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Abstract  

 

This research highlights the swedish government crisis in 1978, based on two perspectives 

and how they affected the crisis. These include mass media and how the politicians acted in 

relation to their respective parties' standpoint on the nuclear power issue. The material is 

based on information from the editorial pages of two national newspapers and one submission 

page. This should shed light on whether the media affected the crisis. The research has also 

been supplemented with literature to investigate the parties’ opinions regarding the nuclear 

power issue. The chosen newspapers are Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. A 

qualitative text analysis has been applied to the study by interpreting texts from newspapers 

and literature. The essay centers on the end of the crisis when the government parties, 

Centerpartiet, Moderaterna and Folkpartiet tried to find an agreement on the nuclear power 

issue, but also the days after Thorbjörn Fälldin's resignation as prime minister.  

The findings of the investigation suggests that both perspectives affected the crisis, with some 

exceptions. The newspapers that were examined differ in comparison with other mass media 

and it turns out that both leader pages and the submitter side did not follow up on the 

“betrayal” debate that was directed against Fälldin and Centerpartiet. However, several 

leaders and submitters claim that the media affected the crisis. It is also possible to suggest 

that the government's dissolution was due to the positions of the government parties on the 

nuclear power issue and that the politicians had to comply with this. 
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1. Inledning 

 

Efter valet den 9 september 2018 pågick det en regeringskris i Sverige som varade i 131 

dagar, vilket är den längst varade regeringskrisen i svensk historia.1 Under regeringskrisen 

kunde man dagligen ta del av information från massmedierna som berörde krisens 

händelseförlopp och även i denna uppsats kommer massmedierna inneha en central roll. 

 

Regeringskriser har inträffat tidigare i historien och denna uppsats kommer att belysa 

regeringskrisen 1978. Vid den här tidpunkten var centerpartisten Thorbjörn Fälldin 

statsminister. Han ledde en koalitionsregering bestående av Centerpartiet, Moderaterna och 

Folkpartiet. Den borgerliga regeringen fick en majoritet av rösterna i riksdagsvalet 1976, men 

efter två år avgick regeringen eftersom Fälldin avgått som statsminister. Den stora stötestenen 

för regeringen var frågan om kärnkraften och till en början verkade regeringen vara överens 

när partierna presenterade ett avtal på en presskonferens. Massmedierna tolkade 

överenskommelsen som ett svek och riktade kritik mot Fälldin och Centerpartiet. Till slut 

valde Fälldin att avgå som statsminister den 5 oktober 1978. Åtta dagar senare röstades 

Folkpartiets ledare Ola Ullsten, fram som statsminister och bildade en enpartiregering som 

enbart hade stöd av 39 mandat i riksdagen.2  

 

Genom en kvalitativ textanalys av texter skrivna av ledarskribenter och insändare från två 

dagstidningar samt litteratur, kommer massmediernas och politikernas påverkan på 

regeringskrisen att analyseras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Westin, Adam och Silverberg, Josefin. Riksdagen har röstat: Stefan Löfven vald till statsminister. Aftonbladet. 

2019-01-18. 
2 Ohlsson, Per T. Svensk politik. Historiska media, Lund, 2014, s. 447ff. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet är att undersöka hur massmedierna och politikernas, agerande relaterat till partiernas 

ståndpunkt i kärnkraftsfrågan, påverkade regeringskrisen 1978.  

 

För att nå syftet arbetar jag med följande frågor:  

1. Vad skrev ledarskribenter och insändare om regeringskrisen i Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet? 

2. Vad hade regeringspartiernas för ståndpunkt i kärnkraftsfrågan i valrörelsen 1976? 

3. Hur hanterade regeringspartierna kärnkraftsfrågan vid krisen? 

 

2. Tidigare forskning 

 

2.1 Regeringskrisen och medierna 

 

Medieforskaren Kent Asp skriver i Kampen om kärnkraften: en bok om väljare, massmedier 

och folkomröstningen 1980, att medierna hade en betydande roll vid regeringskrisen 1978. 

Han menar att regeringspartierna hade intensiva förhandlingar om energipolitiken under hela 

september 1978 och att partierna använde massmedierna för att ”läcka” ut känslig 

information. Detta resulterade i samarbetsproblem och misstänksamhet, vilket fick 

Centerpartiet att känna sig mest drabbat. 

 

Centerpartiet upplevde sig mest utsatta för påtryckningar genom massmediernas försorg. Framförallt 

misstänkte man vissa folkpartister för att ha satt ”läckorna” till massmedierna i system.3 

 

Vidare skriver Asp att regeringspartierna kom fram till en överenskommelse och presenterade 

den på en presskonferens den 29 september. Olof Palme tolkade den som ”ett ja kamouflerat 

till nej”, och den tolkningen dominerade även hos massmedierna. Asp skriver att medierna 

framställde Fälldin som förloraren och den stora löftesbrytaren. I Dagens Eko påstod man att 

Centerpartiet hade kapitulerat och Rapports reporter, Ingemar Odlander, var inne på samma 

tema och slog fast att Centerpartiet hade kapitulerat för moderater och folkpartister. Asp 

                                                      

3 Holmberg, Sören & Asp, Kent. Kampen om kärnkraften: en bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 

1980, 1. uppl., Liber, Stockholm, 1984, s. 47. 
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skriver att Expressen hade en bild på en svettdrypande Fälldin på förstasidan samt använde 

sig av rubriken: ”FÖRLORARE”. I Aftonbladet använde man ordet ”SVIKARE” och på deras 

ledarsida förutspådde skribenterna att både väljare och partimedlemmar skulle lämna partiet 

efter sveket. Asp konstaterar att Centerpartiet påverkades av medias påtryckningar.  

 

Massmediernas bild av centerpartiet som förlorare och löftesbrytare upplevdes från centerpartisternas sida 

som förödande för partiet. Då centerpartiets förtroenderåd samlades måndagen den 2 oktober vittnade talare 

efter talare om vilket vrede man kände inför det sätt som centern hade utmålats av massmedierna.4 

 

Historikern och medieforskaren Stig Hadenius påstår också att medierna hade en betydande 

roll vid regeringskrisen i Modern svensk politisk historia: konflikt och samförstånd.  Han 

menar att Centerpartiet utsattes för en svekdebatt i massmedierna och framför allt i radio och 

TV. 

 

Den kompromiss som centern gick med på i och med laddningstillståndet för Barsebäck hade utsatt partiet 

för en svekdebatt i vilket massmedierna – inte minst radio och TV – intog en central plats. Fälldins gamla 

löften repeterades många gånger. Detta spelade en avgörande roll för partiets agerande i framtiden. Det måste 

återupprätta sin profil som antikärnkraftsparti och som värnare av miljön.5 

 

2.2 Partiernas ståndpunkt i kärnkraftsfrågan i valrörelsen 1976 

 

Statsvetaren Peter Esaiasson skriver i boken Svenska valkampanjer 1866–1988, att 

energipolitiken och framför allt kärnkraftsfrågan dominerade valrörelsen inför valet 1976. 

Detta skedde vid sidan om de klassiska ideologiska höger- och vänsterfrågorna och Esaiasson 

redogör för att partikonflikterna skilde sig i frågan om kärnkraften gentemot de vanliga 

vänster- och högerkonflikterna. I det här fallet bildade Centerpartiet och Vänsterpartiet 

kommunisterna ett block som var emot kärnkraften medan Socialdemokraterna, Moderaterna 

och Folkpartiet var positiva till den. Esaiasson beskriver att frågan om kärnkraften till en 

början inte var särskilt aktuell under valrörelsen, men att den väcktes i samband med att 

Thorbjörn Fälldin gjorde ett dramatiskt utspel i frågan. I slutet av valrörelsen dominerade 

frågan om kärnkraften debatterna. Fälldin och Palme framställdes som huvudmotståndare 

medan Folkpartiet och Moderaterna intog en låg profil i frågan.6 

                                                      

4 Holmberg, Sören & Asp, Kent. 1984, s. 47f. 
5 Hadenius, Stig. Modern svensk politisk historia: konflikt och samförstånd. 7., [rev. och aktualiserade] uppl. 

Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2008, s. 167. 
6 Esaiasson, Peter. Svenska valkampanjer 1866–1988. Diss. Göteborg: Univ., 1990, s. 265f. 
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Även Hadenius skriver att kärnkraftsfrågan var aktuell i valrörelsen 1976. Då ställde Fälldin 

kravet att all kärnkraft skulle vara avvecklad fram till 1985 och att inga nya reaktorer skulle 

laddas, om han blev statsminister. Hadenius skriver att Fälldins anti-kärnkraftspolitik fick stöd 

från media från till exempel ledarsidan på Dagens Nyheter, vilket var Sveriges största 

morgontidning, men Fälldin fick även stöd av debattörer från radio och TV.7 

 

Både Asp och Hadenius konstaterar att massmedierna påverkade regeringskrisen 1978 och 

därför är det intressant att undersöka om Dagens Nyheters ledar- och insändarsida samt 

Svenska Dagbladet ledarsida följde med i den svekdebatten som riktades mot Fälldin och 

Centerpartiet. Det är viktigt att poängtera att Asp främst hänvisar till kvällspressen samt radio 

och TV, men eftersom båda forskarna använder begreppet massmedier, så borde även Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet inkluderas. Asp och Hadenius forskning stärker även bilden 

att medierna påverkade krisen. 

 

Esaiassons forskning om den svenska valrörelsen 1976 beskriver vad regeringspartierna stod i 

frågan om kärnkraften. Han menar att Moderaterna och Folkpartiet var för kärnkraften medan 

Centerpartiet var motståndare. Detta stärker tesen att Centerpartiet agerade för att avveckla 

kärnkraften medan Moderaterna och Folkpartiet ville behålla den alternativt utveckla 

kärnkraften vid krisen. 

 

3. Material och metod 

 

3.1 Material 

 

För att besvara syftet har ledare och insändare från två relativt oberoende rikstidningar 

analyserats, vilka är Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Den förstnämnde kallade sig för 

oberoende medan Svenska Dagbladet benämndes som oberoende moderat. Detta skiljer sig 

från andra rikstidningar som t.ex. Aftonbladet och Expressen som tydligt profilerade sig som 

socialdemokratisk respektive liberal vid tiden för regeringskrisen. För att kunna ta reda på 

tidningarnas politiska tendens, så har tjänsten Nya Lundstedt använts som finns på Kungliga 

                                                      

7 Hadenius, Stig. 2008, s. 165. 
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bibliotekets hemsida. Här får läsaren även reda på att Dagens Nyheter var liberal 1924–1973, 

för att senare övergå till att bli oberoende, men det finns ingen uppgift om det i auktoriserade 

källor. I stället har den uppgiften presenterats av redaktionen.8 

 

Anledningen till varför enbart ledare och insändare analyserats är för att få med 

opinionsbildare (ledarsidan) och folkets (insändarna) perspektiv på regeringskrisen. Båda 

tidningarna hade en ledarsida, men dessvärre var det bara Dagens Nyheter som hade en tydlig 

insändarsida där skribenter fick framföra sina åsikter. Därför har endast Dagens Nyheters 

insändarsida analyserats.  

Vidare har litteratur från statsvetaren Tommy Möller och journalisten Per T Ohlsson använts 

för att beskriva bakgrunden och krisens händelseförlopp. Deras bidrag har varit tillräcklig för 

att kunna beskriva regeringskrisen.   

 

3.2 Avgränsning  

 

Den första avgränsningen som gjorts är urvalet av tidningar och som tidigare nämnt är dessa 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Att inkludera flera olika medier, till exempel en 

kvällstidning, hade möjligtvis varit gynnsam för uppsatsen. Anledningen till varför nämnda 

tidningar valts, beror på att forskare som Asp konstaterar att kvällspressen, TV och radio 

påverkade krisen genom att benämnda dessa som exempel. Däremot är det inte lika tydligt om 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet var med och påverkade krisen.  Därför är 

dagstidningar lämpliga för att belysa regeringskrisen utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Den andra avgränsningen som gjorts är att begränsa undersökningsperioden. 

