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Förord  
Den 16 juni arrangerades ett NOG- seminarium med titeln "Slå en bro mellan 
vision och verklighet i energifrågor", ett seminarium som behandlade energi- och 
klimatpolitik och dess konsekvenser för industri och medborgare. De ämnen som 
behandlades specifikt under seminariet var den svenska energi- och klimatpolitiken i 
ett nationellt och internationellt perspektiv, energipolitikens konsekvenser för skogs- 
och fordonsindustrins verksamhet samt det svenska folkets åsikter om 
energipolitiken.  
 
Talare var: 
 
Per Kågeson, Nature Associates 
 
Mikael Hannus, Stora Enso 
 
Karin Kvist, Bil Sweden 
 
Sören Holmberg, Göteborgs universitet 
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Per Kågeson arbetar som konsult med inriktning mot transportmiljöfrågor på Nature 
Associates. 
 
Inledning 
Per Kågesons presentation behandlade Sveriges oljeavveckling och klimatpolitik samt 
berörde arbetet inom Kommissionen mot oljeberoende, kallad Oljekommissionen. Vid 
seminarietillfället hade slutrapporten från Oljekommissionen inte ännu offentliggjorts.  
 
Sveriges klimatpolitik  
Riksdagen beslutade år 2002 att de svenska utsläppen av klimatgaser inte ska överstiga 4,5 
ton CO2-ekvivalenter per person år 2050. Efter 2050 ska utsläppen minska ytterligare. För att 
nå dessa mål måste utsläppen minska med 45 % jämfört med 1990 års nivå. Enligt 
klimatpropositionen bör utsläppen ha minskat med 25 % år 2020.  
 
Enligt Oljekommissionen är oljeavveckling och klimatpolitik två sidor av samma mynt. Per 
Kågeson hävdade att det inte är ett korrekt antagande och att det föreligger en risk för 
målkonflikter genom att göra detta antagande. Oljeavveckling har en nationell referensram 
medan klimatproblemet bör angripas på en internationell nivå. Svensk klimatpolitik bör 
eftersträva att reducera de globala, eller åtminstone de europeiska, utsläppen av klimatgaser 
istället för att fokusera på de nationella, och en oljeavveckling skulle kunna fungera som ett 
komplement till klimatpolitiken. 
 
För att uppnå en kostnadseffektiv klimatpolitik i Sverige föreslog Kågeson att i ett första steg 
prioritera billiga åtgärder framför dyra, använda teknikneutrala styrmedel och att eftersträva 
samma marginalkostnad för alla samhällssektorer. Han menade att man måste acceptera att 
utsläppen av växthusgaser minskar snabbare i de sektorer där kostnaderna är relativt låga. 
Sverige bör därför avstå från att sätta sektorsmål som ökar kostnaderna.  
 
Per Kågeson ansåg att en sektorsneutral klimatpolitik inom EU kan bland annat leda till en 
minskad användning av kol och olja i värme- och kraftindustrin och en ökad användning av 
naturgas, flis och pellets. Troligen kommer även vikten av energieffektivisering inom alla 
sektorer att öka. Dessa faktorer kombinerat kan komma att leda till att Sverige i framtiden 
skulle kunna öka nettoexporten av el och därmed till minskad användning av olja och kol i 
europeiska kraftvärmeverk. Till skillnad från kraft- och värmeindustrin kommer dock troligen 
användningen av fossila bränslen i transportsektorn att fortsätta då transportsektorns beroende 
av olja är stort och kostnader för byte till förnybar energi är hög.  
 
