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Under NOG-seminariet på ÅF den 15 mars 2002 höll Bengt Westerberg, ordförande i Svenska 
Petroleum Institutet och före detta partiledare för Folkpartiet, ett anförande om energipolitik 
internationellt och i Sverige. Seminariet avslutades med en allmän energipolitisk diskussion.  
 
 
Bengt Westerberg inledde med en kort beskrivning av hur han först kommit i kontakt med 
svensk och internationell energipolitik. Under sin tid i folkpartiets ungdomsförbund, på 1960-
talet, deltog han i den stundtals intensiva debatten kring utbyggnad av de fyra kvarvarande 
älvarna, där han förespråkade att dessa skulle lämnas i fred. Även i kärnkraftsdebatten, främst i 
samband med Tjernobylolyckan och diskussionen om den motiverade en avveckling av svenska 
reaktorer eller inte, var Bengt Westerberg i hög grad delaktig.  
 
Efter folkomröstningen fattade riksdagen 1981 beslut om att avveckla det svenska 
kärnkraftsprogrammet till 2010. Riksdagens beslut 1988 att inleda avvecklingen med två 
reaktorer redan i mitten av 1990-talet var en direkt följd av opinionsläget efter Tjernobyl. Enligt 
Bengt Westerberg var beslutet inte grundat på sakliga överväganden, vilket klart framgick av 
det underlag inför beslutet som togs fram av regeringen.  
 
I augusti 1990 hade Bengt Westerberg i en artikel på DN-debatt1 fram fem huvudargument mot 
avvecklingen. Bland annat hänvisade han till att berörda myndigheter inte såg några 
säkerhetsmässiga skäl för en förtida kärnkraftsavveckling i Sverige. Avvecklingen skulle leda 
till ökade CO2-utsläpp, vilket rimligen borde försvåra för Sverige att globalt argumentera för 
minskade utsläpp. Enligt analyser som genomfördes av bland andra Statens Energiverk skulle 
en avveckling även till 2010 inte kunna genomföras utan ökade koldioxidutsläpp. Vid de beslut 
om avveckling av kärnkraften till år 2010 som fattades 1981 hade man utgått från att 
kärnkraften skulle kunna ersättas av miljövänliga alternativ. 1990 stod det klart att 
avvecklingsbeslutet hade baserats på en alltför optimistisk syn på de alternativa energislagens 
möjligheter att ersätta kärnkraften. Slutligen skulle en avveckling också leda till stora 
samhällsekonomiska kostnader. I stället för ett avvecklingsbeslut ledde diskussionen fram till en 
uppgörelse mellan regeringen (s), folkpartiet och centern i början av 1991 som i praktiken 
öppnade för en omprövning av den bortre parentesen.   
 
- ”Argumenten i debattartikeln från 1990 håller ganska väl även i dagens situation kring 
diskussionen av avvecklingen av Barsebäcks andra reaktor”, sa Bengt Westerberg.  
 
Bengt Westerberg är sedan några år tillbaka ordförande i Svenska Petroleum Institutet. Det är 
från den plattformen han uttalade sig om energifrågor och energipolitik under seminariet. 

