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Inledning
en demokratisk  och jobbskapande 

energipolitik

Den avgörande framtidsfrågan är hur vi kan skapa en sam-
hällsekonomi som minskar de ekonomiska klyftorna natio-
nellt och globalt, bromsar klimatförändringen och stärker 
våra lokalsamhällen. Bättre villkor för människor och miljö 
borde vara målet för politiken på alla samhällsområden, 
oavsett om det handlar om hur vi förvaltar pensionskapi-
talet eller om det gäller offentlig upphandling. Vårt gemen-
samma kapital ökar om vi lyckas reducera våra framtida 
energikostnader och skapa långsiktigt hållbara jobb som på 
sikt kan minska miljö- och hälsoskulden.

Centralt för den gröna omställningen av våra samhällen 
är tillgången på ny förnybar energi. Utvinningen av för-
nybar energi är ren, till skillnad från traditionell energiut-
vinning, och råvarorna – sol och vind – är tillgängliga för 
alla. Det finns stor potential för lokal och småskalig energi-
utvinning, till relativt låga initialkostnader, vilket gör den 
särskilt lämpad för områden där det råder brist på energi. 
Satsningar på förnybar energi innebär också att många, nya 
jobb skapas, och lokala ekonomier kan stärkas. Men av värl-
dens satsningar på energiutvinning går idag endast två pro-
cent till förnybar energi. 

I denna bok gör vi nedslag i ett antal länder som särskilt 
utmärkt sig med en målmedveten och framgångsrik politik 
för ny förnybar energiproduktion och gröna jobb. I första 
hand behandlar vi utvecklingen i Tyskland och USA, men 
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vi lyfter också fram lyckade exempel från Spanien och Dan-
mark. Vad händer i dessa länder och vilka är de bakomlig-
gande drivkrafterna? Varför ligger Sverige efter, trots goda 
traditioner av teknikinnovationer och miljömedvetenhet? 
Sverige har mycket att lära av de exempel vi lyfter fram. Inte 
bara om hur man skapar en marknad specifikt för ny förny-
bar energi, utan för all miljöteknik. 

För att lyckas med att genomföra en grön omställning av 
samhället krävs ett politiskt ledarskap som ger omställning-
en högsta prioritet. Nuvarande fokus på ekonomisk tillväxt 
som det högsta målet för samhällsekonomin har tveklöst 
skapat ett betydande välstånd, men också orsakat stora un-
derskott både i vårt sociala kapital och i naturkapitalet. Hur 
människor har det och hur miljön mår syns inte i nationalrä-
kenskaperna eller i företagens bokföring. Ett ensidigt fokus 
på ekonomisk vinning motverkar det ursprungliga syftet 
med tillväxt, nämligen utveckling och välfärd. Den svens-
ka välfärdsstaten med fri tillgång till studier, studiemedel, 
föräldraförsäkring, och barnomsorg, gav oss världens bästa 
jämställdhet, men idag har Sverige halkat ner till nionde 
plats i FN:s välståndsindex. Samhällsklyftorna ökar istället 
för att minska. 

Finanskrisen har aktualiserat konsekvenserna av en spe-
kulerande samhällsekonomi fokuserad på kortsiktig, eko-
nomisk vinst.  Nu behövs en seriös diskussion om hur en 
investerande ekonomi, i kontrast till en spekulerande, bör 
utformas. Ska vi till exempel fortsätta satsa på finansiella in-
strument, olja och kärnkraft? Eller borde de gemensamma 
resurserna i stället investeras i resurseffektivisering och för-
nybar energi?
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Det råder ingen tvekan om att klimatförändringen är ett av 
de mest allvarliga hot vi står inför. Om inte radikala politi-
ska reformer för att minska utsläppen av växthusgaser vidtas 
redan idag kommer sannolikt ödesdigra förändringar av jor-
dens klimatsystem ta vid. Därför vill vi i denna bok fokusera 
på möjligheten till förändring. Vår drivkraft är att inspirera 
till handling genom att lyfta fram möjligheter och positiva 
exempel på hur omställningen av våra samhällen konkret 
kan gå till. Under arbetets gång har vi blivit upprymda över 
alla initiativ för ny, förnybar energi som vi stött på i omvärl-
den, både på lokal och på nationell nivå. Samtidigt har vi 
blivit besvikna över att Sverige faktiskt ligger efter, vilket 
sällan uppmärksammas här hemma. 

Den svenska regionalpolitiken med dess ensidiga fokus på 
storskaliga och toppstyrda lösningar har också starkt bidra-
git till att försvåra för utvecklingen och etableringen av ny, 
förnybar energi, men också – i ett mycket vidare perspektiv 
– för hela den gröna omvandlingen av samhället. I allt för 
hög grad förlitar man sig på myndigheter och verk istället 
för att våga stödja människors egna initiativ. Svenska sta-
ten har av tradition hjälpt stora bolag, som Volvo och Saab, 
vilket har lett till att småföretagande och självförvaltning 
har hamnat i skymundan. Tillgången på riskkapital för lo-
kalt företagande är bristfällig, och dörren har inte på allvar 
öppnats för självförvaltning och social ekonomi. Samtidigt 
har stora, hemortslösa bolag visat sig vara opålitliga part-
ners; många gånger underlåter de att ta socialt ansvar och 
prioriterar kortsiktig avkastning framför långsiktiga inves-
teringar. Dessutom har den offentliga sektorn förlorat möj-
ligheterna att ta lokala hänsyn på grund av att Sverige har 
valt en väldigt strikt tolkning av EU:s upphandlingsregler. 
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Det finns flera exempel på länder som har skapat en fram-
gångsrik politik för förnybar energi och gröna jobb och som 
borde tjäna som förebilder för svensk energipolitik. Dan-
mark, Tyskland och Spanien har satsat stort på vindkraft. 
Tyskland har dessutom, i likhet med Japan, gjort omfattan-
de investeringar i solenergi. I Sverige finns det emellertid 
fortfarande en utbredd uppfattning om att solel är en tek-
nik som inte är tillräckligt utvecklad för att kunna användas 
brett. År �009 gav solindustrin 79 600 jobb i Tyskland och 
man investerade �� miljarder euro i denna »outvecklade 
teknik«. I Sverige fanns samma år enbart fem företag som 
tillverkade solcellsmoduler, varav bara ett var svenskägt. I 
dagsläget finns endast två företag som utvecklar och tillver-
kar solceller i Sverige, varav det ena är tyskägt samt har pro-
duktionsanläggningen i Tyskland. Detta i en bransch som 
globalt har haft en årlig tillväxt på �6 procent de senaste tio 
åren. För Europa är motsvarande siffra hela 50 procent. 

Sverige har lika många soltimmar som Tyskland. Härutö-
ver har vi en unik potential att utnyttja solceller eftersom vi 
kan spara vatten i våra vattenkraftdammar för att buffra el 
till de solfattiga delarna av året. Sverige skulle kunna vara ett 
av de länder där företag inom solcellsbranschen växer fram i 
mycket hög utsträckning.

Inte heller vindkraftens potential utnyttjas fullt ut i Sve-
rige. I Tyskland, som har sämre vindlägen än Sverige, gav 
vindindustrin 87 �00 jobb år �009.2 Samma år arbetade 
� 000 människor inom vindkraftsbranschen i Sverige. Även 
om man beaktar att Tysklands befolkning är närmare tio 
gånger större än Sveriges är siffrorna alarmerande. Sverige 
utnyttjar inte ny förnybar energi som den jobbmotor bran-
schen skulle kunna vara.



��

Det är viktigt att göra produktionen av varor och tjänster 
energisnålare,  den mest miljövänliga kilowattimmen är som 
bekant »negawatten«, den som aldrig produceras. Vårt fo-
kus i denna bok ligger emellertid inte på hur man kan spara 
kilowattimmar, utan på hur de kan produceras. Av de nya, 
förnybara energikällorna är vind och sol de två energislag 
som i dag är mest intressanta, men i ett längre perspektiv har 
både vågkraft och vätgas betydande potential. Bioenergi är 
en sektor där Sverige faktiskt är världsledande. Nackdelen 
med bioenergi är dock att den långsiktigt kan komma att 
konkurrera med den växande världsbefolkningens behov av 
mat. Risken finns att den rika delen av världen tar odlingsy-
tor i anspråk för energiproduktion trots att dessa egentligen 
behövs för odling av ris, jams, majs och vete. 

Globalt tror Unep att solenergin kommer att sysselsätta 
6,� miljoner och vindkraften �,� miljoner människor i fram-
tiden.3 Vi vill göra allt vi kan för att Sverige ska vara med på 
det tåget. Denna bok avslutas med sju konkreta förslag för 
en demokratisk och jobbskapande energipolitik för Sverige 
– med kraft att förändra.

valter mutt
yvonne ruwaida
Stockholm i februari �0��
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Energiutmaningar
 

från oljeekonomi till grön ekonomi

»Såväl de mest befolkningsrika som de rikaste länderna står inför en 
moralisk utmaning större än kolonialismen och slaveriet. De svarar 
inte upp mot denna utmaning. Den fossila bränsleekonomin har fått 
människan att tappa sitt förnuft. […] Invånare i små östater har 
aldrig gått med på att bli offerlamm på de rikas altare.« 
lionel hurst, tidigare ambassadör i USA från östaten 
Antigua och Barbuda.4

Den energi- och klimatutmaning världen står inför innebär 
att de fossila bränslena måste fasas ut, energikonsumtionen 
måste minskas genom energieffektiviseringar och livsstils-
förändringar, och ny förnybar energi – sol, vind, bioenergi 
och vågkraft – måste utgöra grunden för energisystemet. 
Och det är bråttom, omställningen måste i princip vara ge-
nomförd till mitten av detta sekel för att farliga klimatför-
ändringar ska kunna undvikas. 