Motiv för avveckling av olja  
En snabb avveckling av olja i Sverige motiveras inte bara med att man önskar minska 
utsläppen av växthusgaser. Andra motiv kan även vara att oljeavvecklingen bidrar till att 
spara reserver för framtiden, minska kostnader och risker, säkra energitillförseln och fungera 
som en god förebild för övriga världen. Dock menade Per Kågeson att även dessa motiv kan 
diskuteras. Eftersom varken Sverige eller EU kan påverka utvinningstakten av olja annat än 
marginellt, kommer en europeisk oljeavveckling främst att påverka råoljepriset. En minskad 
efterfrågan på olja i Europa skulle troligen leda till att råoljepriset dämpas, och därmed till en 
ökad efterfrågan i andra länder. Vad gäller kostnader och risker ansåg Kågeson att det är 
viktigt att diversifiera energitillförseln och utveckla förnybar energi, men att detta inte får ske 
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till vilket pris som helst. Om man avser att minska effekterna av snabbt stigande oljepriser är 
det troligen mer effektivt att satsa på energieffektivisering. Gällande energitillförseln, menade 
Kågeson att man bör undvika en övertro på alternativa bränslen och subventioner och att 
betalningsviljan även i framtiden kommer att inverka på val av bränsle. Sverige har slutligen 
störst chans att fungera som en god förebild vad gäller energieffektivisering. Däremot kan det 
vara svårt för Sverige att verka som förebild för biobränslebaserade transportdrivmedel 
eftersom Sverige har en mycket större areal per capita i jämförelse med de övriga 
storkonsumenterna av drivmedel.  
 
Utsläppshandel som grund för klimatpolitiken 
För att uppnå en väl fungerande utsläppshandel måste mer långsiktiga klimatpolitiska mål 
etableras och dagens försöksverksamhet utvecklas till att innefatta alla sektorer. Dessutom bör 
ett skydd utarbetas för att skydda den elintensiva industrin som inte konkurrerar på en global 
marknad. Generellt finns dock en risk med utsläppshandel att utvecklingen av ny teknik 
bromsas upp. Per Kågeson ansåg också att utsläppsrätterna bör handlas på auktion och 
intäkterna användas för skatteväxling. Det kan också komma att behövas kompletterande 
styrmedel som främjar utvecklingen av ny teknik som förbereder för kommande etapper i 
utsläppshandeln. För att undvika att styra utnyttjandet av biomassa mot någon speciell sektor 
måste man avstå från krav och subventioner som gynnar teknik som sedan kan bli ett hinder 
för mer effektiva lösningar.  
 
Transportsektorn 
På mycket lång sikt kan så många som 9 miljarder människor komma att använda bil på 
europeisk nivå. Om biomassa och solvärme skulle användas för kraft- och värmeproduktion i 
de delar av världen där det förekommer ett uppvärmningsbehov och om det inte sker något 
ekonomiskt genombrott för sol- och bränsleceller, skulle dagens biomassa, enligt Per 
Kågeson, räcka till max cirka 25 % av vägtrafikens behov. Därför bör eventuella subventioner 
återspegla förhållandet att effektivisering på lång sikt måste stå för cirka 75 % av 
transportsektorns klimatanpassning. Den uppskattade effektiviseringspotentialen uppgår till 
cirka 40-50 % inom alla transportslag och är ännu högre för personbilar. Istället för att 
fokusera på E85 med möjliga framtida inlåsningseffekter som följd, bör man bland annat 
undersöka möjligheten att främja, och på sikt öka, låginblandningen av biobränslen och 
komplettera med biogas.  
 
Slutsatser 
Per Kågeson avslutade sitt anförande med att poängtera att det inte finns någon rationell 
grund för att ge frågan om avveckling av olja speciell tyngd inom klimatpolitiken och att 
styrmedel bör behandla klimatgaser lika oavsett hur de bildas och var de släpps ut.  
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Mikael Hannus är energidirektör vid Stora Enso.  
 
Inledning 
Mikael Hannus presenterade sin syn på energi- och klimatpolitikens betydelse för 
skogsindustrins verksamhet. Inledningsvis gav han Stora Ensos skogsrelaterade verksamhet 
som ett exempel. Stora Enso verkar på en global marknad med produktionsanläggningar i 
Europa, Asien samt Syd- och Nordamerika. Därmed påverkar både svenska och internationell 
politik företagets förutsättningar för att konkurrera på marknaden. Och eftersom 
energikostnaderna står för en stor del av skogsindustrins totala kostnader har energi- och 
klimatpolitiken en stor betydelse för skogsindustrins verksamhet.  
 
Oljans och naturgasens betydelse för skogsindustrin 
Sedan 1970-talet har oljeanvändningen inom den svenska skogsindustrin minskat kraftigt och 
biobränsle står idag för nära 80 % av den svenska skogsindustrins bränslemix. Den 
kvarvarande oljeanvändningen sker i samband med uppstart och vissa processapplikationer. 
Det skulle vara tekniskt möjligt att även ta bort denna olja men till priset av hög kostnad och 
komplicerad process.  
 
