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6 Energiscenarier och rättvisa

INLEDNING

Denna populärvetenskapliga rapport redogör för de viktigaste empiriska resultaten från den 
första delen (work package 1) av projektet ’Energiscenarier och rättvisa – en fallstudie av Sve-
rige’, vilken genomfördes år 2020. Resultaten kommer att analyseras ytterligare med avsikt 
att publicera dem i vetenskapliga tidskrifter. Projektet i sin helhet pågår år 2020-2022. Under 
projektets andra del (work package 2) som pågår år 2021-2022 kommer vi att genomföra 
fokusgrupper som syftar till att bedöma energiscenarier ur ett rättviseperspektiv. Deltagare 
kommer att vara olika intressenter såsom politiker, tjänstemän och representanter för frivillig-
organisationer. Ytterligare två populärvetenskapliga rapporter baserade på projektets andra 
del kommer att författas. Projektet beviljades medel av Energimyndigheten inom ramen för 
forskningsprogrammet Människa, Energisystem och Samhälle (MESAM). 

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla metoder och riktlinjer för deltagan-
de scenarier som på ett systematiskt sätt kan integrera frågor som rör nationell, global och 
intergenerationell rättvisa. Projektets första del syftar till att ge en översikt av rättviseuppfatt-
ningar i den politiska och administrativa kontexten för energiscenarier. Vi har genomfört en 
analys av riksdagsmotioner för att förstå vilka explicita och implicita rättviseuppfattningar 
som dominerar i dessa dokument. För att skapa en bredare bild av rättviseuppfattningar 
relaterade till energiscenarier inom svensk politik och svenska myndigheter har vi dessutom 
intervjuat politiker och tjänstemän på nationell nivå och inom region Skåne.

TEORI, METOD OCH MATERIAL
Analysen av riksdagsmotioner om energi omfattar perioden 2010-2019. Den metod vi har an-
vänt för att analysera materialet är argumentativ diskursanalys, vilken har visat sig värdefull 
för att analysera underförstådda antaganden inom diskurser om olika energikällor. Anled-
ningen till metodvalet är att många av rättviseuppfattningarna inom svensk energipolitik är 
implicita och det behövs därför en analysmetod som förmår att fånga även dessa. ’Diskurs’ 
kan i detta sammanhang förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå verkligheten. 
Diskursanalys utgår från idén att vårt sätt att tala om verkligheten inte neutralt avspeglar vår 
sociala omvärld, utan har en aktiv roll i att skapa och upprätthålla eller förändra den. Enligt 
diskursteorier är diskurser en slags social praktik som formar vår syn på vad som utgör pro-
blem i samhället. Många diskursteorier intresserar sig särskilt för relationen mellan kunskap 
och makt och utgår från att vårt sätt att beskriva verkligheten är ett sätt att utöva makt.1 

Argumentativ diskursanalys undersöker de språkliga strategier som aktörer i den offentli-
ga debatten utnyttjar sig av.2 I analysen skiljer vi mellan diskurser och narrativ där de förra 
står för mer övergripande teman och de senare för underteman. Även narrativ består av olika 
delar, däribland olika explicita och implicita normativa antaganden. Analysen är inspirerad av 
John S. Dryzeks diskursanalys och ramverk3 samt av Jonas Anshelms och Martin Hultmans 
analys av svensk klimatpolitik.4 

 För att skapa en bättre översikt av rättviseuppfattningar relaterade till energiscenarier 
inom svensk politik och svenska myndigheter genomförde vi även en intervjustudie. Vi bör-
jade med att kontakta riksdagsdagspolitiker och regionalpolitiker inom region Skåne, samt 
tjänstemän vid myndigheter som arbetar med energiscenarier på nationell nivå och inom 
region Skåne. För politikernas del var intresset relativt stort för att delta i intervjustudien. Vi 

1  Winter Jørgensen, M., Phillips, L.: Discourse Analysis as Theory and Method, London:   
SAGE 2002.
2  Hajer, M.: The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the 
Policy Process, Oxford: Clarendon Press 1995.
3  Dryzek, J. S.: The Politics of the Earth: Environmental Discourses, Oxford: Oxford Uni-
versity Press 1997.
4  Anshelm, J., Hultman, M.: Discourses of Global Climate Change: Apocalyptic framing and 
political antagonisms, London and New York: Routledge 2015.
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intervjuade representanter för samtliga åtta riksdagspartier. På regional nivå intervjuade vi två 
representanter för de borgerliga partierna och två för vänsterpartierna med särskilt intresse 
för energifrågor. Vad gäller tjänstemännen, svarade många av dem som kontaktades att de 
inte arbetade med rättvisa i sitt dagliga arbete och därför inte upplevde sig intressanta för 
studien. Efter ytterligare kontakt intervjuades dock flera av dessa tjänstemän. Vi fortsatte att 
söka efter nya respondenter inom myndigheterna tills vi nådde ett skede där samma personer 
upprepade gånger föreslogs och liknande svar gavs.5 Intervjupersonerna hade olika seniorni-
våer inom Energimyndigheten. Förutom intervjupersonerna på Energimyndigheten, intervju-
ade vi även tjänstemän på regional nivå. Sammanlagt gjordes 19 intervjuer. På grund av den 
pågående Covid-19-krisen genomförde vi alla intervjuer online med Zoom. Intervjuerna var 
semistrukturerade kring en intervjuguide och vi spelade in   varje intervju. Frågor fokuserade 
på 1) respondentens bakgrund och erfarenhet och 2) reflektioner om rättvisefrågor och ener-
giscenarier. Efter inspelningen transkriberades intervjuerna och transkriptionerna anonymi-
serades. Intervjuerna genomfördes på svenska och respondenterna undertecknade en formell 
samtyckesblankett 

 Vid analysen av intervjuerna har vi kunnat ställa direkta frågor till intervjuperso-
nerna och det har därför inte varit lika relevant med en analysmetod som är inriktad på 
underförstådda antaganden. I stället utgår vår analys från rättviseprinciper i politisk filosofi. 
Energirättvisa brukar delas upp i distributiv och procedurell rättvisa, samt erkännande.6 
Medan distributiv rättvisa handlar om hur någon specifik nytta bör fördelas, handlar proce-
durell rättvisa om processer för beslutsfattande. Erkännande har mer att göra med att belysa 
vilka grupper som påverkas av ett beslut och är tätt förknippat med närliggande begrepp som 
respekt. 

5  Bryman, A.: Social Research Methods. Oxford. Oxford University Press 2012.
6  McCauley, D.: Energy justice: Re-balancing the trilemma of security, poverty and climate 
change. Cham, Switzerland: Palgrave MacMillan 2018.
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DISKURSER, NARRATIV OCH NORMATIVA 
ANTAGANDEN I POLITISKA DOKUMENT

Centrala diskurser inom energipolitiken:
Ekonomisk rationalism – för att uppnå politiska mål 

kan och bör marknadsmekanismer användas 
Teknologisk rationalism – för att hantera energipro-

duktionens negativa miljökonsekvenser behövs framför 
allt teknologiska innovationer

Demokratisk pragmatism – demokratiska processer 
är nyckeln till att lösa energiproblemen

Ekologisk modernisering – energiutmaningarna 
kräver politiska lösningar och en omstrukturering 
av ekonomin, men inte ett radikalt annorlunda poli-
tiskt-ekonomiskt system

Grön rationalism – okontrollerad ekonomisk tillväxt 
leder till exploatering av samhällsgrupper och andra 
livsformer

Det mest uppenbara resultat av studien är att det endast 
finns ett fåtal explicita moraliska omdömen i materialet 
vi studerat. Flera av de dominerande narrativen verkar 
implicera att etisk reflektion inte spelar en väsentlig roll 
inom energipolitik, vilket kan förklara detta faktum.