Det tyder på att det var flera faktorer och händelser som resulterade till regeringskrisen och 

därför är det svårt att definiera när krisen började. Var det vid Per Ahlmarks avgång, den 

ekonomiska nedgången, eller handlade krisen enbart om kärnkraftsfrågan? Därför är det inte 

rimligt att analysera tidningarna från att koalitionsregeringen tillträder till att Ola Ullsten 

röstas fram som ny statsminister 1978, eftersom källmaterialet blir för omfattande. Därför 

kommer undersökningsperioden mellan den 30 september och 13 oktober att analyseras. 

Perioden kommer belysa dagarna innan Thorbjörn Fälldins avgång fram till att Ola Ullsten 

blir vald till statsminister.  

 

                                                      

8 Nya Lundstedt dagstidningar NLD, Kungliga biblioteket, politisk tendens, 1924–1978.   
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3.3 Metod  

 

För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ textanalys använts som metod. 

Maria Sjöberg skriver i Metod: guide för historiska studier att texter huvudsakligen används 

till två saker i historiska undersökningar. Sjöberg konstaterar att ”med hjälp av dem 

återskapas, rekonstrueras, och tolkas ett historiskt förlopp eller en händelse i det förflutna”. 

Fortsättningsvis skriver Sjöberg att tolkning är grunden till all historisk forskning, men att 

teoretiska perspektiv kan påverka tolkningen, när forskaren ska rekonstruera historiska 

förlopp och händelser. För att lyckas med detta måste forskaren bearbeta texterna på ett 

vetenskapligt accepterat sätt. Vidare menar Sjöberg att bearbetningen av texterna skiljer sig åt 

beroende på vilka frågeställningar forskaren använder sig av, men att textanalysens grunder 

handlar om att tolka något till exempel: ”ett historiskt skede, samhällsprocess eller en persons 

avsikter med en viss handling”.9 

 

Texterna som ska analyseras och tolkas i uppsatsen är skrivna av ledarskribenter och 

insändare från två olika dagstidningar för att beskriva en historisk händelse, vilket i det här 

fallet är regeringskrisen 1978.                                                              

 

Vidare konstaterar Sjöberg att hermeneutiken har en central roll när man diskuterar textanalys 

som metod. Sjöberg menar att hermeneutiken är en tolkningslära där meningarna får en 

central roll för textens helhet. Kortfattat handlar det om att tolka delar av texter för att förstå 

helheten. Sjöberg nämner ”den hermeneutiska spiralen”, vilket syftar på tolkningsprocessens 

faser, där förståelse/förförståelse möter nya erfarenheter/idéer och så fortsätter det ju mer 

texter läsaren läser. Sjöberg tar upp ett beroendeförhållande när forskaren ska analysera texter 

och det är forskaren själv. Hon menar att forskaren också har en referensram som berör 

dennes värderingar, normer eller politiska åsikter och att detta påverkar tolkningen av texten. 

Detta är något som inte forskaren kan påverka eftersom denne inte kan frigöra sig från sin 

egen historia och därför är det viktigt att redogöra för tolkningens förutsättningar.10 

 

Sjöbergs redogörelse om forskarens egna referensramar har bejakats i uppsatsen. Anledningen 

till varför texterna från ledar- och insändarsidan har varit att få med opinionsbildare och 

                                                      

9 Sjöberg, Maria. Textanalys. I Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.). Metod: guide för historiska 

studier. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur, 2018, s. 69.  
10 Sjöberg, Maria. 2018, s. 77ff.  
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folkets perspektiv på regeringskrisen. Dessa texter tenderar att vara mer värderande än till 

exempel vanlig nyhetsrapportering som många anser ska vara objektiv. Trots detta finns det 

en risk att jag som uppsatsskrivare har tolkat ledarna och insändarna på ett sätt som någon 

annan hade tolkat annorlunda.  

 

Avslutningsvis nämner Sjöberg begreppet kontext och menar att det är en sammanfattande 

term för sammanhanget i tid och rum. Hon skriver att ”kontexten är den verklighet som 

forskaren vill komma åt genom att studera utvalda texter – och kontext är samtidigt det 

sammanhang forskaren använder för att tolka den valda texten”.11 Precis som Sjöberg skriver 

kommer den här uppsatsen att fokusera på kontexten, vilket i det här fallet innefattar hur 

massmedierna och politikernas agerande relaterat till deras partiers ståndpunkt i 

kärnkraftsfrågan påverkade regeringskrisen. Vid analysen av tidningarna har olika teman 

lokaliserats som förstärker bilden att medierna påverkade krisen. Samma sak gäller det om 

politikernas agerande relaterat till deras partiers ståndpunkt i kärnkraftsfrågan påverkade 

krisen. Gällande det sistnämnda har även litteratur används för att beskriva verkligheten.  

 

4. Historisk bakgrund 

 

4.1 Den gröna vågen 

 

Statsvetaren Tommy Möller skriver i Svensk politisk historia: strid och samverkan under 

tvåhundra år, att en ”grön våg” sköljde fram på 1970-talet. Han hävdar också att den svenska 

modellen höll på att krackelera samtidigt som synen på den ekonomiska tillväxten hade 

förändrats. I stället började den materialistiska livsstilen och tillväxtsamhället att i ifrågasättas 

i samband med den ”gröna vågen”.  Möller förklarar att nya värderingar började uppkomma 

på den politiska kartan, vilket var ett resultat av stark tillväxt och fred. Möller menar att 1960-

talets ungdomar, tillhörde en unik generation som varken upplevt krig eller ekonomisk 

fattigdom. Han hänvisar till statsvetaren Ronald Inglehart som menar att fred, välstånd och 

trygghet resulterade i en ”tyst revolution”. Den nya politiska kulturen hade förändrat de 

etablerade demokratierna och Möller skriver att en ”postmaterialistisk” synsätt började växa 

fram och som inkluderade välutbildade personer med ett intresse för livsstilsfrågor. Detta var i 

                                                      

11  Sjöberg, Maria. 2018, s. 73. 
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kontrast till den äldre generationen som i stället värderade materiellt välstånd. Dock 

poängterar Möller att även att äldre konservativa väljare började oroa sig för kärnkraftens 

risker. Den nya ”postmaterialistiska” rörelsen tenderade att lägga allt större vikt på livskvalitet 

och individuella livsval. Möller beskriver generationen som politiskt engagerad och 

elitutmanande. Den tenderade dessutom att vara mer intresserad av enfrågegrupper t.ex. 

miljörörelsen, än politiska partier.12 

 

Möller förklarar att postmaterialism inte ska jämföras med anti-materialism. Postmaterialism 

tar inte avstånd från välstånd, men påpekar att det inte ska tas för givet och att man förväntar 

sig mer än enbart en hög materiell standard. I stället kom den starkaste kritiken från anti-

materialisterna och Möller menar att det är berättigat att kalla deras kritik för 

civilisationskritik. Kritiken var en utmaning för det etablerade samhället eftersom det innebar 

att krav ställdes på en ökad miljömedvetenhet och att de miljömässiga konsekvenserna av 

samhällets livsstil skulle hanteras. Möller hävdar att detta resulterade i en ny 

konfliktdimension som berörde både partier och blockbildningar. Avslutningsvis menar 

Möller att kärnkraftsfrågan fungerade som en katalysator för miljörörelsen och den 

tillväxtkritiska opinionen.13 

 

4.2 Riksdagsvalen 1973 och 1976 

 

Möller skriver att det var en enig riksdag som beslutade att Sverige skulle bygga ut 

kärnkraften 1970. Därefter vände opinionen snabbt och Möller förklarar att både Centerpartiet 

och Vänsterpartiet kommunisterna valde att anamma en kärnkraftskritisk linje inför valet 

1973. Möller beskriver att Centerpartiets ledare Thorbjörn Fälldin var särskilt tongivande i 

debatten och att hans engagemang och övertygelse i kärnkraftsfrågan kunde jämföras med en 

religiös fanatiker. Fälldins ställning i kärnkraftsfrågan fick ett stort gehör bland väljarna och 

vid valet 1973 fick hans parti 25,1 procent av rösterna, vilket var det högsta noteringen för ett 

borgerligt parti sedan 1928, då Högern fick 29,4 procent. Möller menar att nya väljare 

strömmade till partiet, allt ifrån unga civilisationskritiker till äldre konservativa och den 

gemensamma nämnaren var kritiken mot kärnkraften.14 

                                                      

12 Möller, Tommy. Svensk politisk historia: strid och samverkan under tvåhundra år. 3., [uppdaterade] uppl. 

Lund: Studentlitteratur, 2015, s. 198f. 
13 Möller, Tommy. 2015, s. 198f. 
14 Möller, Tommy. 2015, s. 199. 
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Vidare skriver Möller om Socialdemokraternas roll i kärnkraftsfrågan och menar att den 

tidigare varit okomplicerad för partiet. Partiet var influerade av tillväxtfilosofin och oroade sig 

för att energiförbrukningen hade ökat. Möller skriver att den hade ökat i decennier efter 1950-

talet, då svensk ekonomi blomstrade och Socialdemokraterna såg ett ökat energianvändande 

som en självklarhet för det svenska välståndet. Dessutom var partiet bekymrade att 

energikonsumtionen till stor del bestod av olja. Möller tillägger att Sveriges oljeberoende 

gjorde landet sårbart i och med oljekrisen som inträffade 1973–1974. Detta resulterade i att 

Socialdemokraterna såg kärnkraften som en lösning för att bli av med oljeberoendet, men 

partiet ansåg även att kärnkraften var bättre ur ett miljöperspektiv.15 

 

Vidare skriver Möller att riksdagen tog ett energipolitiskt beslut 1975 och att både Centern 

och Vänsterpartiet kommunisterna var kritiska till beslutet medan Socialdemokraterna och 

Moderaterna var för, samt att Folkpartiet var tveksamma i frågan. Möller menar att 

kärnkraftsdebatten skulle intensifieras inför valet 1976 och att flera partier började bli 

tveksamma till kärnkraften eftersom opinionen mot kärnkraften skördade framgångar. Möller 

påpekar även att flera partier bytte partiledare på 1970-talet, och i att Sverige gick från ett 

debattklimat som präglades av konsensus till ett mer konfrontationsinriktat debattklimat. 

Socialdemokraternas tidigare partiledare Tage Erlander ersattes av den retoriskt skärpte Olof 

Palme 1969. Gösta Bohman ersatte Yngve Holmberg 1970, vilket resulterade i en tydlig 

ideologisk profilering hos Moderaterna. Centerpartiet valde att byta partiledare 1971 då 

Thorbjörn Fälldin ersatte Gunnar Hedlund. Möller menar att den senare var en gestalt för 

samförståndskulturen. Vidare ersatte Folkpartiet Gunnar Helén med ideologen Per Ahlmark 

1975. Möller beskriver att 1970-talet kännetecknades av att den ideologiska intensiteten 

ökade.16 

 

Valet 1976 resulterade i borgerlig övervikt och tillsammans hade Centerpartiet, Moderaterna 

och Folkpartiet fått 50,6 procent av rösterna. Efter segdragna förhandlingar lyckades de 

borgerliga partierna bilda en koalitionsregering, vilket var den första sedan 1932 och 

sammanlagt erhöll koalitionen 180 mandat i riksdagen.17 

 

                                                      

15 Möller, Tommy. 2015, s. 199f. 
16 Möller, Tommy. 2015, s. 200ff. 
17 Möller, Tommy. 2015, s. 204f. 
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Statistik över den procentuella fördelningen av giltiga valsedlar, valen 1973 och 1976.18 

 

4.3 Ekonomisk tillbakagång och illojala tjänstemän 

 

Den stora utmaningen för regeringen var kärnkraften, men journalisten Per T Ohlsson skriver 

i Svensk politik att det fanns andra sakpolitiska frågor som var problematiska för regeringen. 