När är oljepriset alltför högt för skogsindustrin? Eftersom oljan numera är ett marginalbränsle 
har ett högt oljepris en indirekt verkan på svensk skogsindustrins verksamhet. I och med att 
oljepriserna stiger väljer kraftvärme- och värmeproduktionssektorn liksom transport- och 
hushållssektorerna att övergå till olika former av biobaserade bränslen. Det kan i sin tur 
komma att leda till ökade priser för den biomassa som behövs för massaproduktionen. Det 
ökande råoljepriset påverkar även priset på fossilbaserade kemikalier som behövs för 
pappersproduktionen. Dessutom har de stigande oljepriserna medfört att priset på naturgas har 
ökat och som i sin tur ökat elpriset på kontinenten.  
 
Mikael Hannus ifrågasatte tanken att genom en ökad användningen av biobränsle kan man 
minska energibehovet. Detta genererar ju produktion och transporter av mycket stora volymer 
biobränslen, vilket kanske leder till att energibehovet ökar. Han ansåg vidare att biobränslena 
i sig behöver inga incitament som elcertifikat, att biobränsleanvändningen betalar sig redan 
idag. Han angav som ett exempel att kraftvärmeverkens betalningsförmåga för granmassa 
ligger vid 39 mils avstånd.  
 
För att öka diversifieringen av bränslen och minska kostnaderna för elproduktion på lång sikt 
ansåg Mikael Hannus att Sverige borde öppna för möjligheten att använda naturgas i Sverige. 
Idag saknas infrastruktur för naturgas liksom ett nämnvärt politiskt stöd som främjar en 
utbyggnad av en sådan infrastruktur. Det finns dock långt gångna planer på att bygga en 
naturgasledning från Ryssland till kontinenten via Östersjön. Hannus ansåg att Sverige borde 
arbeta för att denna byggs så nära den svenska kusten som möjligt för att bättre kunna utnyttja 
den i framtiden.  
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Utmaningar för skogsindustrin 
Enligt Mikael Hannus finns det potential för energieffektivisering inom skogsindustrin men 
många av de åtgärder som skulle behövas kräver massiva tekniska förbättringar. Han trodde 
att det vore mest realistiskt att öka utnyttjandet av mottryckskraft, utöka fjärrvärmeleveranser 
och möjligen även utöka biobränsleleveranser.  
 
Hannus poängterade även att skogsindustrin inte kan själv åstadkomma en kraftig reduktion 
av utsläppen av växthusgaser utan en sådan minskning av växthusgaser måste ske på 
samhällsbasis. Det krävs bland annat teknikskifte för att åstadkomma radikalt minskat 
energibehov och däri ligger även ett krav på en slags livsstilsändring för medborgare 
inbäddad.  
 
Mikael Hannus avslutade sitt anförande med att påpeka att liksom andra industrier kommer 
även skogsindustrins verksamheter förändras och strukturomvandlas med tiden. Även om 
vissa delar av den svenska skogsindustrin kan komma att läggas ner eller flyttas, kommer 
ändå andra skogsprodukter att fortsätta att tillverkas i Sverige.  
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Karin Kvist representerar Bil Sweden, en branschorganisation för tillverkare och importörer 
av bussar, person- och lastbilar. Organisationen har ca 25 medlemsföretag. 
 
Inledning 
Bilindustrin har genom åren utvecklats och anpassat sig till de förutsättningar och krav som 
funnits. Karin Kvist menade att oljekrisen under 1970-talet medförde bland annat ransonering 
på drivmedel medan det under 1980- och 1990-talen var främst diskussioner om luftkvalitén 
som drev utvecklingen av tekniken i fordonen. Idag är det främst klimatfrågan och 
bränsleförsörjningen som driver förändringar. Hittills har bilindustrin kunnat anpassa sig till 
de krav som ställts. Därför är Karin Kvist övertygad om att även klimatfrågan och 
bränsleförsörjningen kommer att utveckla bilindustrin positivt. 
 