Tillgången på energi grundlägger våra välfärdssystem; trans-
porter och industrier, matförsörjning, boende och sjukvård. 
Men energiutvinningen har traditionellt haft stora negativa 
konsekvenser. Energi från fossila bränslen svarar för om-
kring 80 procent av världens koldioxidutsläpp, och brytning 
av uran för kärnkraft har stor negativ landskapspåverkan 

 
Till ny förnybar energi räknas förnybara energi-
källor som sol, vind, bioenergi och vågkraft. Storskalig vat-
tenkraft ingår däremot inte i detta begrepp.



��

och ger upphov till radioaktivt avfall. Kärnkraft innebär 
också allvarliga säkerhetsrisker vid drift och det finns inga 
garantier för ett säkert slutförvar av kärnavfallet. I fattiga 
regioner ger samlande av ved upphov till avskogning, och 
konflikter uppkommer över kontrollen av begränsade ener-
giresurser, både inom och mellan nationer. Samtidigt lever 
miljoner människor i dagsläget utan säker tillgång på energi 
vilket har en direkt negativ inverkan på möjligheterna till 
ekonomisk och social utveckling.

Idag svarar fossila råvaror och uran för nästan 90 pro-
cent av vår energitillförsel. Uran bidrar med en mindre 
del: 5,9 procent. Allteftersom världsbefolkningen växer 
och människor får en högre levnadsstandard så ökar ener-
gikonsumtionen. Fram till �0�0 förväntas den globala en-
ergikonsumtionen öka med 60 procent, och andelen fossila 
bränslen beräknas stiga.5 Trenden pekar tydligt mot att pro-
duktions- och konsumtionsmönsterna som gäller för de �0 
rikaste procenten av världsbefolkningen är på väg att globa-
liseras. Industrialiseringen av länder som Kina, Indien och 
Sydkorea har kraftigt bidragit till den ökade konsumtionen 
av fossil energi. Kina har gått från att vara oljeexportör till 
oljeimportör; bara mellan �00� och �00� ökade Kina sin 
oljeimport med �0 procent. Också USA:s import av olja 
ökar stadigt. Idag importeras 60 procent, mot �0 procent på 
�970-talet.  USA och Kina är idag de största konsumenterna 
och konkurrenterna om olja. 

Om människor i Kina och Indien – som tillsammans hy-
ser en tredjedel av världens befolkning – skulle konsumera 
ens hälften så mycket olja som en genomsnittlig amerikan 
förbrukar, så skulle den globala oljeutvinningen behöva för-
dubblas. Men ett sådant scenario är inte möjligt. Den fram-
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tida efterfrågan på billig olja kommer inte att kunna mötas 
av motsvarande tillgång. Omställningen från fossila bräns-
len till ny förnybar energi är alltså inte bara nödvändig på 
grund av miljöskäl, utan också på grund av att den billiga ol-
jan kommer att ta slut förr eller senare. Forskarna tvistar om 
när den globala oljetoppen infaller, men när kostnaderna 
för att utvinna olja överstiger vinsten vid försäljning är det 
naturligt att oljeutvinningen upphör. Oljebristen har lett 
till att oljebolagen söker sig till allt mer svårtillgängliga fyn-
digheter som kräver riskabla eller komplicerade metoder för 
utvinning, som djuphavsborrning. Oljekatastrofen i Mexi-
kanska golfen �0�0 orsakad av BP utgör ett varnande exem-
pel på vilka konsekvenser oljeutvinningen kan medföra. 

Under �970-talets oljekriser avtog oljekonsumtionen till 
följd av höjda priser, men i nuläget minskar inte konsumtio-
nen trots att oljepriserna ständigt ökar. 
 
Energislagens andel av den totala tillförseln 2008 (procent)

Källa: IEA

Sedan årtionden tillbaka är fossila bränslen och kärnkraft 
beroende av stöd från regeringar och internationella organ 
som Världsbanken. Kärnkraften har enligt internationella 
överenskommelser begränsat ansvar för sin egen försäk-

Kol    �7,0

Olja ��,�

Fossilgas ��,�

Avfall �0,0

Kärnkraft 5,8

Övrigt 0,7
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ring.6 Anledningen är enkel, ingen av dessa energikällor är 
eller har någonsin varit samhällsekonomiskt lönsam – värl-
dens skattebetalare subventionerar inte bara produktionen, 
utan får dessutom stå för miljö- och hälsokostnaderna. Det 
finns ingen tillförlitlig statistik över dessa subventioner, 
men försiktiga beräkningar tyder på att kostnaden ligger på 
mellan ��5 och �00 miljarder dollar årligen. Detta kan jäm-
föras med de �0 miljarder dollar som investeras i energiut-
vinning i utvecklingsländerna, men endast � till � procent av 
dessa satsas på ny förnybar energi.7 

Utöver de miljömässiga riskerna innebär oljekonsum-
tionen stora ekonomiska och säkerhetspolitiska risker. 
Konflikter över kontrollen av knappa energiresurser upp-
kommer både inom och mellan nationer. Två tredjedelar av 
världens oljereserver och fyra femtedelar av världens fossil-
gasreserver är fördelade mellan Ryssland och elva länder i 
Mellanöstern och Centralasien.8 Det är knappast en slump 
att världens främsta oljekällor finns på samma ställen som 
USA:s militärbaser. Somliga hävdar rent av att Iraks oljetill-
gångar och strategiska läge, i ett för USA alltmer svårkon-
trollerat Mellanöstern, bidrog till Irakkriget. De två länder 
som har störst oljeimport – USA och Kina – intar platserna 
som världsetta och världstvåa även när det gäller militärut-
gifter.9 

Runt om i världen tas nu fler och fler initiativ för att avskaffa 
oljeberoendet. Energy Future Coalition, ett av många ame-
rikanska initiativ, är mycket kritiska till den förda politi-
ken:

»Den amerikanska energipolitiken har de senaste �0 åren misslyck-
ats med att på ett adekvat sätt möta de uppenbara risker som följer 
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av oljeberoendet för både vår ekonomi och vår nationella säkerhet. 
Den har också försummat det hot som klimatförändringen utgör, och 
nödvändigheten att ge de � miljarder människor som saknar elektri-
citet och moderna bränslen tillgång till detta – i praktiken döms de 
till fortsatt fattigdom.«10 

Bakom dessa ord står en bred samling fackföreningsföre-
trädare, demokrater, republikaner, företagare och miljöor-
ganisationer, som tillsammans har startat Energy Future 
Coalition.

Satsningar på ny förnybar energi är ett sätt att skapa både 
välfärd och jobb. Investeringar för framtiden måste förena 
ekologi och ekonomi, och göras i branscher som långsiktigt 
skapar arbetstillfällen och möjligheter till export av kun-
skap och teknik. Kunskapen om vad som behövs göras och 
de tekniska lösningarna för en omställning finns redan, nu 
handlar det enbart om politisk vilja.

en orättvis energivärld

Den globala förbrukningen av energi och el är mycket 
ojämn. Elkonsumtionen i Sverige är mer än sex gånger så 
hög per capita som det globala genomsnittet och är bara hö-
gre i Kanada, Finland, Island, Luxemburg, Norge och Qa-
tar.11 Energitillgång är en grundläggande förutsättning för 
social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Bristen på en-
ergi i stora delar av syd bidrar till att människor hålls kvar 
i fattigdom, i dagsläget saknar omkring � miljarder män-
niskor tillgång till elektricitet. Eftersom produktion av ny 
förnybar energi kan ske lokalt över hela världen, och efter-
som råvaran – sol och vind – är gratis, är potentialen stor 
för just fattiga regioner. I kontrast till gammal energi, som 
kärnkraft och fossil energi, passar ny förnybar energi också 
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utmärkt för småskaliga investeringar och småskalig drift. 
Kärnkraft kräver stora investeringar och råvaran, uran, är 
kostsam och ändlig. Utvecklingen av ny förnybar energi och 
spridning av tekniken till fattiga regioner där det råder brist 
på energi innebär alltså en stor möjlighet att bidra till att 
miljarder människor får ett drägligare liv. 

Det kan tyckas paradoxalt att förutsättningarna för att ut-
vinna stora mängder billig energi är så goda just där bristen 
på energi är som störst. Globalt sett är det många av jordens 
allra fattigaste länder, regioner eller världsdelar som har 
högst antal soltimmar. Exempelvis tar Afrika emot två tred-
jedelar av den sammanlagda solinstrålningen över jordens 
alla landområden. Glädjande nog finns både tekniska och 
ekonomiska förutsättningar att ta tillvara solenergin. Det 
som krävs är en initialinvestering som med dagens teknik 
betalar sig relativt snabbt. I Bangladesh har exempelvis in-
stallation av solceller för hushåll betalat sig redan efter fyra 
år – kostnaden motsvarar fyra års fotogenförbrukning. Men 
den stora utmaningen i syd är just hur investeringen i förny-
bara energitekniker ska finansieras. I Bangladesh har etable-
ringen av ny förnybar energi kommit till stånd till stor del på 
grund av förekomsten av ett fungerande system för finansie-
ring genom mikrolån förmedlade av banker som Grameen 
Shakti. 