’Lämna energirelaterade beslut till marknaden’ är ett 
dominerande narrativ i materialet, vilket kan ses som 
en del av diskursen ’Ekonomisk rationalism’. Denna 
diskurs utgår från att marknadsmekanismer kan och 
bör användas för att uppnå politiska mål inom mil-
jöområdet. Den baseras på en negativ inställning till 
statlig inblandning, vilken ses som kostsam och inef-
fektiv. Från den ekonomiska rationalismens synvinkel 
är det primära syftet att skapa marknader för miljönyt-
tigheter genom att privatisera dem. Ekonomiska ratio-
nalister antar att marknadslösningar maximerar social 
välfärd och hävdar att miljöproblem är en konsekvens 
av misslyckanden att specificera vem som äger miljön. 
Eftersom olika miljönyttigheter, exempelvis luft och vat-
ten, är svåra att privatisera, har emellertid ekonomiska 
rationalister i vissa fall argumenterat för statligt styrda 
marknader. Sådana kan uppnås genom att exempelvis 
etablera utsläppsrättigheter.

Narrativet ’Lämna energirelaterade beslut till mark-
naden’ är särskilt vanligt i riksdagsmotioner från de 
borgerliga partierna. Flera motioner från Moderaterna 
beskriver EU:s system för utsläppsrättigheter som ett 
centralt kontrollinstrument inom klimat- och ener-
gipolitiken.7 Några motioner från Centerpartiet är 
också positiva till systemet för utsläppsrättigheter, men 

7	 	Motion	2016/17:3167	av	Jonas	Jacobsson	Gjörtler	m.fl.	(M),	motion	2017/18:3352	Jonas	Jacobsson	Gjörtler	m.fl.	
(M),	motion	2018/19:2895	av	Maria	Malmer	Stenergard	m.fl.	(M).
8	 	Motion	2015/16:2371	av	Anders	W.	Jonsson	m.fl.	(C),	motion	2016/17:821	av	Annie	Lööf	m.fl.	(C).
9  Dryzek 1997: 112-113.
10	 	Motion	2017/18:3887	av	Martin	Kinnunen	och	Runar	Filper	(båda	SD).
11  Anshelm & Hultman 2015: 20-25.
12	 	Motion	2013/2014:N222	av	Kent	Persson	m.fl.	(V),	motion	2017/18:3393	av	Birger	Lahti	m.fl.	(V).
13  Dryzek 1997:84-96.

framlägger viss kritik. De säger exempelvis att det är bra 
att den totala mängden utsläpp minskar vart år, men att 
större minskningar är nödvändiga för att uppnå EU:s 
klimatmål.8 

Dryzek beskriver världen enligt Ekonomisk rationa-
lism som en värld befolkad av ekonomiska aktörer, som 
endast bryr sig om sina materiella intressen och som 
konstant tävlar med varandra. Det finns inget utrymme 
för något begrepp om medborgarskap. Dessutom är den 
ekonomiska rationalismens världsbild tydligt antropo-
centrisk, eftersom naturen endast antas existera som ett 
objekt som efterfrågas av människan.9

’För att uppnå en hållbar energiproduktion behövs 
framför allt teknologisk innovation’ är ett annat viktigt 
narrativ. Det utgår från det normativa antagandet att vi 
bör befrämja teknologisk innovation som ett medel för 
att uppnå hållbar energiproduktion. Det finns ett tydligt 
fokus i debatten på att använda och utveckla tekniska 
lösningar, snarare än på sociala normer och beteende-
förändringar. Exempelvis hävdar en riksdagsmotion 
från Sverigedemokraterna att vi endast kan minska 
utsläppen av växthusgaser med hjälp av teknologisk 
innovation.10

Denna diskurs har vi valt att kalla ’Teknologisk ratio-
nalism’, vilket utgår från att teknologiska innovationer 
är den viktigaste lösningen på problemen med ener-
giproduktionens negativa miljökonsekvenser. Ingen radi-
kal förändring av de socioekonomiska systemen antas 
vara nödvändig. Anshelm och Hultman poängterar att i 
den svenska debatten har nya former av teknologi ofta 
setts som det bästa sättet att undvika oavsiktliga negati-
va konsekvenser av de industriella systemen. Industriell 
modernisering ses både som orsaken till miljöproblem 
och som förutsättningen för att kunna hantera dem.11

’Politiska beslut bör ges en viktig roll inom en-
ergipolitikens område’ är ett annat narrativ som 
uppenbart motsäger ’Lämna energirelaterade beslut 
till marknaden’. Det återfinns framför allt i dokument 
från vänsterpartierna. Exempelvis sägs det i vissa 
riksdagsmotioner från Vänsterpartiet att staten måste ta 
sitt ansvar när marknader inte fungerar.12 

Detta narrativ kan ses som en del av diskursen ’De-
mokratisk pragmatism’, enligt vilken problemlösning 
inom ramen för liberala demokratier ses som nyckeln 
till att lösa miljöproblem. Interaktioner kan äga rum 
både i formella och informella sammanhang. Lösningar 
sker gradvis och debatt emellan olika intressenter spelar 
en viktigare roll än expertkunskap.13 Narrativet ’poli-
tiska beslut bör ges en viktig roll inom energipolitikens 
område’ implicerar det normativa antagandet att vi bör 
befrämja demokratiska procedurer, baserat på faktaan-
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tagandet att sådana procedurer leder till allmän välfärd.
’Miljöproblemen orsakade av energiproduktion och 

-konsumtion kan hanteras inom ramen för det nuvaran-
de ekonomiska systemet’ är ett annat viktigt narrativ i 
dokumenten, vilken är del av diskursen ’Ekologisk mo-
dernisering’. Enligt denna diskurs kräver de nuvarande 
miljöutmaningarna politisk inblandning och en om-
strukturering av ekonomin, men inte ett helt annorlunda 
politiskt-ekonomiskt system. Den bygger på föreställ-
ningen att en starkare betoning på miljöskydd kan vara 
lönsam för näringslivet. Ekologisk modernisering kräver 
att samhället i sin helhet skall vara baserat på större 
ekologisk framsynthet och försiktighetsprincipen.14 

Detta narrativ finns i dokument från flera av de 
politiska partierna. Centerpartiet och Moderaterna 
argumenterar i flera riksdagsmotioner för att ekono-
misk tillväxt är förenlig med minskad miljöpåverkan. 
Motioner från Centerpartiet framhåller att Sverige har 
förutsättningar för att bli både en ledare och en vinnare 
inom den globala omställningen. Dessutom sägs det att 
Sverige kan bli ett föredöme för andra länder enbart 
om vi har en dynamisk och jobbskapande ekonomi. 
För att förverkliga Sveriges potential är policybeslut 
som befrämjar innovation och företagande nödvändi-
ga.15  Även riksdagsmotioner från Socialdemokraterna 
betonar att en övergång till mer miljövänlig teknologi är 
bra för näringslivet.16 