Utvecklingsfaktorer 
För att utveckla en framtidsvy för bilindustrin är det viktigt att skapa sig en helhetsbild över 
de förutsättningar och villkor som finns. Aspekter kring reglerade och oreglerade emissioner 
liksom ny teknik och konkurrens inverkar på dagens utveckling av fordon. Även emissioner 
av klimatgaser och tillgången på och resurserna av olja är viktiga faktorer eftersom 
transportsektorn idag är nästan helt beroende av olja.  
 
Karin Kvist ansåg att energipolitiken i Sverige idag behandlar behovet av transporter, 
låginblandning av drivmedel och miljöfordon. Det politiska debattläget i Sverige eftersträvar 
att andelen miljöfordon, det vill säga fordon som drivs på biodrivmedel, ska öka drastiskt. 
Detta kräver en utveckling av både fordon, biodrivmedelinfrastruktur och -produktion. 
Eftersom konkurrensen om råvarorna till biodrivmedlen är hård ställs det höga krav på att 
hela värdekedjan kring alternativa transportdrivmedel är energieffektiv. För att få fram den 
bästa tekniken är det därför viktigt att använda sig av ett livscykelperspektiv.  
 
Samtidigt gäller det för bilindustrins utveckling att man kan leverera fordon för de drivmedel 
som finns på marknaden. Det krävs även att drivmedlen standardiseras internationellt för att 
kravet på långsiktig stabilitet ska kunna uppfyllas. Därför, menade Kvist, måste 
transportsektorn utvecklas med stor framförhållning och det därtill krävs stora 
forskningsresurser.  
 
Effektiviseringspotential för transportsektorn 
Det finns en betydande effektiviseringspotential inom transportsektorn. För exempelvis 
personbilar kan drivmedelsförbrukningen reduceras med mer än 50 %. Den teknik som Karin 
Kvist ansåg vara mest lovande är dieselteknologi, hybridisering och plug-in. Även för tunga 
transporter finns effektiviseringspotential genom bland annat hybridisering, optimering av 
drivlinan och reducering av fordonsvikten. Förutom tekniken för fordonens drivlina har även 
fordonets design, däckstryck, rullmotstånd och förarens körteknik betydelse för 
bränsleförbrukningen. 
 
Kvist poängterade att det är viktigt att rätt fordon används för rätt behov för att energibehovet 
för fordonet ska kunna minskas effektivt. 
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Vision år 2020 
Karin Kvist visade på flera trender i sin bränslevision för år 2020:  

• att biobränslebaserad syntetisk diesel, FAME (fettsyrametylester, ungefär som RME, 
rapsmetylester), etanol och biogas utnyttjas maximalt 

• att resterande behov täcks av naturgas, direkt eller som DME (dimetyleter) eller GTL 
(gas-to-liquid, ett dieselbränsle) 

• att serietillverkade vätgasfordon har börjat introduceras på marknaden 
 
Karin Kvist avslutade sin presentation med att poängtera att det inte finns en enda lösning på 
drivmedelsfrågan och att ”systemet” måste inkludera både drivmedel och fordon och inte ha 
dessa som separata frågor. Dessutom räcker det inte med marknadskrafter för att kunna ersätta 
de fossila drivmedlen i transportsektorn, det krävs dessutom tydliga nationella åtaganden. 
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Sören Holmberg är professor i statsvetenskap med inriktning valforskning vid Göteborgs 
universitet. Sören Holmberg är en av de drivande krafterna bakom frågeundersökningen 
Samhälle, opinion, massmedia (SOM) och har en lång erfarenhet av att kartlägga 
energiopinionen i Sverige.  
 
Inledning 
Den svenska opinionen kring energifrågor har studerats sedan 1970-talet. I början fokuserades 
undersökningarna främst på kärnkraftsfrågor, men undersökningarna täcker i dag ett mycket 
bredare fält. Genom att studera hur opinionen har förändrats över åren har Sören Holmberg 
kunnat följa energins betydelse för politiken och identifiera ett antal faktorer som påverkar 
intresset för energifrågor. Vid slutet av 1970-talet och fram till kärnkraftsomröstningen 1980 
var intresset för energipolitiken stort och kampanjerna för och emot kärnkraft intensiva. I de 
opinionsundersökningar som då genomfördes framkom att det till och med var så viktigt att 
det för en stor del av befolkningen även var en viktig fråga för val av parti. Efter 
kärnkraftsomröstningen har kampanjerna minskat i omfattning och så även det svenska 
folkets intresse.  
 
