
Lila partietL

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

L

Näringsutskottet

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

B

Spelare 1:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning



Gröna partietG

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

G

Näringsutskottet

Spelare 2:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

F



Orangea partietO Näringsutskottet

Spelare 3:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

E

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av energibe-
hovet med gas från Norge. 
Resten ersätts med våg-
parker, vindkraft, solcel-
ler och andra förnybara 
alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

O



Rosa partietR

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

R

Näringsutskottet

Spelare 4:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

C



Turkosa partiet

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

T

T Näringsutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

D

Spelare 5:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE



JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Spelare 6:   ………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Lila partietL

L

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE

Mandatfördelning



JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 7:   ………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

G

G

Gröna partiet Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE



JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 8:   ………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Orange partietO

O

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE



JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 9:   ………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Rosa partietR

R

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

JADITT PARTIS 
PARTILINJE



Mandatfördelning

Spelare 10:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Turkosa partietT Justitieutskottet

JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

T

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

JADITT PARTIS 
PARTILINJE



Lila partietL Näringsutskottet

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

L

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

B

Spelare 11:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning



Gröna partietG Näringsutskottet

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

G

Spelare 12:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

F



Orangea partietO Näringsutskottet

Spelare 13:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

E

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av energibe-
hovet med gas från Norge. 
Resten ersätts med våg-
parker, vindkraft, solcel-
ler och andra förnybara 
alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

O



Rosa partietR Näringsutskottet

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

R

Spelare 14:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

C



Turkosa partietT Näringsutskottet

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

T

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

D

Spelare 15:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE



JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Spelare 16:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Lila partietL

L

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE

Mandatfördelning



JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 17:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

G

G

Gröna partiet Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE



JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 18:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Orange partietO

O

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE



JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 19:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Rosa partietR

R

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

JADITT PARTIS 
PARTILINJE



Mandatfördelning

Spelare 20:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Turkosa partietT Justitieutskottet

JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

T

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

JADITT PARTIS 
PARTILINJE



Lila partietL Näringsutskottet

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

L

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

B

Spelare 21:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning



Gröna partietG Näringsutskottet

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

G

Spelare 22:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

F



Orangea partietO Näringsutskottet

Spelare 23:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

E

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av energibe-
hovet med gas från Norge. 
Resten ersätts med våg-
parker, vindkraft, solcel-
ler och andra förnybara 
alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

O



Rosa partietR Näringsutskottet

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

R

Spelare 24:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

C



NäringsutskottetTurkosa partietT

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

T

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

D

Spelare 25:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE



JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Spelare 26:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Lila partietL

L

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE

Mandatfördelning



JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 27:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

G

G

Gröna partiet Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE



JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 28:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Orange partietO

O

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

NEJDITT PARTIS 
PARTILINJE



JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

Mandatfördelning

Spelare 29:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Rosa partietR

R

Justitieutskottet

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

JADITT PARTIS 
PARTILINJE



Mandatfördelning

Spelare 30:   ……………………………………………………

Du är riksdagsledamot i justitieutskottet och arbetar med frågan Ska Grön Fred 
terrorstämplas? Nedan ser du vilka två förslag som finns i frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om de båda förslagen.

Turkosa partietT Justitieutskottet

JA
Grön Fred ska föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

NEJ
Grön Fred ska inte föras 
upp på EU:s lista över 
terrorgrupper.

T

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3

JADITT PARTIS 
PARTILINJE



Lila partietL Näringsutskottet

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

L

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

B

Spelare 31:   ……………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning



Gröna partietG Näringsutskottet

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

G

Spelare 32:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

F



Orangea partietO Näringsutskottet

Spelare 33:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

E

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av energibe-
hovet med gas från Norge. 
Resten ersätts med våg-
parker, vindkraft, solcel-
ler och andra förnybara 
alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

O



Rosa partietR Näringsutskottet

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

R

Spelare 34:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

C



Turkosa partietT Näringsutskottet

A
Avreglering

Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

D
Fortsätt som  

vanligt
Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

B
Utbyggnad

Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

E
Långsam  

avveckling
Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktionen 
med hållbara alternativ. 
Ersätt hälften av ener-
gibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

C
Små reaktorer

Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

F
Avveckla nu

Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

T

 Partimöte 1 Partimöte 2 Partimöte 3 

D

Spelare 35:   …………………………………………………………

Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i 
framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje (vad ni 
tycker i frågan) är markerad med er partisymbol. Mätaren (smiley-gubben) längst ned 
på korten visar ungefär vad era väljare tycker om förslagen.

Mandatfördelning

DITT PARTIS 
PARTILINJE