Ett stort problem är att det finns alltför många mäktiga 
särintressen som har gjort enorma investeringar i fossil en-
ergi och kärnkraft och som vill bygga ut denna infrastruktur 
och få ut sin avkastning. Dessa aktörer är ointresserade av 
att stödja småskaliga projekt för ny förnybar energi. 
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energitillgång och välstånd 
hänger samman

• Energitillgång är avgörande för människors hälsa. En 
orsak till spridningen av vattenburna sjukdomar – en av de 
främsta dödsorsakerna i många utvecklingsländer – är att 
det råder brist på rent vatten. Energi saknas för pumpar och 
vattenrening, och det saknas också ofta förvaringsplatser för 
vaccin som kräver kyla. 

• Kvinnor och barn står för merparten av jordbruksarbetet 
i utvecklingsländer, och en stor del av deras arbetsdag går åt 
till att samla bränsle och bära vatten till hushållet. Tillgång 
till billig energi skulle frigöra tid till exempelvis utbildning 
eller andra sysslor, och är alltså en viktig förutsättning för 
ökad jämställdhet och rättvisa.

• Den bristfälliga energitillgången på landsbygden är 
också en bidragande faktor till urbaniseringen. Människor 
drivs in till slumområden i städernas utkanter. Många flyr 
fattigdomen genom att söka sig utomlands och riskerar att 
hamna i områden där riskerna för Aids, infektionssjukdo-
mar och kriminalitet är stora.

• För de fattigaste i världen hänger brist på energiresurser 
och miljöförstöring ihop. När många människor samlar 
ved till hushållet ger det på sikt upphov till att skogsområ-
den försvinner, vilket leder till ökenspridning, som i sin tur 
minskar jordbruksarealen. Skogsskövling bidrar dessutom 
starkt till växthuseffekten.
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i korthet: starka argument 
för ny förnybar energi

»Solen och vinden är gratis. Det är tekniken som kostar. Olja och 
kärnkraft kostar och kan ägas. Sol och vind kan aldrig ägas och 
utgör energiformer som både är billiga och tillgängliga för alla.«  
hermann scheer (�9��-�0�0), var ledande tysk debattör 
för ny förnybar energi, förbundsdagsledamot för Socialde-
mokraterna och mottagare av Right Livelihood Award.12 

Ökad folklig delaktighet

Eftersom ny förnybar energi finns nästan överallt och råva-
ran – sol och vind – är gratis i motsats till olja, kol och uran, 
ger den goda förutsättningar för basdemokratiskt ägande, det 
vill säga ett decentraliserat folkligt ägande i stället för ett 
ägande som enbart är koncentrerat till stora, privata eller 
statliga, ofta multinationella, företag.13 Det kan vara pri-
vatpersoner eller en verksamhet som vill ha kontroll över 
sina elkostnader och hur energi produceras som är delägare i 
energiproduktionen. 

Stärkt lokal ekonomi

I en tid då globalisering och urbanisering leder till sämre 
ekonomi på landsbygden är ny förnybar energi ett välkom-
met tillskott. Den småskaliga och lokala ekonomin kan stär-
kas och jobb skapas.

Minskad energifattigdom

Bristen på energi är ett stort problem i många fattiga delar av 
världen. Möjligheten till småskaliga investeringar och små-
skalig drift gör att ny förnybar energi är särskilt lämpad för 



�0

fattiga regioner. Fossila bränslen och kärnkraft förutsätter 
koncentration av ekonomisk och politisk makt, vilket gör 
att avkastningen från dessa energislag alltför ofta hamnar 
hos multinationella bolag eller auktoritära regimer istället 
för att komma befolkningen till direkt nytta.

Miljövänlig teknik och minskade 
kostnader för samhället

Till skillnad från de ändliga, smutsiga fossila energikällor-
na är förnybar energi ren och tillgänglig för alla. När fos-
sila bränslen och kärnkraft ersätts med ny förnybar energi 
minskar även energikonsumtionens kostnader för samhäl-
let. Den tyska regeringen räknar med att de klimatskador, 
hälsokostnader och materialskador samt den skördeförlust 
i lantbruket som orsakas av klimatförändringen kostar 70 
euro per ton koldioxid. Tyskland minskade under �006 kol-
dioxidutsläppen till ett värde av 7 miljarder euro genom nya 
satsningar på förnybar energi.14 I USA räknar Energy Future 
Coalition med en skadekostnad på mellan �0 och �5 dollar 
per ton koldioxid. Utsläppen späds ut i det mer glesbefol-
kade USA.15

Fler arbetstillfällen

Ju mer miljöskadlig energiproduktionen är, desto färre ar-
betstillfällen skapas per producerad energienhet, och tvärt-
om. Vindkraftsenergi ger sex gånger fler arbetstillfällen än 
kärnkraft och fyra gånger fler arbetstillfällen än kolkraft. 
En global övergång till förnybar energi skulle kunna ge �� 
miljoner jobb, enligt Canadian Association for Renewa-
ble Energies. EUFORES säger att en satsning på förnybar 
energi kan ge 900 000 jobb inom EU15 fram till år �0�0.
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Mer lönsamt än fossil energi
Amerikanska energidepartementet uppskattar att multipli-
katoreffekten för medel som satsas på förnybar energi och 
energieffektivisering är �,�� jämfört med �,�8 för medel 
som satsas på fossil energi.16 Ett annat av många exempel är 
att satsningar på solelkraftverk i Kalifornien visade sig ge 
dubbelt så stora skatteintäkter som fossilgasbaserade kraft-
verk.17 

Stabila energipriser och lägre elkostnader
Andra ekonomiska fördelar med ny förnybar energi är sta-
bila energipriser och lägre elkostnader, vilket efterfrågas av 
både konsumenter och industrier. Enligt beräkningar utför-
da av Union of Concerned Scientists skulle de amerikanska 
konsumenternas elnota bli �,5 miljarder dollar lägre per år 
om USA skulle producera �0 procent av sin elektricitet med 
förnybar energi.18

I Sverige har vi sedan länge hög arbetslöshet även vid hög-
konjunktur, så kallad »tillväxt utan jobb«. Debatten om 
hur jobben ska skapas i Sverige har främst handlat om höjda 
eller sänkta skatter; Moderaterna förespråkar sänkta skat-
ter för att skapa välfärd och Socialdemokraterna har uttalat 
att skatten på sikt måste höjas för att finansiera välfärden. 
Men lösningen på de stora framtidsutmaningarna handlar 
om så mycket mer än den ofta mycket begränsade debat-
ten om höjda eller sänkta skatter. Dessa avgörs av hur vi an-
vänder våra gemensamma resurser – samhällets tillgångar 
i form av offentligt ägda naturresurser, infrastruktur och 
företag, samt skatteintäkter – och hur vi väljer att inves-
tera. Skattefrågan är viktig, men där finns inte hela svaret. 
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I USA satsar den moderna 
cowboyen på vind

»Det är bättre med vind från Mellanvästern 
än olja från Mellanöstern«  

nytt amerikanskt slagord

USA är ett mångsidigt och motsägelsefullt land; å ena si-
dan är man motståndare till Kyotoprotokollet, å andra si-
dan börjar allt fler prata om att avskaffa oljeberoendet och 
istället satsa på energieffektivisering och förnybar el som 
ger inhemska jobb. I flera delstater tas progressiva politiska 
initiativ på energiområdet som skulle kunna användas som 
modell för Europa och resten av världen.

Den traditionella amerikanska livsstilen håller på att för-
svinna, unga människor från landsbygden flyttar till städer-
na för att hitta ny försörjning. Precis som för bönder överallt 
är de stora utmaningarna för amerikanska jordbrukare att 
kostnaderna ökar genom höga handelsgödsel- och bräns-
lepriser, samtidigt som inkomsterna från försäljning av 
jordbruksprodukterna minskar. Landsbygden hotas av av-
folkning och därmed vikande skatteintäkter. Det är tufft att 
få familjens lantbruk att gå runt. Därför sätter nu allt fler sitt 
hopp till vindkraften. Wind Powering America är ett statligt 
åtagande för att dramatiskt öka vindkraftsproduktionen i 
USA och samtidigt stärka landsbygden. I varje delstat har 
så kallade Wind Working Groups etablerats som ingår lo-
kala partnerskap med lantbrukare, ursprungsbefolkningen 
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och andra som är intresserade av att bygga ut vindkraften.19

För Minnesotabonden David Benson är vindkraften som 
en andra skörd: »Vind är en hemproducerad energikälla 
vars frukter vi kan skörda på fälten intill vår majs eller våra 
sojabönor eller andra grödor. Vi kan använda energin i våra 
lokalsamhällen eller exportera den till andra marknader. Vi 
behöver noggrant utvärdera vindkraften som en källa till 
ekonomisk tillväxt i vår region.«20 