Andra faktorer förutom kampanjer som har påverkat medborgaropinionen i energifrågor är 
katastrofer såsom kärnkraftsolyckan i Tjernobyl samt egenintresse, kunskapsläget, och 
förtroendet för budbärarna. Dessutom påverkar även social grupptillhörighet, kön, ålder och 
utbildningsnivå, dock i osäker utsträckning. Generellt menade Holmberg att det idag finns 
tendenser av mindre partilojalitet och mer åsiktsröstande, och att det mer troligt att man byter 
parti på grund av åsikter än åsikter på grund av partitillhörighet. 
 
Kärnkraftsopinionen 
Intresset för kärnkraft har förändrats genom åren och var klart starkast åren innan 
kärnkraftsomröstningen 1980. Sedan dess har opinionen förändrats. Idag är motståndet till 
kärnkraft svagare och åsiktsspridningen mellan olika socialgrupper större än under 1970-talet.  
 
Sedan 1980 har andelen invånare som vill avveckla kärnkraften minskat drastiskt. Efter 
olyckan i Tjernobyl var cirka 70 % av befolkningen av åsikten att kärnkraften borde 
avvecklas. Idag är det endast drygt 30 % som är av denna åsikt. I jämförelse med Europa är 
opinionen för kärnkraft hög i Sverige. Endast i Ungern är andelen kärnkraftsanhängare större. 
Även kunskapsnivån om kärnkraft bland det svenska folket är högre än det europeiska 
genomsnittet.  
 
Även om kärnkraftsopinionen idag skiljer sig mellan de olika socialgrupperna är länkarna 
som regel fortfarande svaga. De undersökningar som genomförts visar att kvinnor har en 
tendens att vara mer skeptiska till kärnkraft än män, och att ungdomar och pensionärer är mer 
skeptiska än den övriga befolkningen. 1973 fanns ingen korrelation mellan kärnkraft och 
partitillhörighet. Idag har detta förändrats och de som har en mer vänsterorienterad politisk 
tillhörighet är mer kritiska till kärnkraft än de som är högerorienterade.  
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Opinionen om övriga energikällor 
SOM- undersökningarna har även inkluderat energikällor som olja, gas, biomassa, vattenkraft, 
vindkraft och solenergi. Stödet, här definierat som viljan till att satsa mer eller ha samma 
satsningsnivå som idag, för solenergi, vindkraft och vattenkraft är stort i Sverige. Stödet för 
solenergi uppgår till 90% medan det för biobränsle och naturgas uppgår till cirka 80 % 
respektive cirka 50%. Stödet för kol och olja är litet och ligger vid knappt 20% respektive 
knappt 10%.  
 
Överlag är stödet för de olika energislagen ganska homogent distribuerat mellan de olika 
politiska blocken. De skillnader som ändå kan anas är bland annat att opinionen för olja är 
mer eller mindre opolitiserad, dock med det största stödjet bland väljarna till höger och i 
mitten. Miljöpartiet och vänsterpartiet har flest väljare som är skeptiska till olja. Den största 
opinionen för vindkraft och solenergi finns bland vänsterpartiets, miljöpartiets och centerns 
väljare. Det största stödet för bioenergi finns bland centerns väljare. Vad gäller kol, gas och 
vattenkraft finns inga tydliga korrelationer mellan partitillhörighet och opinion.  
 
Förtroende för aktörer på den svenska energimarknaden 
Sedan undersökningarna av energiopinionen startades har även den svenska befolkningens 
förtroende för de aktörer som verkar på energimarknaden förändrats. I Sverige är förtroendet 
för forskare stort, cirka 80%, och har så varit relativt konstant över tiden. Sören Holmberg 
trodde dock att det finns en risk för att det starka förtroendet för forskarna kan komma att 
sjunka eftersom forskningsfusk nyligen uppdagats. Även förtroendet för miljöorganisationer 
och myndigheter är generellt högt, ungefär 60%. I Sverige är förtroendet för journalister 
mycket lågt, cirka 35%, vilket Holmberg ansåg vara bekymmersamt för debatten. Lägst 
förtroende har de svenska elbolagen, 25%, och deras popularitet är sjunkande. Detta är främst 
en följd av att elpriserna har stigit sedan elmarknaden avreglerades.  


