kommer jag in på frågor om handlingsutrymme och strategi i 

politiken. Det här temat kan utvecklas mycket mer. Leif Lewins bok Ideologi och strategi. 

Svensk politik under 100 år innehåller ett kapitel om kärnkraftsfrågan på 70- och 80-talet 

och inte minst om Centerpartiets roll i denna.83 Man skulle kunna använda de begrepp som 

finns där för att analysera kärnkraftsfrågan idag och Centerpartiets nya position. Vilka 

likheter och skillnader finns mellan kärnkraftsfrågan i svensk politik på 1970- och 80-talet 

och på 2000-talet? Ett annat sätt att gå vidare är att studera kärnkraftsfrågan i andra partier. 

Det givna studieobjektet är socialdemokratin, som visar en liknande splittring som 

Centerpartiet. Eftersom Socialdemokratin format kärnkraftspolitiken i Sverige tror jag en 

sådan undersökning skulle vara mycket angelägen. Jag tror det finns många stenar att vända 

på beträffande kärnkraftsfrågan i Socialdemokraterna, som är kärnkraftsfrågans verkliga 

nyckelparti. 

 

De undersökta motionerna visar på en splittrad intern situation i kärnkraftsfrågan i 

Centerpartiet. Här skulle man kunna forska mer för att få en tydligare bild. Detta gäller inte 

minst CUF och Centerkvinnorna, där den här undersökningen enbart tar upp officiella 

dokument samt uttalanden av personer i ledande ställning. Man skulle exempelvis kunna 

intervjua medlemmar i Centerkvinnorna som var engagerade på 70- och 80-talet och 

jämföra med de yngre. CUF:s ställningstagande om uranbrytning är ett annat givet tema.  

                                                 
83 Lewin, L., 1992, Se särskilt kapitel 8 om kärnkraftsfrågan och 10 om det strategiska handlandet i 
politiken 
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Studien har avgränsats och inte behandlat särintressen. En viktig men säkert svår uppgift 

skulle vara att undersöka förekomsten av lobbying i kärnkraftsfrågan från kraftbolag och 

särintressen såsom LRF. Den här undersökningen visar att Centerpartiets kärnkraftspolitik 

idag är mer marknadsanpassad. Det vore intressant att studera i vilken mån detta styrts av 

marknadsintressen.  

 

Det skulle också vara intressant att fördjupa litteraturanknytningen kring begreppet 

förändring. Den här studien har kommit fram till att förändring ägt rum men har inte 

systematiskt studerat hur djupgående förändringen är eller jämfört med hur andra partier 

förändrat sin politik. Det är troligt att den typ av förändringar som här beskrivits följer ett 

visst mönster, att det är ganska vanligt att partier förändrar sin politik på ett liknande sätt i 

frågor som från början är väldigt polariserade. Miljöpartiets omsvängning i EU-frågan eller 

Kristdemokraternas politik i abortfrågan är exempel. Det är inte omöjligt att flera 

jämförande studier skulle tydliggöra sådana mönster för hur partier förändras, samt ge 

ytterligare belysning åt den förändring i Centerpartiet som beskrivits i den här studien.  
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BILAGA - ENERGIBALANSEN UNDER DEN AKTUELLA TIDSPERIODEN 

 

 

Sveriges totala energitillförsel exklusive nettoelexport 1970-200684  

 

 

Källa: SCB och Energimyndigheten 

Anm. 1, inklusive vindkraft t.o.m. 1996. 2, Enligt den metod som används 
av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraften. 
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