
Energihistoria och
energipolitik sedan 1970-
talet





1970-talet: 
Oljekriserna



Ransonering och köer



Energihushållning och olje-
ersättning  i fokus



Den 1 juli 1977: Mellanölet och laddningen av Barsebäck 2



”Ladda upp med Bärseback 2 B”

(Blandaren, 1977)



1980-talet – kärnkraften i fokus
Folkomröstning den 23 mars 1980



Harrisburg och Tjernobyl

Tjernobyl 6 april 1986

Three Mile Island 28 mars 1979



• Prisregleringar
• Prisövervakning
• Ransonering
• Beredskapslager
• Indexnämnder
• Prisförhandlingar med 

kraftbolagen

Före 1990: En ganska 
reglerad energisektor



1990-talet: Thatcher och Reagan



Debatten om 
elförsörjningens 

organisation

• ”Det finns ännu ingen anledning för 
elabonnenterna att ensidigt kapitulera för 
elproducenternas prishöjariver”. (SvD)





Heta känslor kring elmarknaden

Det första direktivet om den inre 
marknaden för el beslutades 1996





2000-talet: 
Millenniebuggen
• ”Stor risk för elbortfall! Så
förbereder Du Dig för katastrofen”. 

• ”Vilken jätteflopp, inget hände!” 
• Så kunde tidningsrubriker se ut i
december 1999 och på nyåret 2000.

(Ur 2000-delegationens 
betänkande)



EU



Handel med 
utsläppsrätter (”Flex-
mex”)

• ”Det räcker inte med att producera miljövänligt. Företagen måste också ha 
kreativa och smarta finansavdelningar.”



2010-talet – förnybar energi



A Green Deal

• A European climate law to enact 
the 2050 target;

• An extension of the emissions 
trading system;

• A European carbon border tax; 
more ambitious targets and 
reduce emissions by at least 50% 
by 2030;

• A sustainable Europe investment 
plan to boost private 
investments;

• A just transition fund so no one is 
left behind; a biodiversity 
strategy for 2030

• and a new circular economy 
action plan.
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