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Varför är 1970 och 80‐talens energi‐ och 
miljöpolitik viktig att förstå för oss idag?

• Dagens entusiasm inför och krav på omställning kan 
förankras i historisk praktik. Vad fungerade/fungerade 
inte?   

• Miljörörelserna var mkt starka (Fler medlemmar, hörs i 
debatten, syns i massmedia)

• Politiken förändrades (Miljöpartiet in i riksdagen, C+V+S 
förflyttar sina positioner närmare miljörörelsen) 

• Konkreta omställningsprojekt/organisationer startades 
(WELGAS, Solbyn, KRAV, SERO, Det Naturliga Steget)



Varför ett genusperspektiv på energipolitik? 

• Genusteoretiska perspektiv som ett verktyg för att 
analysera energipolitik

• Vissa åsikter och vissas åsikter ses som mer normativa
• Det får inte bli en fråga om politik är en vanligt 

förekommande framförd åsikt
• Perspektiv och åsikter som kan kopplas till femininet och 

maskulinitet värderas på olika sätt 
– Energislag
– Energitekniker

• Viss typ av kunskap och erfarenhet värderas högre 



Ett sätt att se vad som inkluderas och vad 
som exkluderas
• Vem värnar, vem belastar och vem påverkas? Hur 

och av vilka produceras kunskapen? Vilka problem, 
frågor och lösningar formuleras? Vilka har makten 
att få sina perspektiv hörda? 

• Det har t ex. betydelse om energi ses som en 
industrifråga, näringslivsfråga 
samhällsbyggnadsfråga eller en miljöfråga. 



Syfte och frågeställningar
• Det övergripande syftet med det här projektet är att, med 

utgångspunkt i Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahls politiska 
aktiviteter inom svensk energi- och miljöpolitik under 70- och 80-
talet, analysera den politiska praktikens möjligheter och 
begränsningar. 

– Hur byggde dessa kvinnor nätverk och hur bedrev de politik? 
– Vilket motstånd möttes de av och vilka strategier hade de för att 

hantera sådant? 
– Hur kan energi- och miljöpolitik förstås med hjälp av redskap 

från den genusteoretiska och feministiska forskningen?

• Projektet är tidsmässigt avgränsat till 1971-1991 
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Vår tidigare forskning om svensk 
energi‐ och miljöpolitik



”När frågan blir politiskt het 
tas den över av män” 
Birgitta Hambraeus

”Energiområdet på 1980-
talet var ett sällsynt utpräglat 
machosystem i kvadrat”
Birgitta Dahl 



Resultat 
• Genus spelar stor roll inom energipolitiken, både i form av 

ojämlik representation mellan män och kvinnor samt att olika 
femininiteter och maskuliniteter har stor påverkan gällande vilka 
energitekniker och energikällor som uppmuntras eller avfärdas.   

• Uttalat feministiska politiker har gjort betydelsefulla inbrytningar 
på det starkt manligt dominerade och maskulint kodade 
energiområdet

• Startpunkten skedde i början av 1970-talet 
• Hambraeus (1972) och Dahl (från början av 1980-talet) drev båda 

en politik för en omställning av energisystemet.
• Två olika sätt att bedriva energipolitik 



• 1972-1980
• Hambraeus central
• Förnybara energikällor
• Kärnkraftsmotstånd 
• Ekofeminism/särartsfemi

nism 
• Nolltillväxt 
• Omedelbar nedmontering 

av högenergisamhället för 
ett lågenergisamhälle 

• Civilsamhälle och aktivism
• Nolltillväxt 

• 1982-1990
• Dahl central 
• Förnybara energikällor
• Kärnkraftsmotstånd 
• Jämställdhetsfeminism
• Ekologiskt villkorad tillväxt 
• Gradvis omställning, byta 

teknik utan att byta 
samhälle 

• inomparlamentarisk 
förändring 

Två typer av energipolitik 



Varför 1971‐1991? Förändringar i svensk 
energi‐ och miljöpolitik
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