De flesta narrativ fokuserar på Sveriges välfärd och 
de nuvarande svenska medborgarna. Dock finns det 
även narrativ med mer kosmopolitisk inriktning, såsom 
’En radikal förändring av energiproduktionen och 
-konsumtionen är nödvändig för den globala rättvisans 
skull’. Det som gör detta narrativ annorlunda än de 
föregående är föreställningen att en radikal omstruktu-
rering av samhället är nödvändig. Det behövs en genom-
gripande förändring av mönstren för vår energiproduk-
tion och -konsumtion. Detta narrativ kan ses som en del 
av diskursen ’Grön rationalism’, vilken problematiserar 
vissa element i upplysningstraditionen. Den kritiserar 
betoningen på okontrollerad ekonomisk tillväxt och den 
exploatering av samhällsgrupper och andra livsformer 
som den antas medföra.17 

Detta narrativ förekommer huvudsakligen i riksdags-
motioner från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Flera 
av dessa betonar den moraliska nödvändigheten av 
att ändra energiproduktionen och -konsumtionen för 

14  Dryzek 1997: 137-143.
15	 	Motion	2017/18:3686	av	Annie	Lööf	m.fl.	(C),	motion	2018/19:2426	av	Kristina	Yngwe	m.fl.	(C).
16	 	Motion	2013/14:MJ493	av	Matilda	Ernkrans	m.fl.	(S).
17  Dryzek 1997: 172.
18	 	Motion	2012/13:MJ481	av	Åsa	Romson	m.fl.	(MP),	motion	2013/14:U316	av	Åsa	Romson	m.fl.	(MP).
19	 	Motion	2011/12:MJ407	av	Lars	Ohly	m.fl.	(V),	motion	2015/16:187	av	Jonas	Sjöstedt	m.fl.,	motion	2017/18:1141	
av	Jonas	Sjöstedt	m.fl.	(V).
20	 	Motion	2017/18:3352	av	Jonas	Jacobsson	Gjörtler	m.fl.	(M).
21	 	Motion	2017/18:3686	av	Annie	Lööf	m.fl.	(C),	motion	2016/17:3119	av	Anders	Åkesson	m.fl.	(C).
22	 	Motion	2012/13:N381	av	Tina	Ehn	m.fl.	(MP),	motion	2013/14:N225	Anders	Sellström	(KD).
23	 	Motion	2013:14:MJ468	av	Jonas	Sjöstedt	m.fl.	(V),	motion	2014/15:136	av	Jonas	Sjöstedt	m.fl.	(V),	motion	
2015/16:187	av	Jonas	Sjöstedt	m.fl.	(V),	motion	2017/18:1141	av	Jonas	Sjöstedt	m.fl.	(V),	motion	2018/19:392	av	Jonas	
Sjöstedt	m.fl.	(V).

andra länders skull. Några motioner från Miljöpartiet 
framhåller att individer från andra delar av världen bör 
få tillgång till energi på liknande villkor som vi själ-
va.18 I flera motioner från Vänsterpartiet sägs det att vi 
måste ta hänsyn till det faktum att det är u-länder som 
kommer att drabbas hårdast av klimatförändringar, 
medan det är i-länder som bidragit mest till den globala 
uppvärmningen.19 

I materialet förekommer det också narrativ av en ex-
plicit normativ karaktär, även om de är relativt sällsyn-
ta. Ett exempel är ’Vi bör ta hänsyn till hur vi påverkar 
framtida generationer’. Det återfinns i dokument från 
flera politiska partier. De borgerliga partierna använder 
sig ofta av förvaltarskapsbegreppet när de diskuterar 
ansvaret för framtida generationer. Enligt detta begrepp 
bör nutida generationer ses som förvaltare av ett arv för 
framtida generationer.20 

Ett annat exempel är ’Medborgare i olika delar av 
Sverige bör behandlas lika’, vilket förekommer i mo-
tioner från flera politiska partier. Centerpartiet har ett 
speciellt intresse för frågor om nationell rättvisa inom 
ramen för energipolitiken, eftersom partiet vill att 
människor ska kunna driva företag och bo utanför de 
stora städerna. De menar exempelvis att skatt på flygre-
sor bör undvikas.21 Dessutom sägs det i motioner från 
Miljöpartiet och Kristdemokraterna att de kommuner i 
vilka vattenkraft produceras bör ges en större andel av 
vinsten från produktionen.22

Ett annat narrativ av normativ karaktär som också 
är sällsynt är ’vi bör beakta skillnader mellan män och 
kvinnor’. Det baserar sig på det faktum att det finns 
viktiga könsskillnader avseende vem som gynnas av 
energiproduktion och -konsumtion, såväl som vem som 
får ta konsekvenserna av dess negativa effekter. Detta 
narrativ återfinns framför allt i texter från Vänsterpar-
tiet. Flera motioner från Vänsterpartiet framhåller att 
kvinnor är mer sårbara för klimatförändringar eftersom 
de har mindre politisk och ekonomisk makt, medan 
män i högre grad påverkar klimatet genom ökad energi-
användning, exempelvis för transporter.23 

Vissa narrativ med explicit normativ karaktär gäller 
specifikt kärnkraft, vilken är omdebatterad i Sveri-
ge ända sedan 1970-talet. ’Vi bör fortsätta använda 
kärnkraft’ är ett narrativ, vilket bygger på antagandet 
att kärnkraft är nödvändig för att bibehålla konkurrens-
kraften hos svensk industri och samtidigt minska vår 
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klimatpåverkan. Detta narrativ tar sig bl.a. uttryck i ett 
antal motioner från Moderaterna, vilka argumenterar 
för att kärnkraft har fördelen av att förse oss med en-
ergi hela året på full effekt. De hävdar att kärnkraft är 
nödvändig för att kunna förena ekonomisk tillväxt med 
minskade utsläpp.24 Vidare hävdas det i flera motioner 
från Sverigedemokraterna att fortsatt användning av 
kärnkraft är nödvändig för att säkra konkurrenskraften 
i svensk industri.25 

’Kärnkraften måste avvecklas’ är ett motsatt narrativ, 
vilket är framträdande i motioner från Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet. De argumenterar för att kärnkraft inte 
är nödvändig, eftersom vi kan producera den energi 
vi behöver med andra energikällor. Dessutom hävdar 
de att dagens svenska kärnkraft är riskabel, eftersom 
många svenska reaktorer är på väg att bli gamla. De 
framhåller även att frågan om hur avfallet bör hanteras 
fortfarande är olöst.26

24	 	Motion	till	riksdagen	2013/14:N324	av	Staffan	Anger	(M),	motion	till	riksdagen	2010/11:N277	av	Isabell	Jerneck	
(M).
25	 	Motion	till	riksdagen	2011/12:N406	av	Erik	Almqvist	och	Josef	Fransson	(SD),	motion	till	riksdagen	
2012/13:Fi219	av	Jimmie	Åkesson	m.fl.	(SD),	motion	till	riksdagen	2015/16:2854	av	Mattias	Bäckström	Johansson,	motion	
till	riksdagen	2016/17:1772	av	Mattias	Bäckström	Johansson	m.fl.	(SD),	motion	till	riksdagen	2017/18:899	av	Mattias	
Bäckström	Johansson	m.fl.	(SD),	motion	till	riksdagen	2018/19:169	av	Mattias	Bäckström	Johansson	m.fl.	(SD).
26	 	Motion	till	riksdagen	2010/11:N422	av	Lise	Nordin	m.fl.	(MP),	motion	till	riksdagen	2013/14:N205	av	Kent	Pers-
son	m.fl.	(V).
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RÄTTVISEUPPFATTNINGAR HOS POLITIKER 
PÅ NATIONELL OCH REGIONAL NIVÅ SAMT 
TJÄNSTEMÄN VID MYNDIGHETER

Intervjuerna sammanfattas tematiskt nedan och resulta-
ten anknyts till det teoretiska ramverket.  

