
 

 

 
Förnybar energi – Sveriges okända 
gröna revolution 

KSLA, Tisdag 14 januari 2014  
 
Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, hälsade välkommen till eftermiddagens 

aktivitet: ett boksläpp med efterföljande paneldiskussion samt mingel. 

 

Boksläppet inleddes med att Kjell Andersson, Svebio, som författat skriften på uppdrag av 

kommittén för energifrågor, berättade lite om dess bakgrund och innehåll. 

 

Kjell Andersson tog sitt avstamp i att Sverige under 2012 nådde en energianvändning med 

andelen 51% förnybar energi. Sverige är därmed det enda landet som nått en så hög andel 

samt även nått sitt EU-mål på 49% förnybar energi, och det 7 år före utsatt tid! För 40 år 

sedan var Sverige till mer än 75% beroende av fossil energi, och har sedan dess genomgått en 

omfattande omställning av energianvändningen. En omställning som inte skett av sig själv, 

påpekar Kjell Andersson, som menar att vi kan tala om ett paradigmskifte. Han lyfte även 

fram det anmärkningsvärda att att denna omvandling är mycket okänd inom Sverige. Nyheten 

att vi uppnått 51% förnybar energi gav inte upphov till någon uppmärksamhet. 

 

-En stor risk är att man nu lutar sig tillbaka när man uppnått målet, varnar Kjell Andresson.  

 

Skriften handlar mycket om den historiska utvecklingen i Sverige. Vilka vägval och 

satsningar man gjort, och hur tankegångarna och förutsättningarna sett ut och förändrats 

genom tiden. Kjell gav några exempel på dessa, såsom CO2-skattens stora betydelse för 

utvecklingen mot mer förnybart, eller oljeprisets påverkan – med summeringen att politik är 

viktigt men inte allt; marknadspriserna styr också. 

 

Frågan om varför vi i Sverige vet så lite om energiomställningen behandlas även i skriften, 

och illusteras med exempel på vad som påverkar vår kunskap och åsikter. Andelen som vet 

har dock ökat en aning. 

 

Slutligen gav Kjell Andersson en framåtblick, och pekade särskilt på vikten av att nu fokusera 

på att minska det stora oljeberoendet inom transportsektorn, som behöver göra samma resa 

som värmesektorn gjort i Sverige.  

 

-Det positiva är att tekniken nu finns, till skillnad från hur det var på 70-talet, framhöll 

Andersson. 

 

En paneldiskussion hölls därefter, vilken modererades av Lena Bruce, ledamot i KSLA:s 

energikommitté. Deltagarna i panelen var: Yvonne Fredriksson, WHYWE Consulting AB; 

Isadora Wronski, Greenpeace; Stefan Fölster, Reforminstitutet samt Thomas B Johansson, 

Lunds Universitet.  

 

Moderator Lena Bruce lyfte inledningsvis frågan ”Varför är det så svårt att skapa prognoser 

över framtiden?” 

Svaren bestod dels av en del klargöranden, såsom att man behöver skilja på scenarier (20-50 

års sikt) och prognoser (kortare sikt), respektive skilja på politiska och forskningsbaserade 

prognoser. De politiska prognoserna är ofta försiktiga, kort förenklat då väljarna blir 



missnöjda om man inte uppnår dem. Vidare tar verkligheten ibland språng som är omöjliga att 

förutse, såsom exempelvis skiffergasens utveckling i USA. Vidare belystes kopplingen mellan 

prognoser och styrmedel, där bland annat synpunkten lyftes att det politiskt är tufft att driva 

styrmedel som kostar mycket på kort sikt, men ger mycket på lång sikt. 

   

Den andra frågan som moderatorn Lena Bruce ville diskutera med panelen var ”Varför är det 

så svårt att prata om förnybar energi?”. Det inbegrep även frågorna hur det kan komma sig att 

det är svårt att få tydliga fakta och varför vår energiomställning är en okänd revolution. 

 

Bland svaren framkom: 

 Det handlar om vem som har resurser att informera – de som sysslar med förnybar 

energi eller miljörörelsen har ofta inte de reseurserna. Energibolagen har inte sett 

anledning att berätta att all olja nu är utbytt mot biobränslen, vilket gör att denna del 

av den förnybara energianvändningen är osynlig. Vindkraften och solfångarna ”syns 

mer” än bioenergin. 

 Det finns fall där kommunikationen gått fel, och givit desinformation åt allmänheten. 

 Goda nyheter får ofta sämre genomslag än de som handlar om ”världens undergång”. 

 Vissa begrepp är svåra. ”Förnybar” är ett sådant, då det även kan innefatta ”dåliga” 

lösningar. Många kan inte skilja på ”energi” samt ”el” och ”värme”.  

 Att vi lyckats bli bäst i världen på förnybar energianvändning utan att folk bryr sig 

kan även bero på att vi litar på politiker – ”det där får de fixa”. 

 

Med anledning av svårigheterna att kommunicera förnybar energi lyftes även synpunkten att 

det inom EU nu behövs tydliga målsättningar för förnybart. Isadora Wronski, Greenpeace, 

menar att det målet bör vara minst 45% förnybart till 2030. På frågan om målen kan bli 

tillräckligt höga inom EU, svarade samtliga i panelen med att de har en liten tilltro till det. 

Avslutningsvis pekade flera på vikten av att ha tydliga mål som rör just det man vill uppnå 

och att försöka hålla sig till ett styrmedel som fokuserar på det viktiga.  

 

Eftermiddagen avslutades med ett mingel där frågorna diskuterades vidare och goda snittar 

kunde åtnjutas. 