En bonde kan tjäna �0 gånger mer om han arrenderar ut 
sin mark till vindkraft istället för att odla majs på samma 
yta.21 John Stulp, jordbruksminister i Colorado, är också en-
tusiastisk över vindkraftens möjligheter: »Att konvertera 
vinden till en välbehövd vara samtidigt som vi tillhandahål-
ler bra jobb, ger vår lokala ekonomi och skattebas ett upp-
sving«.22  

I motsats till olja är vindkraft en obegränsad resurs, som 
både är inhemsk och miljövänlig. Den genererar skatter och 
viktiga arbetstillfällen. Vindkraft kräver heller inte vatten, 
som utgör en bristvara i stora delar av USA. Förut var dröm-
men för många att hitta olja. Nu börjar amerikanska bönder 
upptäcka att vinden är en hållbar, aldrig sinande guldkalv. 
�0�0 hade vindkraften potential att ge el till mer än �0 mil-
joner hem i USA och ersätta �00 miljoner ton koldioxid.23

lokalt ägande ger fler arbetstillfällen

Enligt det amerikanska energidepartementet genererar 
vindkraft ekonomiska vinster till befolkningen i glesbyg-
den och skapar både tillfälliga och permanenta arbetstillfäl-
len lokalt. Union of Concerned Scientists uppskattar att en 
bonde kan öka inkomsterna från sin mark med �0 till �00 
procent genom att hyra ut en liten del till vindkraft.24 En 
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vindkraftsturbin på �0 MW som går på �5 procents kapaci-
tet kan årligen ge �� 800 dollar i intäkter för en bonde.25 En 
enda vindkraftsturbin i lantliga Prowers County i Colorado 
ökade länets skattebas med �9 procent.26 

Det har visat sig att lokalt ägande ger fler arbetstillfällen. 
Statistik från sex olika landsbygdslän i delstaten Montana 
visar att med 50 procent lokalt ägande ökar antalet jobb 
med en tredjedel, och med �00 procent lokalt ägande med 
hela tre fjärdedelar. 

300 MW omräknat i antal skapade arbetstillfällen

Källa: National Renewable Energy Laboratory (NREL): Quantifying the Economic 
Development Impacts of Wind Power in Six Rural Montana Counties Using NREL’s JEDI 
Model.

Siffrorna visar inte bara att lokalt ägande skapar fler ar-
betstillfällen, högre löner och en vidgad skattebas. Det ger 
dessutom lokalbefolkningen sociala fördelar och ökar deras 
känsla av delaktighet.

wind for schools
Wind for Schools var ett pilotprojekt som gick ut på att 
förse skolor på landsbygden med vindenergi. Jim Tirevold 
från Spirit Lake School District beskriver ett utgångsläge 
där skolornas ekonomi blev allt sämre samtidigt som en-
ergikostnaderna blev allt högre. I Spirit Lake i delstaten 
Iowa blev lösningen på de ekonomiska problemen att bygga 

Lokalt ägande Blaine Cascade Glacier McCone Park Prairie
0% ���,� 6��,7 �67,6 ��6,� �57,� ��8,6
50% �7�,0 705,6 ���,9 �6�,6 ��0,� �99,�
�00% ���,7 778,� �56,� ��0,� �8�,� �79,5
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en �50kW-turbin intill ortens lågstadieskola. I dag täcker 
denna turbin skolans hela energiförsörjning. Årligen sparar 
man �0 000 till �5 000 dollar på uteblivna elräkningar och 
investeringen i vindkraftsturbinen återbetalades på fem år. 
�005 hade skolan sparat ��0 000 dollar, pengar som gick 
rakt in i skoldistriktets kassakistor. Framgången fick sko-
lan att satsa på en andra större turbin, som producerar sex 
gånger så mycket el och som försörjer gymnasieskolan, hög-
stadiet, mellanstadiet samt administrativa byggnader. Tur-
binen är dessutom ansluten till elnätet så att skolan kan sälja 
överskottsel. Skolledningen räknar med att tjäna in investe-
ringen på sex års tid.

Ekonomiskt är vindkraften en vinstaffär för skolorna i 
Spirit Lake, både på grund av uteblivna elräkningar och i 
form av vinsten från elförsäljningen. Årligen kommer de två 
vindkraftsturbinerna att ge en vinst på ��0 000 dollar. Men 
vinsterna är mer än bara ekonomiska. Eleverna i fjärde klass 
har en lektion med namnet »Hur vind blir el«. Vindkraf-
ten blir ett besök i verkligheten för eleverna. Turbinerna ger 
kunskap om fysik, matematik och samhällskunskap. 

Skolorna i Spirit Lake har fått stöd genom det amerikan-
ska energidepartementets pilotprogram. Stödet bestod av 
bidrag från energidepartementet och ett lågräntelån från 
delstaten. 

Wind for Schools har blivit till en vinstaffär både för sam-
hället och för miljön. Pengar satsas på skolor istället för en-
ergi och på lärarlöner istället för elräkningar. 
 

win(d)-win(d)-win(d)

År �00� byggdes 9�� MW vindkraft i Texas. Det motsvara-
de �0 procent av all vindkraftskapacitet som installerades 
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i världen det året.27 Texas införde en modell för att satsa på 
både förnybar energi och på skolan; Texas Wind Power Pro-
ject kallades för »Win-Win-Win« eftersom det genererade 
trefaldiga vinster genom att förbättra miljön, ekonomin och 
livskvaliteten för Texasborna. 

Projektet går till så att både skolor och privata markägare 
upplåter mark till vindkraftsproducenter mot ett arrende, 
som sedan placeras i skolfonder.  Sedan starten �995 har 
750 000 dollar placerats i skolfonderna på detta sätt.  Under 
de �5 år som arrendet är i kraft räknar man med en ökning 
om ytterligare � miljoner dollar i skolfonderna och ett till-
skott till BNP på �00 miljoner dollar. 

Satsningarna på vindkraft i USA har gett resultat: �005 
installerade amerikanerna mest vindkraft i hela världen.28 
Vid starten var Texas Wind Power Project det största vind-
kraftsprojektet i USA utanför Kalifornien.

solskolor

Den tredje juli �999 började Childress High School i Texas 
producera sin första solel. Det var en satsning av det ame-
rikanska elbolaget AEP med namnet »Watts On Schools 
Installation«. Elen från solcellerna tillfaller �9 skolor i Tex-
as, Arkansas och Louisiana. Även vindkraft används i un-
dervisningen. 

Den enda skolan i Niihau i delstaten Hawaii försågs tidi-
gare med ström från en generator. Kapaciteten räckte inte 
till för att eleverna skulle kunna använda datorer, skrivare 
eller kylskåp. Genom en statlig solcellssatsning kunde dessa 
problem lösas, och vardagen blev lättare för både elever och 
personal.
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låginkomsttagare tjänar på förnybar energi

Elräkningen är i genomsnitt den näst högsta räkningen för 
amerikanska hushåll. För genomsnittsamerikanen är el-
kostnaden � procent av hushållsinkomsten, medan den är 
hela �9 procent för låginkomsttagare. För de som lever un-
der fattigdomsstrecket utgör elen �6 procent av hushållens 
utgifter.29 De investeringar som krävs för att spara energi el-
ler ha en egen miljövänlig energikälla kan låginkomsttagare 
ofta inte göra eftersom en besparing på omkring �00 dollar 
i månaden är betydelsefull. Dessutom har kostnaden för el 
ökat de senaste fem åren.

Ett antal frivilligorganisationer och delstater har nu bör-
jat se satsningar på energisnåla hus och alternativa, små-
skaliga energikällor som ett sätt att samtidigt göra en insats 
för miljön och förbättra situationen för låginkomsttagare. 
�005 satsade delstaten Michigan 5 miljoner dollar på ener-
gieffektivisering för låginkomsttagare. Medel kom från en 
fond för energieffektivisering för låginkomsthushåll som 
startade år �000. Ett avtal slöts som samtidigt skulle sänka 
konsumenternas elkostnader och ge medel för energieffek-
tivisering till låginkomsttagare. Genom lagen »Consumer 
Choice and Electricity Reliability Act« fick elbolagen i Mi-
chigan möjlighet att byta sina obligationer med hög ränta 
till obligationer med låg ränta. Lagen reglerade hur vinsten 
från detta byte skulle användas. Eltaxan för konsumenterna 
skulle minskas med 5 procent och den överskjutande vinsten 
skulle under sex års tid betalas in till en fond. Ett tak sattes på 
� procent av elbolagens omsättning. Tre fjärdedelar av fon-
dens medel avsattes för låginkomsttagare medan den reste-
rande fjärdedelen skulle gå till energieffektivisering allmänt.
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solhusens volkswagen

Mellan Knoxville och Chattanooga i Tennessee bor Adam 
Indrayaya och Lina Kinandjar i en vacker enplansvilla. Huset 
är ett så kallat nollenergihus; energieffektivt och solcellsdri-
vet. Paret hade aldrig hört talas om solceller och energief-
fektivisering innan den kristna välgörenhetsorganisationen 
Habitat for Humanity erbjöd sig att bygga om deras hus. Det 
amerikanska energidepartementets Oak Ridge National 
Laboratory som tillsammans med elleverantören Tennessee 
Valley Authority har försett huset med solcellspaneler, vill 
skapa en »Volkswagenvariant« av nollenergihem istället 
för den sedvanliga »Cadillacvarianten«. Projektet som gav 
Lina och Adam ett nollenergihem skulle aldrig ha blivit av 
utan Habitat for Humanitys volontärer som lördagsarbetar 
ideellt med att bygga om och energieffektivisera hus. Bara i 
New York jobbar årligen över �0 000 volontärer med pro-
jektet. Tillsammans med de framtida husägarna bygger de 
husens interiörer, medan fasaderna byggs av byggföretag.