Aspekter av energirättvisa:
Distributiv rättvisa – gäller fördelning av nyttigheter 

och risker
Procedurell rättvisa – gäller processer för 

beslutsfattande
Erkännande – tar hänsyn till vilka grupper som på-

verkas av beslut.

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet till energi lyftes fram av representanter för 
alla riksdagspartier, regionalpolitiker samt intervjupersoner 
på Energimyndigheten. Detta kan kopplas samman med 
distributiv rättvisa, som bland annat rör var resurser finns 
men även var konsumtion äger rum. Tillgänglighet rör 
även erkännande, som handlar om vem som gagnas, eller 
inte gagnas, av exempelvis ett energislag, och vem som har, 
och inte har, tillgång.27 Tillgång delas upp i två olika kate-
gorier: för privatpersoner samt för samhälle och ekonomi. 
Delvis rörde det sig om vad tillgång till energi innebär för 
dessa kategorier och delvis om möjliga utmaningar. 

Tillgång till energi är också en fråga som är vanligt 
förekommande i litteraturen om energirättvisa. Exempelvis 
menar forskaren Darren McCauley28 att ett rättighetsper-
spektiv bör framhävas vad gäller tillgång till energi vilket 
inkluderar, men inte uttöms av frågor om prisnivåer, med-
an forskaren Benjamin K. Sovacool29 betraktar tillgång till 
energi som en förutsättning för andra aspekter av energi-
rättvisa. Han beskriver exempelvis tillgång som en central 
rättviseprincip vars uppfyllande hotas av faktorer såsom 
beroende av utomstående leverantörer, strömavbrott samt 
otillförlitlig infrastruktur.30 

Oavsett perspektiv ses tillgången till energi som ett 
nödvändigt villkor för många välfärdstjänster samt välbe-
finnande, utöver den viktiga ekonomiska roll som sådan 
tillgång har.

Privat tillgänglighet
Med ’privat tillgänglighet’ menas här den roll tillgången till 
energi spelar för människors aktiviteter och välfärd. Några 
talade om energi som en möjliggörare: 

27  McCauley, D.: Energy justice: Re-balancing the trilemma of security, poverty and climate change, Cham, Switzer-
land: Palgrave MacMillan 2018.
28  McCauley 2018: 82. 
29  Sovacool, B. K.: Energy & ethics: Justice and the global energy challenge, New York: Palgrave MacMillan 2013.
30	 	Sovacool	2013:	16.	Se	också	McCauley,	2018,	inter alia. 
31  Sovacool 2013. 
32	 	Med	bränslefattigdom	(fuel	poverty)	avses	hushåll	som	behöver	spendera	en	väsentlig	andel	av	sin	inkomst	för	att	
säkerställa	grundläggande	energibehov,	som	uppvärmning,	matlagning	och	dylikt.	Se	Sovacool,	2013,	kap.	3.	

“Jag ser inte energi och el som något lyx, utan jag tycker 
det är grundläggande infrastruktur, grundläggande stan-
dard för människor. Att alla barn ska kunna göra läxorna, 
att alla uttryck för mänsklig skaparkraft och entreprenör-
skap och kulturell kreativitet ska kunna blomstra med el 
och energi som någon form av grundläggande infrastruk-
tur” (riksdagspolitiker)

“Om vi pratar el och annan typ av energi, det är för mig 
ett medel, det är en möjliggörare. Det finns inget självända-
mål på något sätt” (riksdagspolitiker)

Få pratade dock uttryckligen vad tillgången till energi 
innebär på individuell nivå, även om det kursivt nämndes, 
som ovan. Detta skiljer sig från den samhällsekonomiska 
nivån (se nästa avsnitt), där energitillgångens betydelse 
uttrycktes mer specifikt. 

Ett annat återkommande tema i litteraturen är att 
energipriset ska vara överkomligt.31 Detta återkom även i 
intervjuerna. I intervjuerna med representanter för riks-
dagspartier förekom det så pass ofta och i anslutning till 
privat tillgång, att det sistnämnda ofta tycktes likställt med 
prisfrågan. Detta är delvis förståeligt då andra tillgänglig-
hetsfrågor, som strömavbrott och osäker infrastruktur, är 
mindre relevant i Sverige än i många andra länder. 

 Vissa respondenter betonade regionala skillna-
der i elpriser som en möjlig rättvisefråga. Att framhäva 
pris i denna utsträckning är dock anmärkningsvärt på ett 
annat sätt. ’Bränslefattigdom’32 förekommer i ringa grad i 
Sverige. Det är rimligt att tro att frågan om prissättningsni-
våer hade varit ännu mer framträdande om sådan fattig-
dom hade varit mer förekommande: 

”Att det inte blir någon skillnad på vars i landet du råkar 
bo, jag tänker på landsbygd och stadsperspektivet, nätav-
gifter och … Sånt har stört mig länge eftersom det kan 
skilja 7 000-8 000 spänn i nätavgifter för en normal villa 
med 20 000 kilowattimmars förbrukning mellan den billi-
gaste och dyraste nätavgiften.” 
(riksdagspolitiker)

”Om det gäller de här andra som inte, så att säga, får folk 
att resa sig ur fåtöljen, så finns det en fråga som faktiskt 
kan göra det, och det är egentligen elnätskostnader. Alltså, 
det finns en prisaspekt i detta, den kan du kalla rättvisa 
brett.” (riksdagspolitiker)

I	pris	inkluderades	många	gånger	även	pris	på	drivmedel,	
och	att	det	kan	finnas	skäl	till	skillnader	i	priser	och/eller	skatt	
på	drivmedel	beroende	på	hur	stort	behovet	är av att röra sig 
över	längre	sträckor.	
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Intervjupersoner hos Energimyndigheten nämnde 
geografiska skillnader i leveranssäkerhet som en möjlig 
rättvisefråga på individnivå:  

”…just leveranssäkerheten av energi är en sån fråga som 
kan vara mer eller mindre rättvis… eller var i landet 
man bor, hur nära man har att… eller om man måste 
tanka bilen, hur långt har man till sin närmsta mack, 
eller hur ofta har man elavbrott? Det kan skilja sig om 
man bor på landsbygden eller i stan.” (Energimyndighe-
ten)

Vissa politiker på regional nivå poängterade att invå-
nare i vissa delar av landet, bl.a. Skåne, betalar mer för 
energin. De framhöll vikten av att alla ska betala samma 
pris, oavsett var i landet man bor. Även tjänstemän på 
regional nivå lyfte fram tillgänglighet som en viktig as-
pekt på energirättvisa. De framhöll att det är en grund-
läggande målsättning att uppnå en pålitlig energiförsörj-
ning som är både fossilfri och så billig som möjligt.