Dessa var bland annat den ekonomiska tillbakagången och illojala tjänstemän som jobbade på 

regeringskansliet. Ohlsson skriver att Olof Palme ansåg att Fälldinregeringen kunde sätta sig 

”vid ett dukat bord” efter den borgerliga valvinsten 1976. Palme påstod att den svenska 

ekonomin var i gott skick och att den borgerliga regeringen hade ett guldläge, vilket var ett 

resultat av låg arbetslöshet, stabila statsfinanser och en konkurrenskraftig industri.19 

 

Ohlsson skriver att den ekonomiska situationen inte stämde överens med Palmes beskrivning. 

Han menar att Fälldinregeringen var tvungna att administrera en ekonomi som var i snabb 

nedgång till följd av olika problem som hade byggts upp under ett antal år och hade förvärrats 

av oljekrisen. Tvärtemot Palmes analys, minskade industriproduktionen, arbetslösheten ökade 

och statsfinanserna försvagades. Ohlsson skriver att riksbanken var tvungna att devalvera 

kronan för att stödja exportindustrin och dessutom lämnade Sverige EG-ländernas 

valutasamarbete. Dock fortsatte problemen för den svenska ekonomin och värst drabbat var 

basindustrin, vilket inkluderar varv, stål och gruvor. Den som bar ansvaret för industrin, var 

industriministern, Nils G Åsling och Ohlsson beskriver honom som en centralgestalt under 

krisen. Ohlsson skriver att hans departement kallades för ”Åslings industriakut”, vilket 

berodde på att han tog emot kommunpolitiker, landshövdingar och företagsledare som ville 

söka stöd under krisen.20 

 

                                                      

18 Statistiska centralbyrån SCB. Allmänna valen 1976: del 1 riksdagsvalet den 19 september 1976, 1977, s. 10. 
19 Ohlsson, Per T. 2014, s. 447. 
20 Ohlsson, Per T. 2014, s. 447ff. 

År Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet 

Kommunisterna  

1973 14,3 25,1 9,4 43,6 5,3 

1976 15,6 24,1 11,1 42,7 4,8 
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Vidare skriver Ohlsson att lågkonjunkturen påverkade den nya koalitionsregeringen och till 

viss del, tvingade den att genomföra en annan politik än vad regeringspartierna hade lovat i 

valrörelsen. De hade kritiserat Socialdemokraterna för att vara selektiv angående 

industristödet och höjda skatter. I stället låg skattetrycket 1977 för första gången över 50 

procent av BNP och detta var särskilt besvärande för Moderaterna.21 

 

Möller skriver att den nya koalitionsregeringen saknade regeringserfarenhet och att samtliga 

statsråd och statssekreterare var nybörjare när det gäller att arbeta på regeringskansliet. Han 

menar att koalitionsregeringen hade problem med de opolitiska tjänstemännen som jobbade 

på departementen. Han beskriver till och med att flera tjänstemän som hade 

socialdemokratiska värderingar och började motarbeta den nya regeringen.22 

 

4.4 Striden om kärnkraften  

 

Trots nedgående ekonomi, friktion i regeringssamarbetet och illojala tjänstemän, så var det en 

annan fråga som skulle ”fräta” sönder regeringen, enligt Ohlsson. Det handlade om 

kärnkraften och laddningen av kärnkraftverket Barsebäck, som Ohlsson menar skulle bli 

dödsstöten för Thorbjörn Fälldins första regering (1976–1978).23  

 

I slutet av 1977 fördes det intensiva diskussioner om kärnkraften vilket höll på att leda till en 

regeringskris. Ohlsson skriver att partierna tvistade om reaktorn Barsebäck 2, och enligt 

villkorslagen var den tvungen att tas ur drift vid årsskiftet om inte upparbetningen kunde ske 

på ett säkert sätt. Centerpartiet och partiledaren Fälldin ansåg att Sydkraft, vilket var det 

berörda bolaget som ansvarade för kärnkraften, inte kunde erbjuda en lösning. Ändå valde 

Fälldin i slutet av 1977 att låta Barsebäck 2 fortsätta och senare ansökte Vattenfall om att 

ladda ytterligare två rektorer i början av 1978, vilket resulterade i att situationen blev ohållbar. 

Regeringens sammanbrott skedde snabbt och var en plågsam process som sedan kulminerade 

i slutet av september 1978. I regeringsförklaringen hade koalitionsregeringen kommit överens 

om att energikommissionens beslut skulle fälla avgörandet i frågan och den skulle vara färdig 

1978. Dock kunde inte kommissionens ledare, Ove Reiner lösa frågan trots att 

energiministern Olof Johansson (Centerpartiet) föreslog en gräns vid 10 reaktorer.  

                                                      

21 Ohlsson, Per T. 2014, s. 449. 
22 Möller, Tommy. 2015, s. 205. 
23 Ohlsson, Per T. 2014, s. 450. 
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Johansson var känd för sitt motstånd mot kärnkraften och Ohlsson menar att det var 

överraskande att han arbetade för en kompromiss som inte gick ut på att kärnkraften skulle 

avvecklas eller avskaffas.24 

 

Utmaningen för regeringen var hur villkorslagen skulle tolkas. Centerpartiet menade att lagen 

skulle stoppa kärnkraftsutbyggnaden eftersom kraven på upphandlingsavtal och säker 

avfallslagring i berggrunden inte var uppfyllda. Tvärtom ansåg Moderaterna och Folkpartiet 

att lagen bekräftade att kraftbolagen tog sitt ansvar. Ohlsson skriver att Fälldin använde sig av 

en formulering som löd: ”Det måste sättas en bortre parentes för kärnkraften i Sverige”. Den 

formuleringen skulle dyka upp frekvent i den svenska debatten och Fälldin skulle åka på ett 

bakslag när den opolitiske justitieministern, Sven Romanus, påpekade att Centerpartiet hade 

tolkat lagen fel.25 

 

Ohlsson konstaterar att koalitionspartierna var tvungna att komma överens om framtiden för 

kärnkraftsreaktorerna Forsmark 1 och Ringhals 3. Det oklara läget skulle fortsätta när 

Folkpartiets partiledare, Per Ahlmark, valde att avgå på grund av personliga skäl, i mars 1978. 

Han skulle efterträdas av Ola Ullsten som var arbetsmarknadsminister i Fälldins regering. 

Ohlsson skriver att Ullsten ansågs stå närmre Socialdemokraterna än hans företrädare.26 

 

4.5 Presskonferensen den 29 september och Fälldins avgång 

 

Vidare skriver Ohlsson om koalitionsregeringens absoluta kollaps och menar att ett möte hade 

ett stort avgörande. Det inträffade den 29 september 1978, då partierna skulle diskutera 

kärnkraftsfrågan. Fälldin ville se över energipolitiken samt diskutera en eventuell 

folkomröstning. Det ville inte Moderaterna och Folkpartiet, som i stället ansåg att frågan 

borde lösas omedelbart och försökte pressa Fälldin. Resultatet av mötet blev en kommuniké 

som lästes upp av Fälldin på en presskonferens, vilket Ohlsson menar skulle bli den 

svettigaste presskonferensen som hållits. Till en början framstod det som att Fälldin hade 

vunnit kampen mot Moderaterna och Folkpartiet, när han läste upp formuleringen 

”Ansökningarna kan inte nu bifallas”. Dock skulle ordet ”nu” få en avgörande betydelse som 

journalisterna anmärkte på eftersom formuleringen kunde antyda att det inte var uteslutet att 

                                                      

24 Ohlsson, Per T. 2014, s. 450f. 
25 Ohlsson, Per T. 2014, s. 451. 
26 Ohlsson, Per T. 2014, s. 451. 
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reaktorerna kunde laddas i framtiden. Dessutom hade Fälldin gått med på att myndigheten, 

Statens kärnkraftsinspektion hade rätt att besluta vad som gäller för villkorslagen angående 

risken att lagra kärnkraftsavfall i berggrunden. Om inspektionen ansåg att det var säkert, 

kunde bolagen söka tillstånd för att ladda reaktorerna Ringhals 3 och Forsmark 1.27 

 

Vidare skriver Ohlsson att journalisterna på presskonferensen hade genomskådat dokumentet 

och Fälldin pressades på kritiska frågor. Ingemar Odlander som var tv-reporter ropade ”Det 

här är ju i realiteten ett ja” medan radions Bengt Therner frågade Fälldin ”Är det inte en 

kapitulation?”. Ohlsson menar att Fälldin bokstavligen svettades vid presskonferensen och 

avvärjde frågorna genom att påstå att det kommer att bli flera överläggningar, men hänvisade 

även till den framtida folkomröstningen som stod med i regeringsdeklarationen. Vidare 

skriver Ohlsson om den märkliga presskonferensen och menar att energiministern, Olof 

Johansson skulle bli vansinnig när Gösta Bohman kaxigt påpekade att ansökningarna hade 

uppfyllts ”till 99 procent”. Johansson bad sin pressekreterare att dela ut en promemoria som 

innehöll ministerns egna bedömningar angående kompromissens förutsättningar som han 

kallade för ”borrhålskompromissen”. Johansson presenterade fem punkter där han ställde krav 

på de resultat som framkommit i kommunikén. Ohlsson skriver att detta väckte ilska inom 

Moderaterna och Folkpartiet, men även inom Centerpartiet fanns det ett missnöje. Partiet hade 

drabbats hårt av medierapporteringen angående Fälldin. Ohlsson skriver att tidningar som 

Aftonbladet och Expressen använde sig av rubriker som t.ex. ”Sveket” och ”Förloraren”.28 

 

Efter presskonferensen mötte Fälldin Centerpartiets partiråd där han konstaterade att det 

måste bli ett stopp på kärnkraften. Han sa att ”Nu skall det sättas stopp. Nu skall det bortre 

parentestecknet sättas”. Parentesen gällde nästa reaktor i Forsmark, vilket skulle bli Sveriges 

elfte och Centerpartiets ståndpunkt var att bara en folkomröstning skulle gälla om inte 

finansieringen för kärnkraften ströps. Samtidigt anslöt sig Fälldin till Johanssons fem punkter, 

vilket resulterade i att partiet ”brände sista bron” för koalitionsregeringen och Ohlsson skriver 

att ledarna för Moderaterna och Folkpartiet gjorde sig oanträffbara.29 

 

 

                                                      

27 Ohlsson, Per T. 2014, s. 452. 
28 Ohlsson, Per T. 2014, s. 452f. 
29 Ohlsson, Per T. 2014, s. 453. 



14 

 

När riksmötet öppnade den 3 oktober läste Fälldin upp ytterligare en regeringsförklaring och 

Ohlsson menar att statsministern gled förbi kärnkraftsfrågan. Vidare skriver Ohlsson att 

ytterligare överläggningar mellan ledarna för koalitionspartierna fortsatte samma dag, som 

även Sven Romanus deltog vid. Fälldin stod fast vid sin ståndpunkt medan Ola Ullsten var 

oförsonlig. Den senare övertygade även moderatledaren, Bohman att göra ett gemensamt 

uttalande som kortfattat innefattade att överenskommelsen inte kunde ändras i efterhand, en 

markering som gjorde Fälldin besviken. Dock svarade en motsägelsefull Fälldin att han stod 

bakom överenskommelsen, trots att han gett sitt stöd åt Johanssons fem punkter. Ohlsson 

skriver att förhandlingarna återupptogs den 4 oktober, utan framgång och i stället valde 

Fälldin den 5 oktober att lämna in sin avskedsansökan till talmannen. Regering Fälldin I, var 

den första borgerliga regeringen sedan 1930-talet och lyckade överleva i två år. Åtta dagar 

senare röstades folkpartisten Ola Ullsten fram som statsminister och bildade en 

enpartiregering som enbart hade stöd av 39 mandat i riksdagen. Ohlsson menar att Ullsten 

hade haft sikte på statsministerposten vid krisen och att Moderaterna blev besvikna för att de 

trodde att Folkpartiet ville bilda regering med dem. I stället valde Ullsten att närma sig 

Socialdemokraterna genom att erbjuda en regering som kunde samarbeta över blockgränsen.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

30 Ohlsson, Per T. 2014, s. 453ff. 
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5. Resultat 

 

Nedan kommer tre teman att presenteras som redovisar återkommande åsikter om 

regeringskrisen från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters ledarsidor, men även den 

sistnämnda tidningens insändarsida.  