                                                   
1 Målkonflikten finns kvar 2015, DN 29/8 1990 
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Det globala perspektivet 
Ett sätt att närma sig energipolitiken är genom att studera olika framtidsscenarier som tagits 
fram inom energiområdet. Sådana framtidsbilder kommer alltid med facit i hand att visa sig mer 
eller mindre felaktiga, men de kan ändå ge en idé om vart vi kan vara på väg. Shells Energy 
Needs, Choices and Possibilities utmålar två scenarier som sträcker sig fram till mitten av 
seklet. En övergripande fråga i denna studie har varit hur det globala energisystemet inom 50 år 
ska kunna stabilisera CO2-halten i atmosfären vid 550 ppm samtidigt som den globala 
användningen av energi ökar. Flera nyckelfrågor har identifierats: Vid vilken tidpunkt kommer 
tillgänglig olja och gas inte räcka till för de behov som finns och vad kommer ersätta olja inom 
transportsektorn? Vilken teknologi kommer att vinna kapplöpningen att förbättra fordons 
miljöprestanda? Hur kommer behov av distribuerad elektricitet att påverka energisystemen? 
Vilken aktör kommer att driva marknadsexpansion och kostnadsreduktioner av förnybara 
energislag? Hur kommer lagringsproblemet att lösas för sol- och vindenergi? Hur kan en 
infrastruktur för vätgas utvecklas? Hur ska växande ekonomier (främst Kina och Indien) lyckas 
balansera en ökad energiefterfrågan mot ökat importberoende och miljöeffekter? Hur kommer 
individuella och samhälleliga prioriteringar att se ut, och hur kommer de att påverka 
energisystemet? Dessa och andra frågeställningar tvingar fram viktiga ställningstaganden och 
vägval under de närmaste årtiondena. Shell skissar på två olika möjliga framtida 
utvecklingsvägar. Westerberg tyckte att det var intressant att studera de gemensamma dragen, 
faktorer som antas gälla för båda dessa olika scenarier. Båda pekar på naturgasens viktiga roll 
som brygga under kommande decennier. I båda två förutspås även stormar på oljemarknaden 
när oljan tvingas konkurrera med ny teknologi liksom en snabb utveckling av 
distribuerad/decentraliserad värme och kraft.  
 
Politiska risker har inte explicit behandlats i Shells studie. En politisk faktor som skulle kunna 
få stor betydelse är vårt växande beroende av Mellanöstern som exportör av råolja. Världen står 
för gigantiska utmaningar med en ökad efterfrågan på energi samtidigt som miljörestriktioner, i 
form av bland annat CO2-problematiken, måste klaras. Bengt Westerberg ansåg att det kommer 
att bli svårt att målmedvetet möta dessa utmaningar utan medverkan från USA, som i dagsläget 
intar en relativt obekymrad attityd. 
 
Svensk energipolitik 
Bengt Westerberg är tveksam till idén att Sverige skulle kunna uppnå några stora reduktioner av 
koldioxidutsläppen internationellt genom att vara internationell förebild. Vi har redan gått före 
genom att införa världens högsta koldioxidskatt men utan att det lett till efterföljd i andra länder. 
Sveriges CO2-utsläpp per capita är ungefär hälften så stora som genomsnittet från samtliga i-
länder. Av denna anledning har EU, trotts sina åtaganden att minska de totala utsläppen enligt 
Kyoto-överenskommelsen, ansett att det är rimligt att Sverige får öka sina utsläpp något. 
Sveriges nuvarande låga utsläpp beror framförallt på den väl utbyggda svenska kärn- och 
vattenkraften.  
 
- ”Totalt svarar Sverige för ungefär 0,2 procent av de globala CO2-utsläppen. Vi kan inte ens 
genom ett ensidigt totalstopp av de svenska utsläppen nämnvärt minska risken för 
klimatpåverkan”, sa Bengt Westerberg. Ytterligare reduktion av utsläppen i Sverige är ofta 
dyrare än motsvarande minskningar i andra länder. Det är viktigt att vi lever upp till de 
internationella åtaganden vi gör, men den enda effekten av att Sverige går längre än så blir sänkt 
levnadsstandard i Sverige. Innebörden skulle vara att vi offrade delar av vår sociala välfärd utan 
att uppnå några positiva effekter på miljön. Kan vi till rimliga kostnader nå längre är det 
naturligtvis bra, men det finns ingen anledning att till höga kostnader gå före.  Westerberg 
menade att varje svensk investeringskrona som syftade till minskade utsläpp skulle göra större 
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nytta i andra länder än i Sverige. Han ansåg att det är ett problem att Sverige har beslutat att 
avveckla kärnkraften. ”Det är lika svårt i dag att se en kärnkraftsavveckling utan ökade CO2-
utsläpp som för tio år sedan. Däremot är det positivt om vi genom FoU kan medverka till att 
sådana alternativ blir tydligare”, avslutade Bengt Westerberg och pekade bland annat på den 
framgångsrika solcellsforskning som finns inom landet. 
 