på solsidan i hollywood

Danny DeVito, Rhea Perlman, Brad Pitt, Salma Hayek och 
Bruce Willis är några kändisar som deltar i projektet BP So-
lar Neighbours i Hollywood som startades av skådespelaren 
och solcellsfantasten Edward Norton. Norton insåg att de 
som skulle tjäna mest på solcellsteknologin var de som inte 
hade råd med den. Han gjorde en överenskommelse med 
British Petroleum om att företaget för varje kändis som lät 
installera solceller i sitt hem skulle donera solceller till en 
låginkomsttagarfamilj. Sammanlagt lyckades Norton samla 
ihop tillräckligt med pengar för att förse ungefär �0 nya hem 
med solceller. 
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kollektivtrafikeffektiva hem 
Miljösmart boende är att bo nära kollektivtrafik, affärer, 
skolor och rekreation, eftersom man då är mindre beroende 
av att använda bil. I USA är boendet runt kollektivtrafik-
knutpunkter ofta för dyrt för medel- och låginkomsttagare, 
samtidigt som det är just dessa grupper som använder kol-
lektivtrafiken mest. För att göra det lättare att bo i närheten 
av kollektivtrafik skapades lånesystemet LEM, som nu finns 
tillgängligt i Seattle, San Fransisco, Los Angeles och Chi-
cago.30 LEM gör att den summa som låntagaren kan spara 
genom miljösmarta val vid kreditprövningen räknas som 
en inkomst utöver arbetsinkomsten. Detta gör att det blir 
lättare att få lån. Genom ett dataprogram räknas den vinst 
ut som man gör om man bor miljösmart. Programmet byg-
ger på undersökningar som visar att bilåkandet beror på var 
man bor, hur stort ens hushåll är och hur mycket man tjä-
nar. I genomsnitt kan en amerikansk familj tjäna 6 500 dol-
lar per år på att inte ha bil. Låntagarna får rådgivning om 
husägande och miljösmart boende, de uppmuntras att åka 
kollektivt och handla lokalt. Även om syftet med lånet är att 
låntagarnas val av boende ska göra det möjligt att använda 
bilen mindre, ställs inga konkreta krav på detta för att få lån. 
      

pensionspengar för bättre miljö och jobb

»Vi måste agera nu så att Kalifornien och våra pensionspengar kan 
ta tillvara de ekonomiska möjligheterna och skapa jobb, samtidigt 
som vi sanerar vår luft, vårt vatten och våra marker.« 
phil angelides, styrelseledamot i pensionsfonderna
CalPERS och CalSTRS och före detta finansminister 
i Kalifornien.
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Även pensionsfonder har blivit aktörer inom ny förnybar 
energi. USA:s största pensionsfond för offentliganställda, 
CalPERS, satsade �00� tillsammans med CalSTRS, de of-
fentliganställda lärarnas pensionsfond, en halv miljard dol-
lar på rena teknologier som ska garantera pensionsfonderna 
positiv, långsiktig återbäring, samtidigt som pensionspeng-
arna bidrar till att utveckla en för USA avgörande industri. 
Fonderna har också åtagit sig att energieffektivisera sina 
fastigheter, något som beräknas resultera i �� 000 jobb. 

ett apolloprojekt för oljeoberoende

»Vi måste sluta tro på myten om att vi tvingas välja mellan jobben och 
miljön och inse att valet istället handlar om både och eller varken eller.«  
leo gerard, ordförande för stålarbetarnas fackförbund 
United Steelworkers of America.

Stålarbetarförbundet organiserar arbetare i några av de allra 
mest miljöbelastande branscherna, men har trots detta – el-
ler kanske snarare tack vare detta – utvecklat nydanande tan-
kegångar om hållbar produktion. Istället för att till varje pris 
slåss för det man kallar »gamla nittonhundratalsjobb« på 
kärnkraftverk och i oljeraffinaderier har man lanserat begrep-
pet »just transition« – en vision om en rättvis övergång till 
ett ekologiskt hållbart samhälle. Den bärande tanken är att 
om samhället solidariskt stödjer dem som främst får ta smäl-
larna vid övergången från gammal till ny teknik, påskyndas 
den nödvändiga omvandlingen av förlegade produktionssys-
tem. Ett exempel är att kärnkraftstekniker på rimliga villkor 
erbjuds omskolning till jobb i vindkraftsparker. 

Detta är ett av många initiativ i USA som visar på att någon-
ting  håller på att hända. Set America Free, en tankesmedja 
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som verkar i närheten av det amerikanska försvarsetablis-
semanget, har som mål att avskaffa USA:s oljeberoende. Ett 
annat initiativ med samma syfte är Apolloalliansen, som 
består av flera stora fackföreningar och miljöorganisationer. 
Gruppen har tagit fram ett konkret program för hur USA ge-
nom massiva satsningar på förnybar energi och energieffek-
tivisering snabbt skulle kunna minska såväl sina utsläpp av 
växthusgaser som sitt beroende av importerad olja. Apollo-
alliansen vill under en tioårsperiod investera 500 miljarder 
dollar offentliga medel i ett jättelikt energiomställningspro-
gram. En grupp ekonomer har räknat fram att detta skulle 
kunna ge 5 miljoner nya gröna jobb, vilket i kombination 
med omfattande energibesparingar skulle göra satsningen 
självfinansierad. Denna satsning skulle dessutom vitalisera 
lokala och regionala ekonomier. Det är inte resurser USA li-
der brist på, framhåller Apolloalliansen, utan avsaknad av 
politisk vilja och verkligt ledarskap. Man påminner dessut-
om om hur det ambitiösa Apolloprogrammet på �960-talet 
lyckades med den »omöjliga« föresatsen att inom ett årti-
onde landsätta den första människan på månen.
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Made in Germany

Fredagen den �� maj �00� var en bra dag för det tyska vind-
kraftföretaget Repower. Man kunde då meddela att fö-
retaget fått en order på tre vindparker till ett sammanlagt 
värde av �� miljoner euro. Det är företag som Repower, vars 
produktion till två tredjedelar går på export, som har gjort 
Tyskland till världstvåa inom miljöteknikexport. Vindtur-
biner, solceller »made in Germany« och annan teknik för 
ny förnybar energi har utvecklats till tyska exportsuccéer. 
Vindkraftbranschens exportkvot ligger idag på drygt 60 
procent, och man räknar med att produktionen för utlandet 
inom sektorn ny förnybar energi år �0�0 kommer att vara 
nästan tre gånger så stor som produktionen för den inhem-
ska marknaden.

 
sol och vind skapar jobb i tyskland

Ny förnybar energi har skapat många jobb i Tyskland de se-
naste åren. �009 sysselsattes hela ��� 70031 människor – fler 
än de som sammantaget arbetar i kolgruvor och på kärn-
kraftverk. Trots den globala finanskrisen har antalet ar-
betstillfällen ökat med 8 procent. Inom solenergibranschen 
tredubblades antalet arbetstillfällen från �00� till �009 och 
ligger idag på 80 600 jobb. Inom den gröna sektorn som 
helhet arbetar runt � miljoner människor, och man räknar 
med att denna sektor kommer att bli ännu viktigare för tysk 
ekonomi framöver. Gröna jobb har därmed ersatt den tyska 
industrins gamla paradnummer, bilindustrin, som landets 
främsta jobbmotor. Till år �0�0 räknar man med att enbart 
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sektorn ny förnybar energi kommer att sysselsätta en halv 
miljon människor. 

Den tyska politiken för förnybar energi har gett konkreta 
resultat. Bara under �009 ledde satsningarna till investe-
ringar på ��,� miljarder euro, och � �00 företag som jobbar 
med ny förnybar energi anser att Tyskland har det mest att-
raktiva företagsklimatet i världen för förnybar energi. 

Opinionen i Tyskland är solklar: 8� procent av befolk-
ningen vill bygga ut sol och vind medan bara �5 procent vill 
ha mer kärnkraft och �7 procent önskar fortsatta subven-
tioner till kolgruvorna.32 De tyska socialdemokraterna har 
gjort de grönas politik för ny förnybar energi till sin egen. 
Omläggningen av landets energipolitik – kärnkraftsavveck-
ling och storsatsning på de förnybara alternativen – har där-
för överlevt de grönas sorti ur regeringen. 

Andelen el från förnybara källor fortsätter att växa snabbt. 
Siffran för �009 var hela �6,� procent varav vindkraften en-
sam tillförde 6,5 procent. Solel står nu för mer än � procent 
av den totala elproduktionen. �0�0 räknar man med att en 
fjärdedel av elproduktionen kommer från förnybar energi.

världens solar valley

I många delar av Tyskland växer det fram bostadsområden 
som försörjs av solenergi. Ett exempel är stadsdelen Amor-
bach i Neckarsulm, som har världens största solvärmean-
läggning. 5 000 kvadratmeter solfångare ger �0 procent av 
värmen till �70 lägenheter, en skola med idrottshall och ett 
köpcentrum. Man lagrar värme under en park och inom kort 
räknar man med att kunna täcka halva områdets värmebe-
hov. Ett annat exempel är solelkraftverket i staden Pocking, 
som vid invigningen den �7 april �006 var störst i världen. 
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Anläggningens kapacitet ligger på �0 MW och kan försörja 
� �00 hem med el och minskar de årliga koldioxidutsläppen 
med �0 000 ton.