 

5.1 Tema 1: Sveket 

 

Ett återkommande tema bland ledarna och insändarna är diskussionen om vem och vilka som 

har svikit under krisen. I en ledare i Dagens Nyheter kommenterar Olle Alsén efterspelet som 

skedde efter presskonferensen den 29 september och han nämner den mediala uppståndelsen 

som riktats mot Thorbjörn Fälldin och Centerpartiet. 

 

En bedövande massmedial orkester spelade ju också upp dessa melodier. Radions ekoreportrar gottar sig eller 

krokodilsnyftar i ett samtal på lördagsmorgonen åt vad som hänt den arme mannen. ”Sveket” utropar 

Aftonbladet över hela förstasidan, ”Förloraren” sekonderar Expressen”. Reportage och ledarsidor frossar i 

kapitulationen, nederlaget osv, avgå ropar de rättfärdigaste.31 

 

Alsén påpekar även att tidningarna ska vara mer försiktiga med orden och att en eventuell 

folkomröstning på valdagen kan vara nödvändig för att väljarna inte ska blir lurade igen.  

 

Det bakslaget kan betyda att vi i stället för en folkomröstning om ett slut på parentesen och en 

avhandlingsplan på själva valdagen, så folk får en chans att skilja på parti- och energipreferenser.32 

 

I en ledare i Svenska Dagbladet är man nöjd med överenskommelsen mellan 

regeringspartierna och riktar samtidigt kritik mot Socialdemokraterna för att elda på 

påståendet om en svekdebatt.  

 

Det står självfallet Olof Palme fritt att fortsätta den s.k. svekdebatten. Det står honom också fritt att fortsätta 

med sitt påstående från en riksdagsdebatt att ingen regering har vanskött energipolitiken som den svenska. 

Naturligtvis har den inte varit utan brister.33 

 

                                                      

31 Alsén, Olle. ”Dagen efter”. Dagens Nyheter, 1978-10-01. 
32 Alsén, Olle. ”Dagen efter”. Dagens Nyheter, 1978-10-01. 
33 Svenska Dagbladet. ”Villkorsprövningen”, 1978-09-30. 
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Den 29 oktober kommenterar Sven-Erik Larsson i Dagens Nyheter överenskommelsen mellan 

regeringspartierna. Han menar bestämt, till skillnad från andra medier att Centerpartiet inte 

har svikit i kärnkraftsfrågan, utan i stället bidragit med att hejda kärnkraftsutvecklingen i 

samhället.  

 

Förmodligen kan socialdemokratin inte motstå frestelsen att söka få i gång en ny svekdebatt. Men i denna 

svåra fråga är det verkligen ingen som har svikit. Politiker kan inte uppträda som träbockar om de vill 

befordra en utveckling som de tror på. Fälldin har mera helgjutet än de flesta sökt hejda marschen in i 

kärnkraftsamhället.34 

 

Även på Svenska Dagbladets ledarsida ifrågasätter man anklagelserna mot Fälldin och menar 

att han inte hade svikit i kärnkraftsfrågan efter överenskommelsen. 

 

Har Fälldin därmed svikit väljarna? Det är rent av märkligt att vårt land fått så många politiska 

renlevnadsmän som utan att rodna och som om de själva vore helt tadelfria nu anklagar statsministern för 

svek!35 

 

Den tredje oktober skriver Larsson en ny ledare i Dagens Nyheter där han är kritisk till Olof 

Johanssons beteende vid presskonferensen. Larsson är också orolig för att Centerpartiet ska 

bryta överenskommelsen, vilket han menar hade skadat den demokratiska processen.  

 

Det finns i politiken oskrivna regler som måste följas om den demokratiska processen skall fungera bra. En 

av de viktigare är att partier som träffat en uppgörelse i en fråga också står fast vid överenskommelsen, även 

om denna till alla delar inte tillgodoser partiets önskemål. Opålitlighet är en av dödssynderna i politiken, 

därför att den ytterst är ett hot mot beslutfattandet i demokratin.36 

 

Även på Svenska Dagbladets ledarsida var man kritisk till Olof Johanssons agerande vid 

presskonferensen. Ledarsidan befarade att det skulle kunna fälla överenskommelse och det 

vore ett stort svek mot alla borgerliga väljare som vill ha en icke-socialistisk regering och som 

var lättade över att partierna kommit överens. 

 

Dessa människor blev besvikna. De blev svikna. Energiministern Olof Johansson har lyckats att med berått 

mod kasta in regeringen i ett uppslitande bråk om energifrågan.37 

                                                      

34 Larsson, Sven-Ove. ”Regeringen enig”. Dagens Nyheter, 1978-09-30.  
35 Svenska Dagbladet. ”Efter prövningen”, 1978-10-01. 
36 Larsson, Sven-Erik. ”Onödigt gnissel”. Dagens Nyheter, 1978-10-03. 
37 Svenska Dagbladet. ”Regera!”, 1978-10-04. 
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Vidare vädjar Larsson i Dagens Nyheter till Fälldin att han ska ignorera sina partivänner som 

ställt sig kritiska till överenskommelsen och vill i stället att han respekterar avtalet.  

 

För vår del tror vi att Fälldin i motsats till en del av partivännerna har en utpräglad respekt för ingångna avtal 

och klar insikt om att förtroendet inom politiken beror av hur lojalt de fullföljs.38 

 

Det skulle visa sig att Larsson hade fel i sin analys om Fälldin, eftersom han valde att lyssna 

på sina partivänner och framför allt energiministern Olof Johannson. I stället för att fullfölja 

och respektera överenskommelsen valde han att bryta den och i stället avgå som statsminister.   

 

Den sjunde oktober skriver Larsson en ledare som berör Thorbjörn Fälldins avgång som 

statsminister. Han riktar skarp kritik mot Centerpartiet och kallar det för ett populistiskt parti 

som ställt alldeles för höga krav vid valrörelsen som partiet senare inte kunnat backa ifrån i 

regeringsställning.  

 

Centern har alltid varit ett parti med starkt populistiska inslag. De har ogenerat ställt krav och givit löften 

utan att alltid ha ett sakligt underlag för ställningstagandet. Häromåret krävde man en sänkning av 

pensionsåldern utan att veta vad reformen skulle kosta.39 

 

Alsén förutspår i Dagens Nyheter att Folkpartiet kan få det tufft vid nästa val eftersom partiet 

svikit väljarna som trodde Folkpartiet hade samma ståndpunkt i kärnkraftsfrågan som 

Centerpartiet. 

 

Några sådana segrar till, och inte minst folkpartiet kommer att te sig nästan som ett industriparti med parollen 

”Asea-Atom”, och de 20 eller var det 30 procent av fp-väljarna 1976 som trodde att folkpartiet hade samma 

kärnkraftslinje som centern lär inte göra om det misstaget.40 

 

Alsén får till viss del medhåll från en insändare i Dagens Nyheter som skriver att 

Socialdemokraternas närmanden till Folkpartiet i både kärnkrafts- och regeringsfrågan är ett 

stort svek mot arbetarrörelsen.  

 

                                                      

38 Larsson, Sven-Erik. ”Onödigt gnissel”. Dagens Nyheter, 1978-10-03. 
39 Larsson, Sven-Erik. ”Myt och verklighet”. Dagens Nyheter, 1978-10-07. 
40 Alsén, Olle. ”Dagen efter”. Dagens Nyheter, 1978-10-01. 



18 

 

Jo, det senaste är ju att med kärnkraften som språngbräda inleda ett regeringssamarbete med folkpartiet! 

Politiskt taktikspel på högsta nivå! Det om något är ett grymt svek mot arbetarrörelsen och mot all kamp för 

människovärde och jämställdhet, som varit och ännu är livsviktiga mål att kämpa för.41 

 

I ytterligare en insändare i Dagens Nyheter den första oktober beskriver en läsare sin 

frustration mot politikerna. Hon menar att nästan alla är svikare i kärnkraftsfrågan, men störst 

skuld får socialdemokraternas ledarskikt.   

 

Vilka sviker i kärnkraftsfrågan? Försök till svar: Alla ni som inte orkar ta reda på hur kärnkraftsindustrin 

fungerar och vilka följder det får för hela samhället i framtiden. Alla ni som innerst inne är emot atomkraft, 

men som inte lyfter ett finger för att gå emot den i ert dagliga liv. Alla moderater, folkpartister, 

socialdemokrater som följer partilinjen i sina beslut, men privat säger: Vi hoppas att Fälldin stoppar 

kärnkraften! Centerpartister som tiger i stället för att kämpa.42 

 

Som de största svikarna framstår ändå för mig socialdemokraternas ledarskikt. Varför lyssnar ni inte på den 

stora grupp inom partiet som är emot kärnkraft (SAFE-gruppen) och på hela miljörörelsen här hemma och 

internationellt?43 

 

En annan insändare i Dagens Nyheter beskriver sin frustation på Socialdemokraterna och att 

partiet inte lyssnar på SAFE-gruppen som är kritisk till kärnkraften.  

 

Skäms ej för att erkänna att inom SAP finns en stor mängd väljare som ej vill bli ihjälsmittade av 

kärnkraftshanteringen, men att dessa mänskor tvingas under samvetskonflikt rösta socialdemokratiskt enär de 

icke vill rösta borgerligt eller ej rösta alls. Jag har nu sedan början av 1930-talet tillhört och röstat på SAP, 

Men nu är det slut! – Eftersom centern är det enda parti som inte ljuger om kärnkraftsfarorna, borde detta 

parti få min röst om det inte vore ett borgerligt.44 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

41 Andersson, Maj-Britt. ”De stora svikarna”. Dagens Nyheter, 1978-10-01. 
42 Andersson, Maj-Britt. ”De stora svikarna”. Dagens Nyheter, 1978-10-01. 
43 Andersson, Maj-Britt. ”De stora svikarna”. Dagens Nyheter, 1978-10-01. 
44 Rolle. ”Vill kunna rösta på SAP utan att stödja kärnkraften”. Dagens Nyheter, 1978-10-13. 
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5.2 Tema 2: Kritik mot massmedierna  

 

Ett återkommande tema som dyker upp i framför allt insändarna är att läsarna riktar en viss 

kritik mot medierna under regeringskrisen. I en ledare i Dagens Nyheter kritiserar Nils-Eric 

Sandberg debatten vid regeringskrisen och menar att den alldeles för ofta handlar om personer 

och propaganda. I stället anser han att sakfrågorna ska få en större tyngd och att medierna har 

misslyckats på den punkten.  

 

I denna förskjutning av uppmärksamhet från sakfrågor och saklösningar till personer och propaganda är 

massmedierna inte utan ansvar.45 

 

I Dagens Nyheter skriver Alsén att det skilde sig i mediernas agerande gentemot Fälldin och 

den nya statsministern Ola Ullsten. Han menar att Ullsten gjorde ett lugnt intryck på sin första 

presskonferens som statsminister och att journalisterna var nöjda, utan att riktigt fått några 

nya besked. Alsén skriver att det var en helt annan jargong på Fälldins presskonferenser. 

 

På Fälldins tid brukade statsministerns presskonferenser, åtminstone när kärnkraften kom in i bilden och det 

gjorde den alltid, urarta till någon slags personliga uppgörelser. Med blossande kinder och röster som bröts 

av indignation och sarkasm kunde journalister skrika i munnen på varandra och Fälldin. Pressa och snärja 

och försöka förödmjuka honom. Det var som hade många ett personligt behov av att övertyga sig om att den 

där Mannen som kom in från Landet inte hade några höga moraliska eller andra hästar att sitta på. Han skulle 

tas ner, visas vara lika skröplig som vi andra känner oss.46 

 

I en annan ledare tar Alsén upp en parallell mellan Danmark och den svenska regeringskrisen. 