Under den efterföljande frågestunden redogjorde Bengt Westerberg bland annat för oljebolagens 
syn på den rådande utvecklingen i egenskap av ordförande i SPI. I dessa företag finns en stark 
insikt att olja medför miljöproblem, och Sverige ligger i dag, bl a genom initiativ från de 
svenska oljebolagen, långt fram när det gäller att tillhandahålla drivmedel med god 
miljöprestanda. Oljebolagen försöker också i sin egen oljehantering reducera koldioxidutsläppen 
så långt det är möjligt. De ser sig alltmer som energibolag, inställda på att leverera den energi 
som kunderna efterfrågar. Alla är dock inställda på att olja kommer att användas under flera 
årtionden till utan att den får sin avlösning.  
 
På frågan om hur vi politiskt ska kunna åstadkomma en gemensam europeisk omställning av 
energisystemet svarade Bengt Westerberg att den enda möjlighet han kan se är man visar stor 
öppenhet och saklighet och erkänner målkonflikterna. Det är problematiskt att många beslut 
som fattas måste uppfattas som opportunistiska och därför kan leda till suboptimeringar eller 
rent felaktiga investeringar. En dialog är viktig, där beslutsfattare får nyanserade och tekniskt 
realistiska uppfattningar. ”Tyvärr har svensk energidebatt ofta kännetecknats av att man blundat 
för tydliga målkonflikter. Många har ställt sig upp och på fullt allvar hävdat att vi kan få allt, till 
exempel noll i koldioxidutsläpp, avveckling av kärnkraften, billig el och billiga transporter, allt 
på en gång”, sa Westerberg. Gunnar Agfors kommenterade att den svenska energidebatten 
normalt endast orkar med en fråga i taget. Han ansåg att det var beklagligt att debatten oftast 
förs i media och att det därför även är media som blir uttolkare av huvudfrågorna, vilket leder 
till en skev eller ibland helt felaktig bild av verkligheten2. 
 
På en fråga om hur Bengt Westerberg uppfattade den politiska situationen idag för en ökad 
satsning på naturgas svarade han att han uppfattade att det fortfarande finns en stor försiktighet 
vad gäller en utbyggnad. Det finns alltjämt ett konkurrensförhållande mellan bioenergi och 
naturgas. Om användningen av naturgas ska öka väsentligt måste användningsområdet vara 
annat än enbart uppvärmning. 
 
 
 
 
       Mikael Toll, maj 2002 
 
 

                                                   
2 Under ett nätverksmöte på ÅF tidigare under våren 2002 kom diskussionen under ett kort tag in på 
frågan kring allmänhetens snedvridna bild av hur energisystemet ser ut. Bland annat diskuterades 
huruvida detta har en effekt på den förda offentliga debatten och de politiska beslut som fattas. Mot 
bakgrund av detta genomförde Christer Björklund och Mikael Toll på ÅF en intern studie bland 
medarbetare som inte arbetar professionellt med energifrågor. Dessa tillfrågades om deras bild av det 
svenska energisystemet. I denna mycket begränsade studie var det tydligt att många av de alternativ som 
betraktas som mest miljöriktiga överskattades i betydelse av de tillfrågade, medan kärnkraftens, kolets 
och oljans betydelse underskattas. Denna undermedvetet felaktiga bild av hur verkligheten ser ut skulle 
kunna ha en effekt på våra dagliga ställningstaganden och också påverka beslut som fattas med hänsyn till 
den rådande allmänna opinionen. 