Samhälle och ekonomi
Om privat tillgång ofta reducerades till att handla om 
prisnivåer, rörde tillgång för företag och samhälle mer 
samhällsekonomiska faktorer. Det var exempelvis inte 
ovanligt att prisnivåer, men även otillförlitlig tillgång, 
nämndes som samhällsekonomisk påverkan: 

”Jag tror att få har egentligen förutsett i samhällsdebat-
ten att el- eller effektbrist ska vara det som sätter stopp. 
Alltså, du kan tänka att pengarna inte räcker till. Det är 
lågkonjunktur, eller … ja, du vet, det är överklagande-
processer, men inte just att elen ska vara det som gör att 
du inte får till de här bostäderna på något sätt.” 
(riksdagspolitiker)

”Det blir viktigt att både fundera över hur vi kan driva 
utvecklingen framåt när det gäller att vara tuffa på att 
driva utveckling mot ett fossilfritt samhälle.” 
(riksdagspolitiker)

”Ja det, det är väl det som är mest på ropet nu är ju den 
kapacitetsbrist som finns i elnäten och som är tilltagan-
de. […] Och där är den stora faran som vi ser att det 
hindrar och bromsar den samhällsutveckling som vi vill 
ha i övrigt med att kanske kunna etablera nya företag, 
etablera nya bostadsområden, kunna elektrifiera delar av 
industri- och transportsektor.” (riksdagspolitiker)

”Och det är rättvisa gentemot att el i dag är [något] 
som de flesta ändå tar för givet ska finnas där när man 
behöver den. Man har inte tänkt sig att välja bort det 
i vissa lägen, möjligtvis att man börjar prata om flexi-
bilitet, och så vidare, och systemtjänster, just nu. Och 
då är frågan om rättvisa … Ja, är det rättvist gentemot 
industrin.” (riksdagspolitiker)

33	 	Smil,	V.: Energy in nature and society: General energetics of complex systems, Cambridge,	MA:	The	MIT	Press	
2008, s. 336.

Korrelationen mellan den totala tillförseln av pri-
märenergi (kol, råolja, etc.) och ekonomisk tillväxt är 
mycket stark, och överstiger ofta en korrelation av 0,95 
i många länder.33 Gentemot klimatutmaningen att mins-
ka utsläpp porträtteras här en möjlig konflikt mellan att 
förlita sig på en ökning av mängden energi som konsu-
meras för att säkerställa samhällsekonomisk tillväxt och 
att minska utsläpp. Kärnkraft ansågs av vissa ha en ofta 
förbisedd roll att spela i en omställning som möjliggör 
både mindre klimatpåverkan och samhällsekonomisk 
tillväxt. 

 Utöver kärnkraft ansåg en del att scenarier 
ofta förbisåg ökad energianvändning, samt ekonomiska 
ingångsvärden i scenarier: 

”Och därför så skulle man önska att det var fler inblan-
dade när man tar in de här scenarierna. Och då tänker 
jag framför allt de ekonomiska aspekterna. […] Och 
framför allt kompetensen för ekonomin, som helhet. 
Om man gör de här investeringarna nu, så kan man 
se att det kanske är en hög kostnad i början, men som 
ändå planar ut.” (riksdagspolitiker)

Samhällsekonomiska konsekvenser av bristfällig 
energitillgång ansågs kunna påverka tillväxt, jobbmöj-
ligheter och företags etableringsvilja. Intervjupersoner 
på Energimyndigheten betonade att reglering av mark-
naden kunde ses som en rättvisefråga för kunderna, dvs. 
olika företag: 

”…mycket av det arbete som gör på myndigheter för 
att reglera marknaderna för energi syftar till rättvisa för 
kunderna, att det ska finnas i prissättning,…”
(Energimyndigheten)

Samtidigt uttryckte flera representanter för riksdags-
partier en förväntan att samhällets energikonsumtion 
kommer öka, i takt med bland annat ökad elektrifiering 
och tillväxt. En omställning från fossila bränslen som 
samtidigt klarar av en ökad energitillgång kommer för-
modligen vara en utmaning på samhällsekonomisk nivå. 
Kärnkraft ansågs av vissa vara en del av detta, då alter-
nativet annars skulle vara att minska energianvändning 
för både privatpersoner och samhällen, vilket ansågs 
förknippat med minskad aktivitet och tillväxt: 

”Jag tycker det är bra om vi använder mycket energi, så 
att säga, om det går till rätt saker, och energin är grön. 
[…] Och där skulle jag säga att den rättvisefrågan som 
jag oftast lyfter, den handlar nog snarare om hur vi ser 
till att man får energi på ett bra sätt i hela världen.” 
(riksdagspolitiker)

”Jag menar att om vi inte ökar elanvändningen på det 
sättet, då får du välja att antingen har du en sämre väl-
ståndsutveckling och klarar klimatmålen, eller så klarar 
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du välståndsutveckling men inte klimatmålen.”
(riksdagspolitiker)

”det går inte att förvänta sig att hushållen kommer att 
börja leva sina liv efter elpriserna eller efter hur vädrets 
förutsättningar är, när vinden kommer blåsa mycket 
eller väldigt soligt.” (riksdagspolitiker)

Även flera politiker på regional nivå lyfte fram till-
gänglighet som en viktig aspekt av energirättvisa:

”Det vore att man skulle ha samma förutsättningar att 
få tillgång till elproduktion eller elkapacitet oavsett var 
man bor i landet.” (regionalpolitiker).

Flera av dem framhöll att överföringskapaciteten 
till Skåne är bristfällig, vilket påverkar möjligheten att 
kunna etablera nya företag och därmed sysselsättningen. 
Det har skett flera förseningar vad gäller byggnationen 
av överföringsledningar. Något som också diskuterades 
var att vindkraftsetablering till havs hindras av vad som 
fastställts som riksintressen för naturskydd på nationell 
nivå.

PROCESSER
Procedurell rättvisa handlar ofta om att processer bör 
vara rättvisa i den mening att olika aktörer som berörs 
av ett beslut bör kunna yttra sig om beslutet.34 Flera in-
tervjupersoner lyfte fram vikten av processer, men på ett 
sätt som delvis skiljer sig åt från den vedertagna defini-
tionen av procedurell rättvisa för att i stället lyfta fram 
tillståndsprocessers påverkan. Detta var dels en fråga 
som tycks uppfattas som att den tar tid och därigenom 
hämmar såväl privatpersoners installerande av förnybar 
energi som solpaneler, men även något som kunde ha 
samhällsekonomisk påverkan. En del lyfte även fram 
lokal förankring som problem, då det kan leda till att en 
process haltas på grund av att ett fåtal opponerar sig. 

Lokal förankring kan annars tolkas som en del av 
procedurell rättvisa som det konventionellt förstås. Det 
vill säga, att de som påverkas av ett beslut även bör 
höras gällande beslutet och kunna ge sin syn på det. 