År �006 fanns det 8 miljoner kvadratmeter solfångare 
i Tyskland, med en sammanlagd effekt på 5,6 GW. Detta 
motsvarade hälften av den utbyggda solvärmen i Europa el-
ler värmebehovet hos �00 000 lägenheter. Tyskland hade år 
�000 mindre än �0 procent av världsmarknaden för solcel-
ler. Idag producerar man var fjärde ny solcell och har sprung-
it om den tidigare världsettan Japan i installerad kapacitet. 
År �0�0 räknade man med att producera �,� procent av det 
nationella elbehovet från sol. Runt 6 000 företag jobbade 
�00� med solel och solvärme i Tyskland.33

 
grön byggboom

Det byggs så det knakar i Tyskland.34 Man satsar på nya hus 
som värms upp och får el från förnybara energikällor, och 
dessutom sparar man energi genom effektivisering. Flera fö-
retag lanserar nya husmodeller. »Solarhaus �00 %« får hela 
sin uppvärmning från solen, medan »Energetikhaus �00« 
soluppvärms till 95 procent. Husen är bara måttligt dyrare 
än ett motsvarande hus med traditionell uppvärmning.

Gerold Weber startade �996 ett enmansföretag som rik-
tade in sig på solvärme och solel. Företaget växte och kunde 
så småningom lansera det första huset som till �00 procent 
får värme från solen, även på vintern. I juni �006 blev huset 
månadens solanläggning på internetportalen Solarserver 
och samma år tilldelades företaget ett miljöpris i Baden-
Württemberg av Tysklands miljöminister.35 

Allt fler husägare satsar på solenergi och bioenergi för 
uppvärmning. År �005 investerades 900 miljoner euro och 
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�006 mer än � miljard euro i solenergi och bioenergi. Två 
miljoner tyskar har redan solel eller solvärme.

nya företag och basdemokratiskt ägande

Ett av de första nya företagen inom finansiering av ny för-
nybar energi är energifinansbolaget Energo, som grundades 
�997 i Pforzheim. Allt började med en ideell förening som 
ville satsa på solceller. Företaget kunde bildas med hjälp av 
ett lokalt stödsystem för solceller, förmånliga lån från den 
statliga investeringsbanken och möjligheten att mata in el i 
nätet. Energo förmedlar finansiering för solceller och vind-
kraft och har växt tack vare det tyska prisgarantisystemet.

Idag jobbar Energo med en typ av finansiering som är 
ovanlig i Sverige. Företaget söker kapital hos enskilda med-
borgare. Som andelsägare vet man precis vad man investerar 
i: antingen köper man andelar i en solcellsanläggning eller 
en vindkraftspark. Många tycker att detta ger en mer per-
sonlig känsla än om man istället hade investerat i mer ano-
nyma företag som har ett flertal föränderliga verksamheter. 
I linje med detta kallas andelsföreningarna gemenskapsan-
läggningar. 

Energos vd Wolfgang Vortisch anser att företaget aldrig 
hade blivit till om Tyskland hade tillämpat ett system med 
gröna elcertifikat, eftersom ett sådant system gynnar de sto-
ra aktörerna. Det tyska garantiprissystemet är enligt honom 
basdemokratiskt och har skapat många nya små aktörer 
inom energibranschen. Energo har skapat finansiering åt en 
mängd lokala projekt och har därmed satt sin hemkommun 
Pforzheim på den tyska solkartan.

Idag finns många liknande företag i Tyskland, både små 
och stora. Ett av de största heter Conergy, startade i decem-
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ber �998 och sysselsätter nu 55� människor.
Billiga andelar i privatägda vind- och solparker samt ga-

ranterade intäkter för den enskilde, och ibland också till 
kommunen eller skolan, gör att många väljer att investera i 
ny förnybar energi. Ägarna skapar delaktighet i vindkraften 
och genererar en positiv opinion. Dessa kan vara allt från 
elever, lärare och anställda på en skola till en grupp miljöin-
tresserade eller ortsbor som vill utveckla sin kommun.

skolor vinner på sol och energisparande

År �000 satsade �00 skolor i Berlin på beteendeföränd-
ringar i syfte att spara energi. Sammanlagt blev vinsten �,� 
miljoner tyska mark per år och hälften av vinsten tillföll sko-
lorna. I Tyskland finns runt �� 000 skolor. Om alla följde 
Berlinskolorna i spåren skulle man spara �00 miljoner euro 
årligen.36

Inom ramen för projektet Sonne in der Schule skänker 
svenska Vattenfall � kW-solanläggningar till skolor. I dag 
deltar cirka � 000 skolor.37 De små solcellsanläggningarna 
används som pedagogiska verktyg för att skapa kunskap och 
engagemang inom förnybar energi och miljöteknik.

Det finns vissa skolor som har gått ännu längre. Grund-
skolan i Estorf har ambitionen att bli helt självförsörjande 
med förnybar energi. Fritz-Erler skolan i Pforzheim satsade 
redan �997 på energieffektivisering och solceller. Staden 
gick in som finansiär och �0 procent av den minskade kost-
naden för el återinvesterades i skolan för nya miljöåtgär-
der och energiinvesteringar, och �0 procent gick till skolan 
för fritt förfogande, resterande �0 procent till kommunen. 
Handelsgymnasiet i samma kommun har sedan �00� en ��� 
kW-solcellsanläggning på sitt tak.
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Solintresset har spritt sig till den tyska kyrkan. K-märkta 
kyrkor får gratis energi från himlen och ett kyrkoråd lät in-
stallera solpaneler på en kristen förskola för att förmedla till 
barnen att skapelsen är värd att bevara.

 
energi blir regionalpolitik

Av invånarna i den lilla orten Lorup i Niedersachsen för-
sörjer sig �0 procent på jordbruk, jämfört med 60 procent 
på �950-talet. Kommunen hotas som många tyska lands-
bygdskommuner av avfolkning och minskade skatteintäk-
ter. Men nu är en ny inkomstkälla på uppgång: vindkraft. 
Man talar till och med om en framtid med kombinerat lant- 
och energibruk. Lorups borgmästare tror att vindkraftens 
skatteintäkt på ��5 000 euro som kommer att flöda in till 
kommunen kan bidra till skolan, kulturen och även inköp av 
skyddsvärda naturområden.

En undersökning från �006 av � �00 företag verksamma 
inom den förnybara energibranschen visar att flertalet före-
tag är små och medelstora och att dessa i synnerhet ger svaga 
regioner sysselsättning. Företagen räknade med att de kom-
mer att öka antalet anställda med 50 procent från �00� års 
nivå till år �0�0. I staden Flensburg i Schleswig-Holstein har 
vindkraften skapat 9 500 jobb, varav 5 000 indirekt, genom 
att bland annat den lokala köpkraften stärkts och lokala nä-
ringsidkare fått uppdrag. Särskilt i norra Tyskland har vind-
kraften stärkt regioner med svag industriell infrastruktur, 
låg befolkningstäthet och med en hög andel av befolkning-
en beroende av jordbruk. I Schleswig-Holstein är hälften av 
vindkraftsägarna privatpersoner. 

Den �8 juni �006 upprättades ytterligare ett forsknings-
institut för lokal energiekonomi i Tyskland, denna gång vid 
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Leipzigs universitet. I Leipzig ska man undersöka de lokala 
aspekterna av energi och ekonomi. Vad är till exempel den 
optimala energimixen för kommunen? Hur kan man bäst 
dra nytta av den egna energiproduktionen? Forskning om 
lokal energiekonomi kan ses som ett tecken på hur bety-
delsefull energi har blivit som en regional näringsgren. Det 
centrala är inte längre tillgången till energi och energidistri-
bution. Fokus vilar istället på hur energiindustrin integreras 
i kommunerna och hur man bäst drar nytta av de arbetstill-
fällen och innovationer som uppstår.

kommunala energibolag som nya aktörer

I många tyska kommuner finns en växande frustration 
över att landets fyra dominerande energibolag – däribland 
Eon och Vattenfall – fortsätter att investera i nya kolkraft-
verk och lobbar för uppskjuten kärnkraftsavveckling. 
Kommunala energibolag går nu samman i breda part-
nerskap för att påskynda utbyggnaden av ny förnybar en-
ergi. Exempelvis köpte ett konsortium av omkring  femtio 
»Stadtwerken«(kommunala energibolag) år �009 ett av 
Eons största dotterföretag, Thüga AG. Ett sextiotal sydtys-
ka kommuner är majoritetsägare i den jättelika vindkrafts-
parken Ocean Breeze, som beräknas tas i drift i Nordsjön 
sommaren �0�� och då försörja �,� miljoner kunder med el. 
I Hamburg såldes häromåret stadens energibolag till kol-
kraftssatsande Vattenfall, men den koalition av gröna och 
kristdemokrater som styr staden sedan �008 har beslutat 
skapa ett nytt »Stadtwerken« enbart inriktat på förnybar 
energi.
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energi som utrikespolitik