Alsén skriver att politikerna i Danmark förhandlade om ett jordbruksavtal och de danska 

journalisterna ivrigt väntade på ett besked. De hade fått olika tips om att förhandlingarna 

skulle gå i hamn och valde därför att lita på informationen. Dock sprack förhandlingarna och 

journalisterna ställdes inför ett problem eftersom tidningarna redan var tryckta. Alsén skriver 

att journalisterna ivrigt försökte få förhandlarna att lösa frågan och med hjälp av 

påtryckningar kom parterna till slut överens. Alsén menar att detta scenario liknar den 

svenska regeringskrisen. 

 

                                                      

45 Sandberg, Nils-Eric. ”Makt att regera?”. Dagens Nyheter, 1978-10-04. 
46 Alsén, Olle. ”Provisoriska proffs?”. Dagens Nyheter, 1978-10-14. 
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Utan jämförelser i övrigt kan man få känslan att denna historia upprepades nyligen i Stockholm fast tvärtom. 

Den spelades mer utdraget och i långt hårdare tempo och ordalag. Många vittrade blod. Här skulle regeringen 

spricka eller om så krävdes spräckas, och räckte inte Ullstens tuffhet, Bohmans 99-procentiga fadäs och 

Johanssons fem opassande punkter så fick väl den tredje statsmakten hjälpa till.47 

 

Efter att Fälldin avgått som statsminister anser en insändare att den största förloraren under 

regeringskrisen är massmedierna. Insändaren motsätter sig också påståendet att det inte är 

förtroendet för politikerna som sänkts och syftar främst på Fälldin som hon menar har stått för 

sina åsikter. I stället är det förtroendet för medierna som har sjunkit.  

 

Hos dem som röstat med de borgerliga partierna har inte förtroendet sjunkit utan snarare stärkt. Inte minst för 

Thorbjörn Fälldin och Centerpartiet, som så starkt stod för sina åsikter i kärnkraftsfrågan. De som verkligen 

måste återfå svenska folkets förtroende för sitt arbete är massmedierna. De har bedrivit total mobbning av 

den borgerliga regeringen. De som hänt de senaste veckorna är att det svenska folket – ungdomen inte minst 

– totalt förlorat förtroendet för våra svenska journalister.48 

 

Ytterligare en insändare i Dagens Nyheter tar upp tidningarnas roll i kärnkraftsfrågan. Hon 

poängterar att kärnkraftsindustrin har mycket resurser för att kunna påverka vad folk ska 

tycka och att massmedierna har ett ansvar att vara en motkraft. Kritiken som insändaren riktar 

mot medierna är att de inte lägger ner tillräckligt med resurser för att bevaka kärnkraftsfrågan.  

 

En förutsättning för att demokratin skall fungera måste väl ändå vara att medborgarna kan skaffa sig de 

nödvändiga och allsidiga information, för att de sedan skall kunna deltaga i politiska beslut. Speciellt om det, 

som i det här fallet, gäller livsviktiga frågor som kommer att forma vår framtid. Det finns all anledning att 

satsa stort på energifrågorna i massmedierna.49 

 

En insändare i Dagens Nyheter riktar kritik mot både Dagens Nyheter och Expressen och han 

menar att tidningarna propagerar för att Ullsten ska ta över som statminister.  

 

Det finns olika sätt att bli statsminister på. Ola Ullsten håller i dagarna en uppvisning i ett sätt. Det går ut på 

att i en sakfråga handla tvärt emot vad de flesta av väljarna önskar. Egentligen borde detta vara äventyrligt 

för ett så litet parti, men det går säkert bra. Med så fördomsfria och folkpartiets trogna partimegafoner bakom 

sig som tidningen Expressen och DN:s politiska redaktion kan man säkert få det hela att gå ihop.50 

                                                      

47 Alsén, Olle. ”Politik under press”. Dagens Nyheter, 1978-10-13. 
48 Dahlgren, Gun. ”Massmedia förlorade”. Dagens Nyheter, 1978-10-15. 

 
49 Widell, Inger. ”Kunskap ger makt i kärnkraftsfrågan”. Dagens Nyheter, 1978-10-04. 
50 Johansson, Lars-Ove. ”Handlar tvärt emot opinionen”. Dagens Nyheter, 1978-10-01. 
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Avslutningsvis får Expressen en känga av en insändare i Dagens Nyheter. Han menar att det 

första offret för kärnkraften kommer att vara tidningens symbol, getingen. 

 

Expressens geting har mist sitt s k sting för en oöverskådlig framtid Den har nämligen smittats allvarligt av 

radioaktivitet. Numera fullkomligt lyser tidningen av kärnkraftsfeber. Jag törs snart ta i den längre.51 

 

5.3 Tema 3: Motsättningarna i kärnkraftsfrågan 

 

Ett vanligt förekommande tema som både ledare och insändare nämner är motsättningarna i 

kärnkraftsfrågan. Det handlar främst om två alternativ, vilka är att stoppa kärnkraften för en 

säkrare och tryggare framtid eller investera/behålla kärnkraften för sysselsättningens skull.   

På Svenska Dagbladets ledarsida kritiserar man Olof Palme och Gunnar Nilsson (LO-

ordförande) för att förenkla debatten kring kärnkraften efter regeringens överenskommelse 

samt deras påstående om att energifrågan skulle vara löst för länge sen. I stället hävdar man 

att de inte tar hänsyn till säkerhetsaspekten och att det är värt att lägga extra resurser på den 

frågan.  

 

De kritiserar regeringen för att beslutet har förhalats. För den socialdemokratiske partiledaren väger några 

hundra miljoner kr. tyngre än att villkorslagens bestämda krav på en speciell berggrund för slutlig förvaring 

helt uppfylles. Att Palme med den uppfattningen tillhör en liten minoritet bland folket torde vara uppenbart.52 

 

I Dagens Nyheter argumenterar ledarskribenten Alsén om kostnaden för kärnkraften och han 

menar det kan bli en dyr nota. Han förutspår även att det är den faktorn som kommer stoppa 

kärnkraftsutvecklingen i stället för de redan kända säkerhets- och miljöaspekterna.  

 

Hur som helst: det tycks, som vi ofta sagt bli kärnkraftens ekonomi snarare än dess egentligen långt viktigare 

miljö och säkerhetsmässiga och sociala risker som till sist kommer att stoppa dem?53 

 

Vidare menar Alsén att samhället bör tänka om i energifrågan. Han påpekar att Sverige inte 

kommer lida av elbrist på många år och därför bör landet satsa på miljösäkra alternativ i 

framtiden t.ex. vindkraft och vattenkraft. 

                                                      

51 Östman, Åke. ”Första offret”. Dagens Nyheter, 1978-10-13. 
52 Svenska Dagbladet. ”Efter prövningen”, 1978-10-01. 
53 Alsén, Olle. ”Dyr kärnkraftsnota”. Dagens Nyheter, 1978-10-12. 
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Borde vi inte stanna upp och tänka efter före, innan vi startar och bygger ännu flera reaktorer, nu när vi ändå 

inte lider av någon elbrist på många år, och har tid att utveckla miljöerna, inhemska, säkra och tekniskt 

ganska okomplicerade flödesenergier utan bränsleproblem.54 

 

I en insändare i Dagens Nyheter beskriver skribenten kärnkraften som ett hot mot framtiden. 

Skribenten frågar sig om hennes barnbarns barnbarnsbarn kommer att påverkas av 

miljöförstöring och syftar bland annat på kärnkraften.  

 

Jag är så undrande över hur livet kommer att te sej för dej? Kan du med trygghet vistas på vilken plats som 

helst i Sverige? Kan du liksom jag vandra ut i markerna och se friska träd och örter, skymta vilda djur och 

utforska insektsfloran? Finns ”mina” blommor kvar månne och de djurarter som nu lever? Kan du fånga fisk 

i sjöarna och hav och kan i så fall fiskarna ätas utan hälsorisker?55 

 

I en liknande insändare nämner skribenten att kärnkraften är ett framtida hot och att en liten 

miss hotar samhällets existens.  

 

Det som oss skrämmer, både dej och mej, det är att det behövs så litet bara - en miss - ett fel på någon 

elektronisk grej, och vi och våra barn och allt har upphört vara.56 

 

Vidare skriver en annan insändare att kunskapen om kärnkraften måste omsättas i praktiken 

och att det nu gäller att ta ställning i frågan samt bestämma vad samhället ska prioritera. 

 

Vad vill vi prioritera i samhället? Säkerhetsfrågor eller effektivitetskrav? En tryggad sysselsättning inom en 

alternativ produktion, eller flera prylar och en allt större arbetslöshet? Mer tid för familj och rekreation, eller 

en nedsmutsad miljö.57 

 

Bertil Persson som var styrelseledamot i Föreningen för kärnkraftens utveckling skriver på 

Dagens Nyheters insändarsida om kärnkraftens fördelar och vilka dess möjligheter för både 

minskade utsläpp och för sysselsättningen. Han hävdar också att kärnkraften måste läggas ner 

beroende på hur regeringen ställer sig i frågan.  

 

                                                      

54 Alsén, Olle. ”Dyr kärnkraftsnota”. Dagens Nyheter, 1978-10-12. 
55 Hallin, Margit. ”Tack alla som inte ger upp!”. Dagens Nyheter, 1978-10-13. 
56 Sigvard. ”Fruktan”. Dagens Nyheter, 1978-10-04. 
57 Ohlsson, Sara. ”Omsätt kunskapen i praktiken”. Dagens Nyheter, 1978-10-04. 
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Detta är djupt beklagligt. Inte minst från sysselsättningssynpunkt. Vi behöver så väl nya produktiva jobb, 

särskilt nu då antalet sysselsatta minskar med mer än 100 000 personer under 1977–1978. En utbyggnad av 

kärnkraften skulle ge många jobb.58 

 

6. Analys  

 

6.1 Påverkade massmedierna regeringskrisen 1978? 

 

Utifrån källmaterialet som har analyserat i denna uppsats och tidigare forskning, så tyder det 

på att dagspressen påverkade regeringskrisen 1978. Gällande den tidigare forskningen, så 

konstaterar både Asp och Hadenius att massmedierna lyckade påverka krisen och att det var 

främst Centerpartiet och Thorbjörn Fälldin som berördes. Asp konstaterar att Centerpartiet 

misstänkte att Folkpartiet läckte ut känslig information till massmedierna, vilket resulterade i 

misstänksamhet och samarbetsproblem inom regeringen.  

 

Centerpartiet upplevde sig mest utsatta för påtryckningar genom massmediernas försorg. Framförallt 

misstänkte man vissa folkpartister för att ha satt ”läckorna” till massmedierna i system.59 

 

Vidare skriver både Asp och Hadenius om massmediernas negativa reaktion efter beskeden 

som kom från regeringspartierna i samband med presskonferensen den 29 september. 

Forskarna hävdar att det var huvudsakligen Centerpartiet som framställdes som svikare och 

att partiet påverkades av mediernas påtryckningar. Så här skriver forskarna om Centerpartiets 

reaktion efter massmediernas påtryckningar.  