“Ja. Och sen de här som börjar producera egen el, den 
är inte helt fullkomlig ännu. Om du söker stöd för 
solcellspaneler, ett år efter att du har sökt fortfarande 
inte ens fått svar från Länsstyrelsen. De funkar inte, det 
ger inte incitament för de som skulle gärna vilja inves-
tera och vara med i energisektorn och bidra till att bli 
självförsörjande. Nej, det är för långa puckar.”  
(riksdagspolitiker)

”Det finns ju en annan aspekt som jag har varit väldigt 
mycket i närheten av, och det är lokal förankrings-

34  McCauley 2018: 16. 
35	 	Eget	tillägg	för	förtydligande.
36  Eget	tillägg	för	förtydligande.
37  March,	J.G.	&	Olsen,	J.P.:´The	Institutional	Dynamics	of	International	Political	Orders´, International Organiza-
tion 52(4)	1998:	943-969.  

process kring rättvisa och energisystem. Och det där 
är svårt, kan jag säga. I och med att jag jobbar med 
vindkraft så har jag jobbat extremt mycket med lokal 
förankring. Och gör man det rätt så går det bra och gör 
man fel från början så är man tvärkörd och så blir det 
världens konflikt.”(riksdagspolitiker)

”Ska man elektrifiera, då kan man inte bara ta ett pro-
jekt i taget, och lappa och laga efter det. Utan vi måste 
ta ett helhetsperspektiv. Och då saknas det politiska be-
slut. Och då hamnar politiken efter, eftersom tillstånds-
processer, och så vidare, det tar lång tid” 
 (riksdagspolitiker)

Processer nämndes dock främst på sådana sätt som 
skiljer sig från vad som gängse avses med procedurell 
rättvisa, vilket inkluderar faktorer som respekt och delta-
gande. 

Liknande åsikter uttrycktes av experter på Ener-
gimyndigheten och ingen av dem hävdade att de arbetar 
med rättvisefrågor i sitt dagliga arbete 

”Nu vet jag inte exakt vilken nivå av rättvisefråga som 
det handlar om här men i vårt dagliga arbete så är 
det inte någonting som jag har tänkt på över huvudet 
taget, ordet rättvisa om man ser till människa… rättvisa 
mellan människor eller grupper eller så, så tar vi inte 
hänsyn till det alls just i vårt prognosarbete” 
(Energimyndigheten)

Majoriteten av intervjupersonerna på Energimyn-
digheten ansåg dock fortfarande att sådana frågor var 
relevanta för sitt arbete med energiscenarier och en res-
pondent nämnde att Europeiska unionen hade betonat 
’rättvis omställning’ som en fråga som måste prioriteras 
och att: 

”... Sverige har väl fått kritik ... vi gjorde en sån här na-
tionell energi och klimatplan som vi nu har skickat i… 
(till EU) 35… kommissionen skulle tycka att man skulle 
kunna ha mer av den aspekten med (rättvis omställ-
ning)36.” (Energimyndigheten)

Möjliga förklaringar till detta kan hittas i myndighet-
ens institutionella miljö och vad vetenskaplig litteratur37 
om institutioner (institutionalism) skulle kalla stigbe-
roende (path-dependency) där experter är bundna av 
tidigare val och beslut i sitt dagliga arbete med ener-
giscenarier. Detta kan leda till att man håller fast vid 
en viss logik om vad som kan anses lämpligt (logic of 
appropriateness) i beslutsfattandet där nya aspekter som 
rättvisa kan anses vara mindre relevanta eller lämpliga 
än dominerande tekno-ekonomiska idéer. Detta är rele-
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vant för vår diskussion om procedurell rättvisa, särskilt 
angående vem som är representerad i beslutsprocessen 
och vilken typ av kunskap som ingår respektive utesluts.

Majoriteten av våra intervjupersoner hos Ener-
gimyndigheten betonade också att myndigheten har sitt 
mandat från regeringen och att dess legitimitet vilar på 
de nuvarande politiska energimålen och att man därmed 
bör hålla sig på den väg som mandatet skisserar. Dess-
utom betonades det att myndigheten behöver vara ef-
fektiv, eftersom den är en statlig myndighet, och främst 
svarar på de politiska målen i stället för att initiera nya 
idéer utanför de ramar som regeringen satt:

... Vi ska förvalta våra skattpengar väl och jobba effek-
tivt med att ta de fram scenarierna vi gör, i det syfte de 
ska användas. (Energimyndigheten)

”… Man ska utgå från befintliga styrmedel och… Ja 
det finns inte så mycket svängrum där. Däremot gör vi 
ytterligare som vi gör på eget bevåg då.” 
(Energimyndigheten)

VEM PÅVERKAS AV OMSTÄLLNINGAR
Som beskrivs ovan var det inte ovanligt att betrakta till-
gång till energi på rimliga prisnivåer som en rättighet el-
ler åtminstone som en form av nytta som man förväntas 
ha tillgång till på ett säkert sätt. Energi porträtteras som 
en nytta som behövs i allt högre grad givet ekonomisk 
tillväxt och en tilltagande elektrifiering. Samtidigt finns 
det också behov av att säkerställa det ökande energibeho-
vet på ett hållbart sätt. Men i sådana omställningar finns 
det goda rättviseskäl att undersöka vem som påverkas 
och hur. Det finns befintliga metoder för detta som dock 
även kritiserats för att inte i tillräcklig utsträckning inklu-
dera rättvisefrågor.38 

Vem som påverkas och hur av omställningar dök ofta 
upp som en central rättviseaspekt i flera intervjuer med 
representanter för riksdagspartier samt hos Energimyn-
digheten som lyfte klasspecifika effekter: 

”Det känns som att mycket av den politik man tar fram 
för någon energiomställning är väldigt, tycker jag per-
sonligen, inriktad på medel… över… medelklassväljarna 
i Sverige. Det är solceller, det är elbilar, det är mycket att 
det är de privata aktörerna.”
(Energimyndigheten)

En del påverkansfaktorer har redan berörts ovan. Men 
det fanns också andra teman, som decentraliseringen av 
energimarknaden som potentiellt blir följden av en om-
ställning där konsumenter även blir producenter (ibland 
kallat ’prosumer’39, en sammanslagning av ’producer’ 
och ’consumer’), samt i vilken mån energipolitik bör vara 
föremål för internationella eller europeiska samarbeten. 

38	 	Eames,	M.,	&	Hunt,	M.:	‘Energy	justice	in	sustainability	transitions	research’,	i	Bickerstaff,	K.,	Walker,	G.,	och	
Bulkeley,	H.	(red.),	Energy Justice in a Changing Climate: Social Equity and Low-carbon Energy, London: Zed Books 
2013: 46-60.
39	 	McCauley	2018:	87ff.