»I  Johannesburg för tre år sedan kunde ingen tro att förny-
bar energi skulle få ett sådant uppsving«, sa den dåvaran-
de tyske miljöministern Jürgen Trittin under konferensen 
Beijing International Renewable Energy �005. Temat var 
»Make it real in China and worldwide: renewables as a 
driving force for development«. Konferensen var en upp-
följning av Renewables �00� som arrangerades i Bonn året 
innan, och som på inbjudan av den dåvarande förbunds-
kanslern Schröder samlade � 000 deltagare från �5� länder. 
Två politiska budskap var centrala: förnybar energi är ett 
viktigt bidrag för att övervinna fattigdomen i världen, för 
att nå millenniemålet �0�5 ska en miljard människor för-
sörjas av förnybara energikällor. Förnybar energi är också, 
jämte energieffektivisering, oundvikligt i kampen mot kli-
matförändringar och i arbetet för en säker och oljeobero-
ende energiförsörjning.38 

Under konferensen i Bonn samlade man in åtaganden 
från deltagarländerna. Dessa löften är en början och möj-
liggör uppskattningsvis att �00 miljoner människor får till-
gång till förnybar energi. För att uppnå målet om en miljard 
behövs fler insatser. På Renewables �00� bildades nätverket 
REN21 som sammanbinder aktörer inom energi, bistånd 
och miljö för att stärka det internationella arbetet med för-
nybar energi. 

I Tyskland har ny förnybar energi blivit en stor del av lan-
dets internationella engagemang, utbyte, bistånd och han-
del. Tyskland har blivit ledande på denna arena och den nye 
miljöministern Sigmar Gabriel organiserade i december 
�005 en konferens om förnybar energi i Montreal i samar-
bete med EU-kommissionen och REN21. 
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På en regional konferens i Kairo i juni �006 pratade Sigmar 
Gabriel om förnybara energikällor och om potentialen i Mel-
lanöstern.39 »Med över � 000 soltimmar per år (i Tyskland 
är det 800) och en enorm vindpotential – enbart i Egypten 
är potentialen över �0 000 MW – är er region privilegierad 
för utnyttjandet av förnybar energi. Egypten skulle med ett 
optimalt utnyttjande av solen kunna täcka världsbehovet av 
energi.« Den tyske miljöministern tecknade flera avtal om 
förnybar energi på mötet, bland annat ett om forskning om 
solel och ett om avsaltning av havsvatten med Jordanien och 
Israel. Det internationella engagemanget har olika former. 
Exempelvis får tyska skolelever lära sig om hur solenergi 
kan utnyttjas både i Tyskland och i Afrika, och tyska ener-
gimyndigheten säljer pedagogiska verktyg – både produkter 
och tjänster – inom solenergi och energieffektivisering till 
skolundervisningen i Förenade Arabemiraten.

politiska och ekonomiska
 drivkrafter i tyskland

»I Sverige är processen mycket längre mellan att man startar och 
att man kommer igång [med vindkraftsutbyggnad] än i Danmark 
eller Tyskland. Det avgörande har varit den billiga elen i Sverige. 
Ni måste bestämma er om ni som land bara passivt vill hänga med 
och låta marknadskrafterna sköta det här eller om ni aktivt vill ac-
celerera utvecklingen genom stöd till vindkraften.« 
per krogsgård, anställd på konsultföretaget BTM 
i Danmark.40

I Tyskland har många beslut tagits för att minska utsläppen 
av växthusgaser:
– den gröna skattereformen som startade �999
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– lagen om förnybar energi EEG (Erneubare Energien     
Gesetz) �000 

– utbyggnaden av fjärrvärmeledningarna
– energisparförordningen
– satsningen på järnvägen
– kilometerskatten för lastbilar
– den statliga bankens olika byggnadssaneringsprogram     
    för koldioxid: »Bygg ekologiskt«, »Sanera boytorna«    
    och »Producera solel«
– klimatöverenskommelsen med industrin
– regeringens åtagande att minska växthusgaserna i den    
    egna verksamheten. 

Ett beslut som har haft betydelse för utvecklingen av ny 
förnybar energi är lagen om förnybar energi som är ett ga-
rantiprissystem för vattenkraft, biomassa, geovärme samt 
vind- och solenergi. Garantiprissystemet tillsammans med 
den garanterade nättillgången till rimligt pris anses vara av-
görande. Tysklands takprogram för solenergi anses ha haft 
viss, men likväl marginell, betydelse.

Innan år �000 fanns en mycket mager version av garan-
tiprissystemet. Det var de gröna som lyckades driva igenom 
garantiprissystemet för förnybar energi samt en total kärn-
kraftsavveckling fram till år �0��.

Solenergi fick direkt stöd redan �989–�99� då den bor-
gerliga regeringen införde � 000-takprogrammet som inne-
bar subventioner tillsammans med ett garantipris. �999 
startade den rödgröna regeringen ett �00 000-takprogram 
som innebar lågräntelån, och som tillsammans med garan-
tiprissystemet blev en succé. Redan i mitten av �00� nådde 
man målet med en utbyggd effekt på �00 MW. Statliga låg-
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räntelån till hushåll, företag och offentlig sektor finns kvar 
efter att �00 000-takprogrammet avslutades. Den tyska re-
geringen räknade med att � procent av elen �0�0 är solel.

Det satsas även på forskning; i det femte energiforsk-
ningsprogrammet �00�-�008 satsades �,7 miljarder euro 
på främst förnybar energi och energieffektivisering. �005 
satsades 8� miljoner euro och �008 satsades �00 miljoner 
på enbart forskning om förnybar energi, varav solceller fick 
den största andelen.

Satsningar på forskning och information till allmänheten och 
industrin om förnybar energi i Tyskland (miljoner euro)

tyskland har skapat 
en folkrörelsedriven industri

På frågan varför ny förnybar energi har blivit en tysk indu-
stri svarade Hermann Scheer: »Genom politik. En politik 
som inte överger mobilisering för ny förnybar energi. Den 
hittillsvarande energiekonomin med dess strukturer är en 
bromskloss. Och att förvänta sig att den skulle främja ny för-
nybar energi är en illusion med undantag för havsbaserad 
vindkraft.«

Den tyska framgången bygger på en medveten politik. 
Man har dels skapat stabila förutsättningar för investering-
ar, dels främjat människors delaktighet. En folkrörelse har 

�006 �00�-�006

Nationellt �55,5 ��9,7

Delstatsnivå 59,� �76,�

EU-medel �0,9 �8,9

Stiftelser 7,9 ��,8

Summa ���,� 678,8
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skapats genom att stimulera och möjliggöra enskilda män-
niskors ägande i vindkraft och solenergi. Man har stolt och 
med glädje framhållit och spridit kunskap om de fördelar 
som politiken för ny förnybar energi har: ökad sysselsätt-
ning, minskning av växthusgaser, regional utveckling, in-
hemsk energiproduktion och global solidaritet. 

Ägandet av förnybar energi begränsar sig inte till stora 
energibolag som har råd att ta risker eller miljöfantaster 
som kan tänka sig att satsa sina egna medel enbart för sakens 
skull. Det är enkelt och ekonomiskt överkomligt för nästan 
vem som helst att medverka i energiprojekt antingen som 
företagare, husägare eller hyresgäst. Staten har också satsat 
på olika typer av aktiviteter av folkbildningskaraktär med en 
styrka som påminner om det gamla svenska folkbildnings-
arbetet. Att vanliga medborgare har förutsättningar att en-
gagera sig i ny förnybar energi har skapat en stark känsla av 
delaktighet.

Den medvetna politiken återspeglas i de över 800 olika 
typer av incitament41 för förnybar energi och energieffek-
tivisering som finns på nationell, regional och kommunal 
nivå samt hos energibolagen. Den återspeglas också i att fle-
ra departement, den statliga banken Kreditanstalt für Wie-
deraufbau, samt att många andra samhällsaktörer inte bara 
arbetar med, utan dessutom prioriterar arbetet med ny för-
nybar energi och energieffektivisering. På näringsdeparte-
mentets hemsida ges förnybar energi en framträdande plats 
och det är lätt att få information om vad man som individ 
kan göra. Den optimism som regeringen medvetet sprider 
kring dessa frågor påverkar självfallet medborgarna – det 
handlar om ett tydligt ledarskap. 

Den tyska regeringen har dessutom satsat resurser på att 
vetenskapligt utvärdera utvecklingen av förnybar energi och 
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energieffektivisering. Man presenterar regelbundet rap-
porter om allt från opinionen kring förnybar energi till hur 
många jobb som har skapats och hur stora koldioxidutsläpp 
som har undvikits. 

När de nya regeringsbyggnaderna i Berlin uppfördes i 
samband med flytten från Bonn försågs departementstaken 
med solpaneler. Regeringen agerar som förebild och har åta-
git sig att energieffektivisera byggnader som används inom 
den offentliga sektorn. Man har också lovat att förse allt fler 
hus med solceller och regler för gröna nybyggnationer har 
instiftats. 