 

Massmediernas bild av centerpartiet som förlorare och löftesbrytare upplevdes från centerpartisternas sida 

som förödande för partiet. Då centerpartiets förtroenderåd samlades måndagen den 2 oktober vittnade talare 

efter talare om vilket vrede man kände inför det sätt som centern hade utmålats av massmedierna.60 

 

Den kompromiss som centern gick med på i och med laddningstillståndet för Barsebäck hade utsatt partiet 

för en svekdebatt i vilket massmedierna – inte minst radio och TV – intog en central plats. Fälldins gamla 

löften repeterades många gånger. Detta spelade en avgörande roll för partiets agerande i framtiden. Det måste 

återupprätta sin profil som antikärnkraftsparti och som värnare av miljön.61 

                                                      

58 Persson, Bertil. ”Kärnkraftsindustrin ett nationellt intresse”. Dagens Nyheter, 1978-10-04. 
59 Holmberg, Sören & Asp, Kent. 1984, s. 47. 
60 Holmberg, Sören & Asp, Kent. 1984, s. 47f. 
61 Hadenius, Stig. 2008, s. 167. 
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Det första temat som har analyserat i dagstidningarna berör om partierna och politikerna har 

skildrats som svikare vid regeringskrisen. På Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 

ledarsidor går vissa skribenter emot det som Hadenius och Asp påstår, det vill säga att 

Thorbjörn Fälldin och Centerpartiets agerande vid uppgörelsen inte ska ses som ett svek, utan 

i stället att han och hans parti har agerat statsmannamässigt. På Dagens Nyheters ledarsida 

skriver Larsson följande: 

 

Förmodligen kan socialdemokratin inte motstå frestelsen att söka få i gång en ny svekdebatt. Men i denna 

svåra fråga är det verkligen ingen som har svikit. Politiker kan inte uppträda som träbockar om de vill 

befordra en utveckling som de tror på. Fälldin har mera helgjutet än de flesta sökt hejda marschen in i 

kärnkraftsamhället.62 

 

Även på Svenska Dagbladets ledarsida använder man en liknande argumentation och en 

skribent menar att Fälldin inte ska ses som en svikare.  

 

Har Fälldin därmed svikit väljarna? Det är rent av märkligt att vårt land fått så många politiska 

renlevnadsmän som utan att rodna och som om de själva vore helt tadelfria nu anklagar statsministern för 

svek!63 

 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters ställning från ledarsidan går emot vad forskarna Asp 

och Hadenius påstår eftersom båda ledarsidorna uttryckt sitt stöd till Fälldin och uppgörelsen 

mellan regeringspartierna. En förklaring till detta kan bero på att det var främst radio och TV 

som hade en central roll vid svekdebatten, enligt Hadenius.64 Dock skulle båda ledarsidorna 

svänga i frågan när Fälldin började vackla angående uppgörelsen och i stället klassa Fälldins 

agerande för ett svek. I Svenska Dagbladet menar en ledarskribent att Olof Johanssons 

agerande vid presskonferensen är ett svek mot alla väljare som inte ville ha en socialistisk 

regering.  

 

Dessa människor blev besvikna. De blev svikna. Energiministern Olof Johansson har lyckats att med berått 

mod kasta in regeringen i ett uppslitande bråk om energifrågan.65  

 

                                                      

62 Larsson, Sven-Ove. ”Regeringen enig”. Dagens Nyheter, 1978-09-30. 
63 Svenska Dagbladet. ”Efter prövningen”, 1978-10-01. 
64 Hadenius, Stig. 2008, s. 167. 
65 Svenska Dagbladet. ”Regera!”, 1978-10-04. 
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På Dagens Nyheters ledarsida går Larsson till skarp attack på Centerpartiet efter att Fälldin 

meddelat sin avgång. Ledarsidan gick alltså från att bedöma Fälldin som statsmannamässig 

till att kalla Centerpartiet för ett populistiskt parti.  

 

Centern har alltid varit ett parti med starkt populistiska inslag. Den har ogenerat ställt krav och givit löften 

utan att alltid ha ett sakligt underlag för ställningstagandet. Häromåret krävde man en sänkning av 

pensionsåldern utan att veta vad reformen skulle kosta.66 

 

Vidare till Dagens Nyheters insändarsida, så finns det flera skribenter som ser partiernas 

agerande som ett svek. Det finns ingen insändare som enskilt pekar ut Centern och Fälldin 

som svikare, men en insändare konstaterar att alla som inte kämpar för att stoppa kärnkraften 

är svikare, vilket även inkluderar centerpartister.  

 

Vilka sviker i kärnkraftsfrågan? Försök till svar: Alla ni som inte orkar ta reda på hur kärnkraftsindustrin 

fungerar och vilka följder det får för hela samhället i framtiden. Alla ni som innerst inne är emot atomkraft, 

men som inte lyfter ett finger för att gå emot den i ert dagliga liv. Alla moderater, folkpartister, 

socialdemokrater som följer partilinjen i sina beslut, men privat säger: Vi hoppas att Fälldin stoppar 

kärnkraften! Centerpartister som tiger i stället för att kämpa.67 

 

En annan insändare står till och med upp för Torbjörn Fälldins agerande eftersom han stått 

upp för sina åsikter.  

 

Hos dem som röstat med de borgerliga partierna har inte förtroendet sjunkit utan snarare stärkt. Inte minst för 

Thorbjörn Fälldin och Centerpartiet, som så starkt stod för sina åsikter i kärnkraftsfrågan.68 

 

I stället för kritik mot Centerpartiet och Fälldin, är det vanligt förekommande att 

Socialdemokraterna och Folkpartiet ses som svikare på insändarsidan, men även Dagens 

Nyheters ledarsida riktar kritik mot Folkpartiet och förutspår att partiet kommer tappa väljare 

i framtiden.   

 

Några sådana segrar till, och inte minst folkpartiet kommer att te sig nästan som ett industriparti med parollen 

”Asea-Atom”, och de 20 eller var det 30 procent av fp-väljarna 1976 som trodde att folkpartiet hade samma 

kärnkraftslinje som centern lär inte göra om det misstaget.69 

                                                      

66 Larsson, Sven-Erik. ”Myt och verklighet”. Dagens Nyheter, 1978-10-07 
67 Andersson, Maj-Britt. ”De stora svikarna”. Dagens Nyheter, 1978-10–01. 
68 Dahlgren, Gun. ”Massmedia förlorade”. Dagens Nyheter, 1978-10–15. 
69 Alsén, Olle. ”Dagen efter”. Dagens Nyheter, 1978-10-01. 
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En insändare riktar skarp kritik mot Socialdemokraterna på grund av partiets närmande till 

Folkpartiet i kärnkraftsfrågan, och författaren menar att det är ett svek mot arbetarrörelsen.  

 

Jo, det senaste är ju att med kärnkraften som språngbräda inleda ett regeringssamarbete med folkpartiet! 

Politiskt taktikspel på högsta nivå! Det om något är ett grymt svek mot arbetarrörelsen och mot all kamp för 

människovärde och jämställdhet, som varit och ännu är livsviktiga mål att kämpa för.70 

 

Utifrån källmaterialet tyder det på att tidningarnas ledarsidor och insändarsida inte påverkade 

Centerpartiet och Fälldin på det sättet som forskarna Hadenius och Asp beskriver. Det beror 

på att båda ledarsidorna var positiva till den uppgörelse som regeringspartierna gjort i 

kärnkraftsfrågan samt att ett fåtal insändare anklagade Centern för att ha svikit i frågan. 

 

Nästa tema som har analyserats är tidningarnas och insändarnas reaktion på hur massmedierna 

har påverkat krisen. Båda är överens om att medierna har skött sig dåligt och indirekt påverkat 

krisen. Som tidigare nämnt jämförde Dagens Nyheters ledarskribent, Olle Alsén den svenska 

regeringskrisen med en politisk händelse i Danmark, där journalisterna aktivt drev på att ett 

avtal skulle godkännas. Han menade att medierna i Sverige agerande på ett liknande sätt vid 

regeringskrisen.  

 

Utan jämförelser i övrigt kan man få känslan att denna historia upprepades nyligen i Stockholm fast tvärtom. 

Den spelades mer utdraget och i långt hårdare tempo och ordalag. Många vittrade blod. Här skulle regeringen 

spricka eller om så krävdes spräckas, och räckte in Ullstens tuffhet, Bohmans 99-procentiga fadäs och 

Johanssons fem opassande punkter så fick väl den tredje statsmakten hjälpa till.71 

 

I ytterligare en ledare i Dagens Nyheter, poängterar Sandberg att medierna har ägnat sig åt att 

fokusera på personer och propaganda i stället för att lägga fokus på sakfrågorna.  

 

I denna förskjutning av uppmärksamhet från sakfrågor och saklösningar till personer och propaganda är 

massmedierna inte utan ansvar.72 

 

Även på insändarsidan riktar skribenterna kritik på massmedierna och en författare påstår att 

förtroendet sjunkit för medierna efter deras agerande vid krisen.  

                                                      

70 Andersson, Maj-Britt. ”De stora svikarna”. Dagens Nyheter, 1978-01-10. 
71 Olle Alsén. ”Politik under press”. Dagens Nyheter, 1978-10-13. 
72 Sandberg, Nils-Eric. ”Makt att regera?”. Dagens Nyheter, 1978-10-04. 
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De som verkligen måste återfå svenska folkets förtroende för sitt arbete är massmedierna. De har bedrivit 

total mobbning av den borgerliga regeringen. De som hänt de senaste veckorna är att det svenska folket – 

ungdomen inte minst – totalt förlorat förtroendet för våra svenska journalister.73 

 

Två insändare väljer att peka ut två tidningar för att vara partiska under regeringskrisen, vilka 

är Expressen och Dagens Nyheter.  

 

Det finns olika sätt att bli statsminister på. Ola Ullsten håller i dagarna en uppvisning i ett sätt. Det går ut på 

att i en sakfråga handla tvärt emot vad de flesta av väljarna önskar. Egentligen borde detta vara äventyrligt 

för ett så litet parti, men det går säkert bra. Med så fördomsfria och folkpartiets trogna partimegafoner bakom 

sig som tidningen Expressen och DN:s politiska redaktion kan man säkert få det hela att gå ihop.74 

 

Expressens geting har mist sitt s k sting för en oöverskådlig framtid Den har nämligen smittats allvarligt av 

radioaktivitet. Numera fullkomligt lyser tidningen av kärnkraftsfeber. Jag törs snart ta i den längre75 

 

Ledarsidorna och insändarnas kritik mot massmedierna stärker bilden att dessa påverkade 

regeringskrisen, vilket även Asp och Hadenius konstaterar. Gällande insändarnas kritik mot 

Dagens Nyheter och framför allt Expressen, så går det att förstå reaktionen mot den senare. 

Asp nämner att tidningen använde sig av ordet ”Förloraren” på tidningens förstasida efter att 

kärnkraftsuppgörelsen blev känd.76 Det går därför att argumentera för att tidningen tog 

ställning i kärnkraftsfrågan och därmed försökte påverka. Vidare antyder både Dagens 

Nyheters ledar-och insändarsida att massmedierna påverkade krisen eftersom de inte 

rapporterat om den på ett sakligt och neutralt sätt. I stället påpekar man att medierna aktivt 

försökt att fälla regeringen.   

 

Vidare till det sista temat som behandlar de motsättningarna som kärnkraftsfrågan förde med 

sig. Både ledar- och insändarsidan poängterar att det är en fråga som berör framtiden där 

sysselsättningen står mot säkerhet. På Dagens Nyheters insändarsida finns det flera skribenter 

som är oroliga för kärnkraften och hur den eventuellt kan påverka framtiden till det negativa. 

Flera beskriver kärnkraften som ett domedagsliknande fenomen som hotar landets framtid, 

vilket citatet nedan förtydligar.  

                                                      

73 Dahlgren, Gun. ”Massmedia förlorade”. Dagens Nyheter, 1978-10-15. 
74 Johansson, Lars-Ove. ”Handlar tvärt emot opinionen”. Dagens Nyheter, 1978-10-01. 
75 Östman, Åke. ”Första offret”. Dagens Nyheter, 1978-10-13. 
76 Holmberg, Sören & Asp, Kent. 1984, s. 47f. 
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Jag är så undrande över hur livet kommer att te sej för dej? Kan du med trygghet vistats på vilken plats som 

helst i Sverige? Kan du liksom jag vandra ut i markerna och se friska träd och örter, skymta vilda djur och 

utforska insektsfloran? Finns ”mina” blommor kvar månne och de djurarter som nu lever? Kan du fånga fisk 

i sjöarna och hav och kan i så fall fiskarna ätas utan hälsorisker?77  

 

En annan insändare som även var styrelseledamot i ”Föreningen för kärnkraftens utveckling” 

ser kärnkraftsfrågan utifrån ett annat perspektiv och menar att sysselsättningen skulle öka vid 

en utbyggnad av kärnkraften.  