Vissa respondenter framhävde att beskattning kunde 
vara motiverat utifrån rättviseperspektiv, men att det 
samtidigt kräver en medvetenhet om vilka som drabbas. I 
de fall beskattning vore motiverat utgick det ibland från 
principer som att det som beskattas leder till skada, ex-
empelvis genom att bidra till utsläpp, vilket i sin tur leder 
till klimatförändringar. Bortsett från beskattning skulle 
även en möjlig plikt kunna identifieras. En sådan plikt 
skulle då utgöras av att exempelvis bidra med investe-
ringar och grön teknik: 
”Om vi beskattar någonting som har producerats i ett 
land där man släpper ut mycket, så försöker vi också 
hjälpa de länderna med teknik och innovationer, men 
också rena investeringar, att få tillgång till grön el, helt 
enkelt. Och det finns många delar av världen i dag där 
man har produktion som man gör med fossila ener-
gikällor, men där man samtidigt har svårt att få el till 
sjukhus eller till skolor, eller liknande.”
(riksdagspolitiker)

Det ovanstående är konsekvent med rättviseprincipen 
om att inte skada och att bidra till att skada undviks, 
eller att ha kompensatoriska plikter som minimerar 
skada som uppstått. Ett sådant resonemang kräver att 
det visas att en aktivitet, som att bidra till klimatföränd-
ringar genom utsläpp av växthusgaser, leder till skada, 
samt att en person som beskattas utför denna aktivitet i 
sådan utsträckning att det bidrar till att skada uppstår. 
Bortsett från beskattning fanns det också uttryck för en 
medvetenhet om vad omställning skulle innebära för 
sysselsättningar. 

Det ovanstående kan tolkas som att det fanns en 
önskan om att inkludera mer detaljerad information 
om påverkan inom olika samhällsgrupper vid scenario-
konstruktion. Det fanns även en önskan bland vissa att 
inkludera fler faktorer som rör beteende (samt ekonomi, 
som nämnts ovan): 

”Nu gissar jag bara, verkligen så. Men kanske mer 
kunskap om psykologi, tänker jag också, i vissa myn-
digheter, att förstå hur människor agerar och reagerar. 
Vi pratar nu också mycket om det här att hur kan man 
få en flexibel energianvändning och hur kan man jobba 
med smarta elnät och så. I det så är det förmodligen 
väldigt mycket också kopplat till människans natur och 
hur vi är och ja, så. Det kanske skulle vara en poäng.” 
(riksdagspolitiker)

Sveriges goda tillgång till biodrivmedel diskuterades 
också. Det finns åtminstone två sätt att hantera frågan 
om biodrivmedel utifrån rättviseperspektiv. Dels kan det 
innebära att importera nyttor som andra länder behöver 
för sin omställning, medan vi själva har en stor tillgång 
av samma nytta. Dels kan rättvisefrågan behandlas i ett 
utvidgat rättviseperspektiv som också inkluderar miljö 
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och vår relation till natur. Ytterligare ett exempel som 
rör miljöaspekter är brytande och handel med sällsynta 
jordartsmetaller, på ett sätt som starkt påminner om 
resonemanget kring biodrivmedel: 

”Där vi mer och mer börjar tycka att det är inte rimligt att 
kanske då politiskt både säga att vi inte kan använda bi-
odrivmedel och vi kan heller inte utvinna metaller i Sverige, 
utan det ska göras någon annanstans. Men där som är då 
någon annanstans så görs det under förhållanden som är 
ofta helt fruktansvärda.” (riksdagspolitiker)	

Kärnkraft dök vid ett flertal tillfällen upp i inter-
vjuerna. Det tycks vara en fråga där det delvis finns 
en uppfattning om att energiscenarier förbiser detta 
energislag. Utöver det berördes hur man långsiktigt bör 
göra med kärnkraft ur rättviseperspektiv. Som förväntat 
uttrycktes skilda perspektiv mellan olika representan-
ter för riksdagspartier. Vissa menade att det fanns en 
möjlig konflikt mellan att säkerställa den energitillgång 
som förväntas under de kommande åren och att göra 
detta på ett hållbart sätt utan kärnkraft. Kärnkraft har 
sedan länge diskuterats utifrån rättviseperspektiv och 
har fått förnyad aktualitet, delvis på grund av frågan 
om kärnkraftens roll i hållbara energiomställningar och 
delvis på grund av incidenterna i Fukushima 2011.40 Ur 
rättviseperspektiv rör kärnkraft frågor om tillgång till 
energi, men även frågan om hur man bör hantera kärn-
bränsleavfall. Båda kan delvis tolkas som frågor som rör 
intergenerationell rättvisa. 

Utöver kärnkraft är det flera av frågorna som kan 
motiveras som intergenerationella frågor. Exempelvis 
energifrågans närhet till klimatutmaningarna, men ock-
så vilka resurser vi bör lämna kvar till efterkommande: 

”Lämna över jorden till våra barn på ett bättre sätt, än 
vad vi kanske själva, när vi brukar den nu, för att vi 
också ser att forskning, och så vidare visar våra koldi-
oxidutsläpp är för höga. Hur gör vi då för att försöka få 
bort så mycket användning av kol och olja som möjligt, 
ur ett globalt perspektiv?” (riksdagspolitiker)

Frågor om energipolitikens relation till nationalstaten 
fördes även på tal. Många belyste vikten av samarbete, 
både för att dela kunskap och teknik som möjliggör 
hållbara omställningar, men också för att säkerställa 
energitillgång. Vissa representanter för riksdagspartier 
varnade för faran att bli protektionistiska, medan andra 
såg energipolitiken som en nationell angelägenhet vil-
ken, som mest, inkluderade handel med andra länder. 

Även politiker på regional nivå uppmärksammade 
hur energiproduktion och -konsumtion påverkar 
olika samhällsgrupper och vilka rättvisefrågor det 
aktualiserar. Vad gäller frågor om nationell rättvisa, 
lyfter regionalpolitikerna fram betydelsen av att de 
negativa effekterna av energiproduktion inte bör påver-
ka vissa samhällsgrupper mer än andra. Det påpekades 

40	 	Se	exempelvis	Taebi,	B.,	&	Roeser,	S.	(red.):	The ethics of nuclear energy: Risk, justice, and democracy in the 
post-Fukushima era. Cambridge: Cambridge University Press 2015. 

dessutom att tillgång på energi är viktig för att individer 
ska kunna bo och arbeta i alla delar av Sverige. Även 
potentiella konflikter mellan stad och landsbygd togs 
upp. En åsikt som fördes fram var att det kan behövas 
skattesubventioner för invånare på landsbygden som 
behöver använda mer energi för transporter. 

Vissa regionalpolitiker menade att de som har störst 
behov av att ställa om i en mer miljöanpassad riktning 
också bör ta ett större ekonomiskt ansvar. Något annat 
som framhölls vad gäller nationell rättvisa var att sam-
hället bör ta ett större ansvar för att bygga ut kollek-
tivtrafiken, bl.a. järnvägsnätet. Vissa politiker menade 
att elproduktionen bör ske i statlig regi för att bli mer 
demokratisk. En annan åsikt var att man inte bör lägga 
för stort ansvar på individer som kan ha begränsade 
möjligheter att göra mer miljövänliga val:

“Och i stället så tycker jag att diskussionerna har präg-
lats alldeles för mycket av behovet av individuellt ansvar 
till exempel. Vilket är ganska svårt och orimligt i vissa 
delar att lägga på människor som kanske inte har lika 
stora ekonomiska muskler att röra sig med som större 
företag, eller som kommuner och stat och regioner och 
så där.” (regionalpolitiker).

Även frågor om global rättvisa togs upp. Vissa re-
gionalpolitiker framhöll vikten av att också invånare i 
utvecklingsländer får tillgång till den energi de behöver. 
Det påpekades att energibehovet hos invånare i tredje 
antagligen kommer att explodera i en snar framtid och 
att det måste tillfredsställas på något sätt. Ett förslag 
var att invånare i den industrialiserade delen av världen 
skulle sänka sin energikonsumtion och därmed sin stan-
dard för att andra ska kunna höja sin. Vidare framhölls 
det att i-länder måste också dela med sig av sin kunskap 
till u-länder. Några politiker menade att u-länder kanske 
behöver få tillgång till billigare energi.

   Regionalpolitikerna lyfte också fram att energipro-
duktionen ger upphov till konflikter mellan nuvarande 
och kommande generationer. Vissa politiker framhöll 
att vi har en skuld till framtida generationer p.g.a. vår 
användning av fossila bränslen:
 

“Vi har fördärvat rätt så mycket utav vår värld genom 
att ha handskats ovarsamt med energifrågan helt en-
kelt…Så vi har en skuld till de kommande generationer-
na. Och det är bara till att börja arbeta på den frågan.” 
(regionalpolitiker).

OLIKA PERSPEKTIV PÅ RÄTTVISA OCH SCENARIER
Detta forskningsprojekt avser att undersöka inkluderan-
det av rättvisefrågor i konstruktionen av energiscenarier. 
Hur ser då respondenterna på förhållandet mellan rätt-
visa och scenarier? En del menade att energipolitiken 
ofta blir rätt teknisk:  
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”Vad menar vi när ett energislag är planerbart? Hur 
snabbt går det att dra i gång eller pausa ett kärnkraft-
verk? Eller hur stor yta behöver vi för att bygga vind-
kraft? Det är den typen av ganska just tekniska diskussio-
ner som ofta blir i energipolitiken.” (riksdagspolitiker)

Flera lyfte fram att scenarier var bra för att få reda på 
vilka konsekvenserna blir av ett beslut, eller hur ett 
mål kan uppnås, men att frågan om konsekvenserna är 
acceptabla och huruvida målet bör uppnås är en politisk 
fråga. Scenarier kan ur det perspektivet tolkas som 
rent sakliga uppskattningar av empiriska förhållanden, 
medan frågorna om något bör väljas antingen tas av 
politiker eller ytterst av väljare. En bild framträder där 
scenarier utgör normativt neutrala underlag för besluts-
fattare: 

”Jag tycker vi har jätteproffsiga tjänstemän […] i 
riksdagskanslierna och i utskotten. När man frågar och 
ringer så här, presenterar [dom], ”det här händer om ni 
tar det där beslutet och det här händer om ni … ” Sen 
är det upp till oss att bestämma.” (riksdagspolitiker)

Synen på scenarier varierade. En del menade att 
många befintliga energiscenarier alltför sällan inklude-
rar rättvisefrågor, vilket bekräftas av intervjupersoner 
hos Energimyndigheten: 

”Samtidigt i vårt arbete… så har vi inte någon… där har 
vi ingen rättvisetanke över huvud tagit i… Utan vi som 
myndighet gör de prognoserna enligt vårt uppdrag, vi 
håller oss till det uppdrag vi har fått…” 
(Energimyndigheten)

Vissa representanter för riksdagspartier uttryckte att 
scenarier utarbetade av myndigheter fick en formativ i 
stället för deskriptiv funktion, när de inkluderar exempel-
vis 100 procent förnybara energikällor. Andra represen-
tanter för riksdagspartier uttryckte det som problematiskt 
att rättvisefrågor inte inkluderades. Exempelvis framhölls 
scenarier av International Energy Agency (IEA) som bättre 
på att beakta nödvändiga omställningar och energieffekti-
viseringar i den rikare delen av världen för att ge utrymme 
för tillväxt i andra delar. Detta innebär att inkludera rätt-
viseprinciper som premisser eller ingångsvärden i scena-
rier, så till vida att det förutsätts begränsningar i påverkan 
på miljö och klimat för vissa aktörer för att möjliggöra 
utveckling för andra. Sammanfattningsvis fanns det vissa 
förväntningar på scenarier som sådana som inte alltid 
infriades, på grund av för många normativa antaganden, 
eller för få. 

Vid intervjuerna med tjänstemän på regional nivå 
framkom det att rättvisefrågor endast uppmärksammas 
indirekt i samband med energiscenarier, bl.a. genom att 
man uppmärksammar hur individer på landsbygden 
påverkas av vindkraftverk. I styrande dokument nämns 
ofta hållbarhet som ett kriterium och därför finns det med 
på något sätt när man gör energiscenarier, men sällan 

explicit. 
Dock påpekar en av intervjupersonerna att hänsynsta-

gandet till social hållbarhet ibland blir slentrianmässigt, 
exempelvis genom att man gör en punktlista på hur 
många kvinnor som dyker upp på möten. En annan inter-
vjuperson framhåller att social rättvisa ofta finns med som 
ett kriterium på utformning av olika när man söker medel 
från olika anslagsgivare, exempelvis Tillväxtverket. Dessa 
kriterier gäller bl.a. att material ska vara tillgängligt även 
för människor med hörselskador eller synskador och att 
rörelsehindrade ska kunna delta på projektmöten. 



18 Energiscenarier och rättvisa

SLUTSATSER

Sammanfattningsvis är det ganska ovanligt med explici-
ta normativa antaganden i riksdagsmotionerna. Det kan 
delvis förklaras att flera av de dominerande narrativen 
utgår från att marknadslösningar och tekniska lösningar 
spelar en avgörande roll inom energipolitiken vilket inte 
lämnar så mycket utrymme för moraliska övervägan-
den. Dessutom är de explicita normativa antagandena i 
materialet ganska vaga och det presenteras inga argu-
ment för dem. Analysen av riksdagsmotionerna visar att 
frågor om energiproduktion och -konsumtion i första 
hand inte ses som moraliska och etiska problem. Den 
moraliska dimensionen är oftast otydlig eller i vissa fall 
osynlig. Det är ett faktum som blir viktigt att ta hänsyn 
till när vi genomför fokusgrupper med olika intressenter 
i projektets andra del.

 Politiker på både nationell och regional nivå 
framhåller i intervjuerna att energiproduktion och 
-konsumtion aktualiserar rättvisefrågor, vad gäller såväl 
nationell som global rättvisa. Dessa frågor omfattar 
både distributiv och procedurell rättvisa. Framför allt 
beskrivs tillgång på energi som en central rättvisefråga. 
Vissa politiker menar dock att rättvisa är ett mångtydigt 
begrepp och att rättvisefrågor därför är svårhanterliga. 
Energifrågor ses inte i första hand som rättvisefrågor. 

 Tjänstemännen som intervjuats menar att de 
inte direkt tar hänsyn till rättvisefrågor vid utformning-
en av energiscenarier. Intervjupersonerna på Energimyn-
digheten betonar att det inte ingår i deras mandat. 
Dock anser de att rättvisefrågor har stor relevans för 
utformningen av energipolitiken och därmed även för 
konstruktionen av scenarier.

 Att politiker och tjänstemän uppfattar rättvise-
frågor som centrala vid utformning av energiscenarier 
samtidigt som de ofta inte beaktas är ett resultat som är 
viktigt att ta hänsyn till vid genomförandet av projek-
tets andra del.
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