 

Detta är djupt beklagligt. Inte minst från sysselsättningssynpunkt. Vi behöver så väl nya produktiva jobb, 

särskilt nu då antalet sysselsatta minskar med mer än 100 000 personer under 1977-1978. En utbyggnad av 

kärnkraften skulle ge många jobb.78 

 

Även på Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters ledarsida diskuterar man kärnkraftens för- 

och nackdelar. På Svenska Dagbladet kritiserar en ledarskribent Socialdemokraterna för att 

inte prioritera kärnkraftens säkerhetsbrister och att det är nödvändigt att spendera resurser på 

att säkerheten upprätthålls.  

 

De kritiserar regeringen för att beslutet har förhalats. För den socialdemokratiske partiledaren väger några 

hundra miljoner kr. tyngre än att villkorslagens bestämda krav på en speciell berggrund för slutlig förvaring 

helt uppfylles. Att Palme med den uppfattningen tillhör en liten minoritet bland folket torde vara uppenbart.79 

 

På Dagens Nyheters ledarsida skriver Alsén att Sverige inte lider av någon elbrist och att det 

därför inte finns någon anledning att bygga nya reaktorer. I stället propagerar han för mer 

miljövänliga alternativ som vindkraft och vattenkraft.  

 

Borde vi inte stanna upp och tänka efter före, innan vi startar och bygger ännu flera reaktorer, nu när vi ändå 

inte lider av någon elbrist på många år, och har tid att utveckla miljöerna, inhemska, säkra och tekniskt 

ganska okomplicerade flödesenergier utan bränsleproblem.80 

 

Det går att konstatera att frågan om kärnkraften var den dominerande frågan på både ledar- 

och insändarsidan, vid analyseringen av källmaterialets undersökningsperiod. Det går inte att 

                                                      

77 Hallin, Margit. ”Tack alla som inte ger upp!” Dagens Nyheter, 1978-10-13. 
78 Persson, Bertil. ”Kärnkraftsindustrin ett nationellt intresse”. Dagens Nyheter, 1978-10-04. 
79 Svenska Dagbladet. ”Efter prövningen”, 1978-10-01. 
80 Alsén, Olle. ”Dyr kärnkraftsnota”. Dagens Nyheter, 1978-10-12. 
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antyda explicit att debatten om kärnkraften i tidningarna påverkade regeringskrisen, men det 

förstärker bilden av att det var en fråga som berörde och som väljare och opinionsbildare 

diskuterade vid den här tiden. Kärnkraftsfrågan var ingen ickefråga, utan en fråga som vissa 

politiker erhöll sitt mandat på och ovanstående tema belyser kärnkraftens motsättningar. Det 

handlade om sysselsättningen mot den framtida säkerhet och det tyder på att politikerna 

påverkades av detta.  

 

6.2 Påverkade politikernas agerande, relaterat till partiernas ståndpunkt i 

kärnkraftsfrågan, regeringskrisen? 

 

För att besvara frågan har Esaiassons forskning om den svenska valrörelsen 1976 samt 

Möllers redogörelse om Sveriges politiska historia varit nödvändig. Esaiasson hävdar att 

kärnkraften bidrog med en ny konflikt som skiljde sig mot de vanliga vänster- och 

högerkonflikterna som förekom i svensk politik. Han menar också att frågan bildade en ny 

blockkonstellation vid valrörelsen, då Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna var 

motståndare till kärnkraften medan Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet var 

positiva. Esaiasson menar att kärnkraftsfrågan dominerade debatterna under valrörelsen 1976 

och att Palme och Fälldin stod som huvudmotståndare medan Moderaterna och Folkpartiet 

hade en låg profil i frågan.81 Möller och skriver om ett riksdagsbeslut som togs 1975 som 

berörde kärnkraften. Han menar att både Centerpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna var 

emot avtalet medan Moderaterna valde att gå på Socialdemokraternas linje och därmed 

godkände partiet avtalet medan Folkpartiet var tveksamma. Dessutom skulle flera partier bli 

allt mer tveksamma till kärnkraften eftersom opinionen för kärnkraften hade skördat 

framgångar.82 

 

Efter valet 1976 fick Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet en majoritet av mandaten i 

riksdagen, vilket resulterade i att partierna bildade en koalitionsregering med Thorbjörn 

Fälldin som statsminister. Ohlsson skriver att regeringens första utmaning var att få ordning 

på den nedgående ekonomin.83 Möller konstaterar också att regeringen fick bekymmer med 

illojala tjänstemän på regeringskansliet på grund av att de hade sympatier för 

                                                      

81 Esaiasson, Peter. 1990, s. 265f. 
82 Möller, Tommy. 2015, s. 200. 
83 Ohlsson, Per T. 2014, s. 447. 
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Socialdemokraterna.84 Den avgörande frågan för regeringens existens skulle bli kärnkraften. 

Enligt Ohlsson kom kärnkraftsfrågan upp på regeringens agenda i slutet av 1977, vilket 

resulterade i att Fälldin beslutade att Barsebäck 2 fortsatt skulle vara i drift. Dessutom ansökte 

Sydkraft att få ladda ytterligare två reaktorer, vilket skulle göra situationen än mer ohållbar 

för regeringen.85 

 

Vidare konstaterar Ohlsson har regeringspartierna inte var eniga om hur villkorslagen för 

kärnkraften skulle följas. Centerpartiet tolkade lagen på så sätt att den skulle stoppa förnyad 

kärnkraftsutbyggnad. Moderaterna och Folkpartiet tolkade lagen annorlunda och hävdade att 

kärnkraftsbolagen följde lagen. I den här frågan åkte Centerpartiet på ett bakslag när den 

opolitiske justitieministern deklarerade att partiet hade tolkat lagen fel. Enligt Ohlsson skulle 

krisen kulminera när regeringen var tvungna att ta beslut om reaktorerna Forsmark 1 och 

Ringhals 3. Vid det här läget hade dessutom Folkpartiet bytt partiledare Per Ahlmark som 

valde att avgå på grund av personliga skäl. Ersättaren skulle bli Ola Ullsten och Ohlsson 

påstår att han stod närmre Socialdemokraterna än vad Ahlmark gjorde.86  

 

Regeringspartierna förhandlade och Centerpartiet föreslog att frågan skulle lösas genom en 

folkomröstning, vilket inte Moderaterna och Folkpartiet gick med på. I stället samlades 

partierna på en presskonferens den 29 september där en överenskommelse presenterades. 

Fälldin deklarerade på presskonferensen att ”ansökningarna kan inte nu bifallas” och Ohlsson 

menar att ordet ”nu” fick en stor betydelse eftersom journalisterna tolkade uttalandet som att 

kärnkraften kunde bli aktuell i framtiden. Dessutom hade Fälldin godkänt att 

kärnkraftsinspektionen fått uppdraget att tolka villkorslagen i stället för regeringen. Vid 

presskonferensen var även energiministern Olof Johansson (Centerpartiet) närvarande och han 

var inte nöjd över det som presenterats vid konferensen. Han gick fram till partiledarna och 

gav dem en promemoria som innefattade fem punkter som gick emot det som deklarerats på 

presskonferensen. Efter konferensen samlade Centen sitt partiråd och Fälldin menade att det 

nu fick vara stopp med kärnkraften, men att han samtidigt stod bakom regeringsuppgörelsen. 

Den 3 oktober läste Fälldin upp regeringsförklaringen i riksdagen och Ohlsson beskriver att 

han undvek att benämna frågan om kärnkraften. Vid det här läget hade Fälldin anslutit sig till 

Johanssons fem punkter, men påpekade även att hans stod bakom uppgörelsen. Den 4 oktober 
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hade regeringen nya förhandlingar om kärnkraften, men Moderaterna och Folkpartiet menade 

att överenskommelsen stod fast och inte kunde ändras. Därmed valde Thorbjörn Fälldin att 

lämna in sin avskedsansökan som statsminister till talmannen den 5 oktober. Den som skulle 

ersätta honom var Ola Ullsten som valdes till statsminister den 13 oktober 1978 och han 

bildade en folkpartistisk enpartiregering som enbart erhöll 39 mandat i riksdagen. 87  

 

Utifrån forskarna Esaiasson och Möller redogörande över vad partierna stod i 

kärnkraftsfrågan innan valet 1976 och Ohlssons faktaredogörelse om regeringskrisens 

händelseförlopp går det att argumentera för att samtliga regeringspartier, med visst undantag 

för Folkpartiet, har agerat korrekt utifrån deras ståndpunkt i kärnkraftsfrågan. Både Esaiasson 

och Möller menar att Centerpartiet var motståndare till kärnkraften vid valrörelsen inför valet 

1976, vilket betyder att partiet hade fått ett mandat av väljarna att inte driva på 

kärnkraftsutvecklingen. Fälldin valde till en början att gå med på en uppgörelse om 

kärnkraften, men efter att partiet utsatts för en svekdebatt i medierna och att partikollegor som 

Olof Johansson, deklarerat sin besvikelse över uppgörelsen, valde Fälldin att avgå som 

statsminister och därmed lämnade Centerpartiet regeringen. Detta tyder på att Centerpartiets 

agerande relaterat till deras ståndpunkt i kärnkraftsfrågan, påverkade krisen. Partiet hade 

utsatts för en svekdebatt och medierna påstod att de hade svikit i kärnkraftsfrågan. I stället för 

att stå bakom uppgörelsen fullt ut valde partiet att lämna på grund av att man inte kunde svika 

i en fråga som man så tydligt propagerat emot under valrörelsen.  

 

När det gäller Moderaterna, agerande partiet utifrån deras ståndpunkt i kärnkraftsfrågan 

eftersom man var för kärnkraften i valrörelsen och även för kärnkraftsavtalet 1975. Partiet gav 

inte med sig i förhandlingarna och stod bakom uppgörelsen fullt ut. Det går att argumentera 

för att partiets agerande påverkade krisen eftersom partiet inte var villiga att gå Centerpartiet 

till mötes. Esaiasson påpekade att Moderaterna hade en låg profil i frågan vid valrörelsen, 

vilket tyder på att det inte var partiets viktigaste fråga och därför kunde partiet kanske ge 

Centerpartiet lite mer i kärnkraftsfrågan i syfte att få regeringen att överleva. Det är möjligt att 

Moderaterna likt Folkpartiet, ville att regeringen skulle upplösas i syfte att tillsätta en regering 

med enbart Folkpartiet och Moderaterna.  
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Vidare till Folkpartiet, så hävdar Esaiasson att partiet var positiva till kärnkraften vid 

valrörelsen, men hade likt Moderaterna en låg profil i frågan. Möller konstaterar även att 

partiet skulle bli mer tveksamma till kärnkraften vid riksdagsbeslutet 1975. Det är oklart om 

Folkpartiet agerat utifrån deras ståndpunkt i kärnkraft eftersom partiet verkade tveksamma i 

frågan. Det är även något som Dagens Nyheters ledarskribent Olle Alsén berör och han 

antyder att det fanns väljare som trodde att partiet hade samma ståndpunkt som Centerpartiet i 

kärnkraftsfrågan.   

 

Några sådana segrar till, och inte minst folkpartiet kommer att te sig nästan som ett industriparti med parollen 

”Asea-Atom”, och de 20 eller var det 30 procent av fp-väljarna 1976 som trodde att folkpartiet hade samma 

kärnkraftslinje som centern lär inte göra om det misstaget.88 

 

Dock går det argumentera att deras agerande påverkade krisen med liknande argument som 

applicerades på Moderaternas agerande. Eftersom partiet hade en låg profil i kärnkraftsfrågan 

kunde partiet därför kompromissa för att gynna Centerpartiet eftersom partiets mandat inte 

verkade hänga på kärnkraftsfrågan. En betydelse för partiets agerande kan bero på det 

partiledarbytet som genomfördes, då Ahlmark ersattes av Ullsten och den senare menar 

Ohlsson stod närmre Socialdemokraterna. Ullsten ville även få regeringen att upplösas i syfte 

att få en ny regering som han själv skulle vara statsminister i och därför var partiet inte 

särskilt intresserade att vika ner sig i kärnkraftsfrågan.  
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7. Konklusion 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur två perspektiv påverkade regeringskrisen 1978. Dessa 

dagspressen och politikernas agerande relaterat till deras partiers ståndpunkt i 

kärnkraftsfrågan. Vid en analys av resultatet relaterat till tidigare forskning och 

faktabakgrunden, så tyder det på att båda perspektiven påverkade krisen.  

 

Gällande dagspressen, har tre teman analyserats, vilka har benämnts som sveket, kritik mot 

massmedierna och motsättningarna i kärnkraftsfrågan. Två av tre teman talar för att 

dagspressen påverkade regeringskrisen, vilka är kritik mot massmedierna och motsättningar i 

kärnkraftsfrågan. Angående temat sveket, var både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets 

ledarsidor anhängare till kärnkraftsuppgörelsen mellan regeringspartierna. Däremot anklagar 

båda ledarsidorna Fälldin och Centerpartiet för att vara svikare efter att partiet börjat ändra sig 

i frågan. Det går emot Hadenius och Asp som menar att massmedierna pressade Centerpartiet 

i kärnkraftsfrågan, men samtidigt hävdar dem att det främst berörde TV, radio och 

kvällstidningarna. Det var inte vanligt förekommande att insändarna beskyllde Fälldin och 

Centerpartiet, utan i stället riktades kritiken mot Socialdemokraterna och Folkpartiet. Därför 

tyder det på att varken tidningarnas ledarsidor eller Dagens Nyheters ledarsida försökte 

påverka krisen genom att hänga med den svekdebatt som inträffade efter presskonferensen.  

 

De två andra teman som har presenterats visar mer på att det fanns en påverkan på krisen. 

Kritik mot massmedierna är vanligt förekommande på Dagens Nyheters ledarsida och deras 

insändarsida, där båda poängterar att massmedierna har påverkat regeringskrisen. Det 

konstaterandet gör även Hadenius och Asp. Motsättningarna i kärnkraftsfrågan antyder också 

på att massmedierna påverkade krisen. På båda ledarsidorna och DN:s insändarsida är 

regeringskrisen och kärnkraftsfrågan i stort sett det ända man diskuterar vid den valda 

undersökningsperioden. Det handlade främst om att frågan om sysselsättning stod mot 

kärnkraftens säkerhetsbrister och det går att argumentera för att politikerna påverkades av 

detta eftersom frågan fick så stor uppmärksammat från både opinionsbildarna och folket.  

Vidare till politikernas agerande, relaterat till partiernas ståndpunkt i kärnkraftsfrågan och om 

den påverkade krisen, så går det att argumentera för det. Det beror på att samtliga partiers 

företrädde sina ståndpunkter i kärnkraftsfrågan och det mandat som partierna fått efter valet 

1976. Enligt Esaiasson var Centerpartiet motståndare till kärnkraften medan Folkpartiet och 
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Moderaterna var för, men att de två senare skulle ha en låg profil i frågan. Möller hävdar dock 

att Folkpartiet skulle ställa sig tveksamma till det kärnkraftsavtal som presenterades 1975.  

 

Enligt Ohlsson innefattar uppgörelsen att Säkerhetsinspektionen fick ansvaret för att tolka 

villkorsavtalet i stället för regeringen. Det betyder att både Folkpartiet och Moderaterna 

accepterade att kärnkraftsreaktorerna laddades om, vilket var i linje med deras ståndpunkt i 

kärnkraftsfrågan i valrörelsen. Däremot var Centerpartiet tvunget att lämna uppgörelsen och 

regeringen, även fast statsministern Fälldin hade gått med på uppgörelsen till en början. Det 

berodde på den svekdebatt som partiet hade utsatts för samt att partikollegor som Olof 

Johansson hade motsatt sig uppgörelsen. Det går att argumentera för att Fälldin gick i från 

partiets linje i kärnkraftsfrågan, för att därefter gå tillbaka till den, vilket resulterade i att 

regeringen var tvungen att avgå.  

 

8. Didaktisk reflektion  

 

Kärnkraften var en sakpolitisk fråga som var så infekterad att den lyckades spräcka den 

borgerliga regeringen 1978. Det är svårt för oss som är uppväxta med kärnkraften att förstå att 

en sådan fråga kunde väcka så stor uppmärksamhet, engagemang och till och med få en 

regering att avgå. Därför vore det intressant att belysa den här krisen i skolan, men på grund 

av tidsbrist är det förståeligt att en sådan händelse väljs bort till förmån för annat som man 

enklare kan relatera till kursplanen. Dock finns det mål i det centrala innehållet, där 

regeringskrisen 1978 kan utmärka som ett exempel.  Det står med i kursplanen för ämnet 

historia och som inriktar sig mot elever som går på högstadiet.  

 

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och 

värderingar.89 

 

Det finns utrymme att inkludera regeringskrisen 1978 i det här målet genom att belysa vad 

folket hade för tankar och idéer om kärnkraften på den här tiden. Som tidigare nämnt började 

en ny grupp människor växa fram i den politiska sfären och Möller benämner dem som 
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210. 
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civilisationskritiker samt anti-materialister och att dessa var involverade i den ”gröna 

vågen”.90 

 

Detta kan vara en ingång som gör eleverna intresserande när de får veta att även på den tiden 

fanns det tankar och idéer som berörde miljöproblem. Därefter kan krisens händelseförlopp 

tas upp för att eleverna ska få en djupare förståelse för vad krisen handlade om. Vidare kan 

eleverna få ta del av de källor som använts i denna uppsats till exempel insändarna som 

skildrar folkets föreställningar om kärnkraften. Den här insändaren är ett exempel som skulle 

kunna vara användbar för detta ändamål.  

 

Det som oss skrämmer, både dej och mej, det är att det behövs så litet bara - en miss - ett fel på någon 

elektronisk grej, och vi och våra barn och allt har upphört vara. 91 

 

Det är tydligt att författaren till insändaren syftar på kärnkraften och att det enbart krävs ett 

litet elektroniskt fel för att samhället ska vara hotat, men för elever som går på högstadiet är 

det kanske inte lika uppenbart och därför kan insändarna vara ett bra redskap för att eleverna 

ska lära sig att tolka källor. Detta står med i historieämnets syfte för högstadiet.  

 

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.92 

 

Det är även möjligt att inkludera regeringskrisen 1978 och kärnkraftsfrågan i ett tema som 

berör miljön, och där även ämnesöverskridande samarbete kan vara aktuellt. Både 

miljöperspektivet och ämnesöverskridande samarbete är något som står med i läroplanen.  

 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 

och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska 

belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling.93 

 

I undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, 

jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger.94 

 

                                                      

90 Möller, Tommy. 2015, s. 198f. 
91 Sigvard. ”Fruktan”. Dagens Nyheter, 1978-10-04. 
92 Skolverket. 2018, s. 205. 
93 Skolverket. 2018, s. 8. 
94 Skolverket. 2018, s. 13. 
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I temat kan historieläraren förklara regeringskrisen 1978 och kärnkraftens historia från ett 

miljöperspektiv. Frågorna har även potential att väcka diskussioner om andra intressanta 

historiska händelser som indirekt är sammankopplade med regeringskrisen 1978. Ett exempel 

på det är olika kärnkraftsolyckor som skett runt om i världen vid olika tidpunkter till exempel 

kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Käll- och litteraturförteckning  

Internetkällor 

Nya Lundstedt dagstidningar (NLD) 

Kungliga biblioteket 

Politisk tendens 1924–1978  

Westin, Adam och Silverberg, Josefin. Riksdagen har röstat: Stefan Löfven vald till 

statsminister. Aftonbladet. 2019-01-18. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0zdVR/riksdagen-har-rostat-stefan-lofven-vald-till-

statsminister (Hämtad 2019-02-11) 

Tidningsartiklar 

Alsén, Olle. ”Dagen efter”. Dagens Nyheter, 1978-10-11. 

Alsén, Olle. ”Dyr kärnkraftsnota”. Dagens Nyheter, 1978-10-12. 

Alsén, Olle. ”Provisoriska proffs?”. Dagens Nyheter, 1978-10-14. 

Alsén, Olle. ”Politik under press”. Dagens Nyheter, 1978-10-13. 

Andersson, Maj-Britt. ”De stora svikarna”. Dagens Nyheter, 1978-10-01. 

Dahlgren, Gun. ”Massmedia förlorade”. Dagens Nyheter, 1978-10-15. 

Johansson, Lars-Ove. ”Handlar tvärt emot opinionen”. Dagens Nyheter, 1978-10-01. 

Hallin, Margit. ”Tack alla som inte ger upp!”. Dagens Nyheter, 1978-10-13. 

Larsson, Sven-Ove. ”Regeringen enig”. Dagens Nyheter, 1978-09-30. 

Larsson, Sven-Erik. ”Myt och verklighet”. Dagens Nyheter, 1978-10-07. 

Larsson, Sven-Erik. ”Onödigt gnissel”. Dagens Nyheter, 1978-10-03. 

Rolle. ”Vill kunna rösta på SAP utan att stödja kärnkraften”, Dagens Nyheter, 1978-10-13. 

Ohlsson, Sara. ”Omsätt kunskapen i praktiken”. Dagens Nyheter, 1978-10-04. 

Persson, Bertil. ”Kärnkraftsindustrin ett nationellt intresse”, Dagens Nyheter, 1978-10-04. 

Sandberg, Nils-Eric. ”Makt att regera?” Dagens Nyheter, 1978-10-04. 

Svenska Dagbladet. ”Efter prövningen”, 1978-10-01. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0zdVR/riksdagen-har-rostat-stefan-lofven-vald-till-statsminister
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0zdVR/riksdagen-har-rostat-stefan-lofven-vald-till-statsminister


38 

 

Svenska Dagbladet. ”Regera!”, 1978-10-04. 

Widell, Inger. ”Kunskap ger makt i kärnkraftsfrågan”. Dagens Nyheter, 1978-10-04. 

Östman, Åke. ”Första offret”. Dagens Nyheter, 1978-10-13. 

Övriga tryckta källor 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018, Skolverket, 

Stockholm. Finns tillgänglig på internet: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3975 (Hämtad 

2019-02-12) 

Statistiska centralbyrån SCB. Allmänna valen 1976: del 1 riksdagsvalet den 19 september 1976, 1977. 

Tillgänglig på internet: https://www.scb.se/H/SOS%201911-

/Valstatistiken/Allm%C3%A4nna%20valen%20(SOS)%201970-1998/Valstatistik-Allmanna-

valen-1976-Del-1-Riksdagsvalet.pdf (Hämtad 2018-01-28) 

Litteratur  

Esaiasson, Peter. Svenska valkampanjer 1866–1988. Diss. Göteborg: Universitet, 1990. 

Hadenius, Stig. Modern svensk politisk historia: konflikt och samförstånd. 7., [rev. och aktualiserade] 

uppl. Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2008. 

Holmberg, Sören & Asp, Kent. Kampen om kärnkraften: en bok om väljare, massmedier och 

folkomröstningen 1980. 1. uppl., Liber, Stockholm, 1984. 

Möller, Tommy. Svensk politisk historia: strid och samverkan under tvåhundra år. 3., [uppdaterade] 

uppl. Lund: Studentlitteratur, 2015. 

Ohlsson, Per T. Svensk politik. Historiska media, Lund, 2014. 

Sjöberg, Maria. Textanalys. I Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.). Metod: guide 

för historiska studier. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur, 2018. 

 

 

 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3975
https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Allm%C3%A4nna%20valen%20(SOS)%201970-1998/Valstatistik-Allmanna-valen-1976-Del-1-Riksdagsvalet.pdf
https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Allm%C3%A4nna%20valen%20(SOS)%201970-1998/Valstatistik-Allmanna-valen-1976-Del-1-Riksdagsvalet.pdf
https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Allm%C3%A4nna%20valen%20(SOS)%201970-1998/Valstatistik-Allmanna-valen-1976-Del-1-Riksdagsvalet.pdf