Man skulle kunna tro att de över 800 program som finns 
för förnybar energi och energieffektivisering skulle medföra 
vissa orienteringsproblem. Men faktum är att det är enklare 
att få information om ny förnybar energi och energieffekti-
visering både som enskild och som företagare i Tyskland än 
i Sverige. Till exempel kan den som bor i hyresrätt i Berlin 
lätt få besked om vilka stöd han eller hon är berättigad till 
via rådgivning online eller per telefon. Onlinerådgivning-
en är särskilt föredömlig: enkel, tydlig och snabb både för 
privatpersoner och för företag. Man kan även hitta tips på 
rådgivning om hur man kan spara energi på förbundsdags-
ledamöters hemsidor. Staten subventionerar huvuddelen av 
kostnaden för detaljerad energirådgivning. 

Stödet för politiken för ny förnybar energi ökar kontinu-
erligt och regeringsskiftet �009 har inte inneburit någon be-
tydande politisk kursändring. Satsningar på förnybar energi 
och energieffektivisering är idag och har i många år varit 
en folkrörelse som innefattar många fler än enbart sol- och 
vindkraftsfantaster eller miljövänner. Politiken har skapat 
och bygger på en folkrörelsedriven industri. 
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Pionjärlandet Danmark 
och nykomlingen Spanien 

 

danmark – först men inte längre bäst

Tyskland har i sin politik inspirerats av vindkraftens pionjär-
land Danmark. Danmark har länge haft en medveten politisk 
satsning på ny förnybar energi, i synnerhet på vindkraft. De 
senaste åren har dock tillväxten stannat av på grund av att en 
borgerlig regering förändrade regelverket för vindkraften. 
Som exempel byggdes vindkraften ut med enbart 8 MW un-
der �006. Trots detta upprätthåller Danmark sin plats som 
femte största producent av vindkraftsel. År �009 jobbade 
�� 700 personer inom den danska vindkraftssektorn.

I dagsläget är Danmark inte längre det mest intressanta 
landet att investera i när det gäller vindkraftsel. Danska fö-
retag räknas dock fortfarande till världens största produ-
center av vindkraftsteknologi. Vindkraftsexporten utgör 
8,5 procent av Danmarks totala export och uppgår till ��,7 
miljarder danska kronor. I år fick den danska vindkraftstill-
verkaren Vestas en order på �90 vindsnurror till en park i 
Kalifornien. Beställningen är värd över � miljarder danska 
kronor och är företagets största beställning hittills.

Danskarna har undersökt hur elpriserna har påverkats av 
den inhemska vindkraftsproduktionen. En rapport från År-
hus universitet visar att ju högre andelen vind-el är, desto 
lägre blir elpriserna. �005 sparade man en miljard danska 
kronor på att använda vindkraftsel.42 Året därpå sparade de 
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danska elkonsumenterna dessutom in hela det skattefinan-
sierade stödet för vindkraftsel på grund av de höga elpriserna. 
               

explosionsartad utveckling i spanien

»Att avfärda vindenergi som en dyr, grön lyx, som många gör, är 
att avfärda vad som har hänt i Spanien, världens mest dynamiska 
vindmarknad.«43

corin millais, vd för Europeiska vindkraftföreningen. 

Något som skiljer Spanien från andra länder i Europa är att 
det inte är miljöfrågor som är drivkraften bakom landets 
satsning på vindkraft. Istället sporras utvecklingen av utsik-
ter om fler arbetstillfällen och regional utveckling samt av 
att energiförsörjningen behöver lösas. År �00� sysselsattes 
�0 000 personer i vindkraftsindustrin och �0�0 räknar man 
med att sysselsätta 60 000 personer. 

Industrilobbyn har förgäves försökt sälja tio kärnkrafts-
reaktorer till Spanien och har kämpat för lagstiftning som 
ska förlänga de nuvarande kärnkraftverkens livslängd. Men 
de har fått kalla handen av premiärminister Zapatero. �005 
stängdes kärnkraftverket Zorita och samma år installerades 
vindkraftverk som producerade fyra gånger mer el än det 
stängda kärnkraftverket.44

Vindkraften har under senare år växt explosionsartat i 
Spanien. När det gäller utbyggd vindkraftskapacitet är det 
enbart Tyskland som ligger före. En bidragande orsak har 
varit att provinsregeringarna gjort vindkraftsutbyggnad till 
en integrerad del av den allmänna ekonomiska utveckling-
en. De har ställt tuffa krav på de stora vindkraftsföretagen 
att anlita lokala underleverantörer när det gäller allt från 
turbintillverkning till anläggningsarbeten. På några få år 
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har 500 företag – varav �50 turbinfabriker – etablerats inom 
vindkraftssektorn, som �008 direkt och indirekt sysselsatte 
�� 000 personer. 

Spanien är också först i Europa med att satsa på så kallad 
koncentrerad solenergi. Denna metod bygger på att stora 
speglar riktar solstrålarna mot vätskefyllda behållare. Strå-
larna får vätskan att förångas, vilket via en ångturbin pro-
ducerar ström. Det första kraftverket av detta slag invigdes 
�007 utanför Sevilla och försörjer nu runt �0 000 personer 
med el. Flera liknande kraftverk är under uppförande och re-
dan �0�� beräknas en kvarts miljon människor få sin ström 
från denna nya teknologi. I och med att solenergin lagras i 
stora vätskebehållare kan kraftverken även köras nattetid. 
Spanien följer framgångsrikt den tyska modellen. �0�0 kom 
�,7 procent av elproduktionen från solceller och �6,� pro-
cent från vindkraften.45 
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Sverige ligger efter

»Sverige missade vindkraftståget och nu missar vi också soltåget.«
harry frank, professor i innovationsteknik 
vid  Mälardalens högskola.

Sverige har tjänat på att den utbyggda vattenkraften har 
kunnat leverera billig el. Vi har anledning att vara stolta 
över både vår svenska kraftvärmeproduktion och vårt fjärr-
värmenät. När miljöpolitiken slog igenom på �990-talet och 
regeringen införde koldioxidskatt och svavelskatt började 
man fasa ut de fossila bränslena i kraftvärmen och fjärrvär-
men till förmån för biobränslen. I internationell statistik ser 
Sverige världsledande ut om man endast tittar på förnybar 
energi, där vattenkraft och biobränslen ingår. Men denna 
statistik döljer hur dåliga vi är på ny förnybar energi, där ju 
storskalig vattenkraft inte ingår. 

Andel sol och vind av elproduktionen 2009 i Tyskland 
och Sverige (procent)

Källa: IEA

Tyskland Sverige

Vind 6,5 �,6

Sol �,� 0

Biogas 0,7�� 0,09�
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Förnybar elproduktion i Sverige (överst) och Tyskland 1990–2007 

Källa: IEA/OECD 

Sverige har inte utnyttjat den fulla potentialen för sats-
ningar på vind och sol, och även bioenergi skulle kunna 
användas mer. Det är alltför få som ser ny förnybar energi 
som en tillväxtsektor, många verkar istället avfärda denna 
spetsteknik som någon slags gröna vågen-flum. En konse-

Vatten
Vind, sol vågkraft
Industriavfall, icke-
förnybart hushålls-
avfall

Geovärme
Biomassa, förnybart
hushållsavfall

T
W

h
T

W
h



50

kvens av den nuvarande inriktningen på svensk energipo-
litik är att utvecklingen inom den förnybara energisektorn 
har koncentrerats kring storskaliga lösningar och kapital-
starka energibolag. Detta visar sig genom att Sverige som 
är ett föregångsland gällande biobränslen inom ramen för 
kraftvärme inte alls utnyttjar potentialen för biogas. Även 
inom detta område leder Tyskland utvecklingen sedan ett 
årtionde tillbaka.

Den svenska oviljan att skapa levnadskraftiga villkor för 
ny förnybar energi bygger också på en övertro till mark-
nadslösningar. Alla energislag ska konkurrera fritt på mark-
naden. Nu har inte ren marknadskonkurrens gällt för olja 
och kärnkraft, varken idag eller historiskt, och då bortser 
vi ändå från de miljökostnader som dessa energislag har. 
Kärnkraften fick massivt statligt stöd vid utbyggnaden och 
subventioneras genom att inte behöva betala fullt ut för 
sin försäkring. Ny förnybar energi kan inte konkurrera på 
samma villkor som olja eller kärnkraft och bör om något be-
traktas som en industri som inte är »mogen«, och som bör 
stödjas strategiskt om den ska växa snabbt. 

Elkonsumenterna är i dag i hög grad utelämnade till stora 
elbolag och den så kallade spotmarknaden; ett regelverk som 
styr elpriset och som innebär att den dyraste elen bestäm-
mer elpriset oavsett vilken egentlig kostnad elproduktionen 
har. År �0�0 slutade konsumenternas räkning på 8 miljarder 
mer än året innan.46 De tre stora elbolagen – Vattenfall, For-
tum, Eon – som alla har billig elproduktion, tjänade stort 
på elprisets utveckling.47 I motsats till när konsumenterna 
betalar för utbyggnad av ny förnybar energi genom en kost-
nad på elen, så investeras inte denna vinst till utbyggnad av 
ny förnybar energi utan går bland annat till vinstutdelning.  
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Systemet medför att förmögenhet överförs från konsumen-
ter till producenter. 

Den svenska politikens »marknadslösning« har lett till 
ett beroende av stora bolag som kan ta ut övervinster, kon-
sumenter som är oroliga för nästa oförutsägbara elräkning 
och en alldeles för låg utbyggnad av sol och vind.

Idag jobbar uppskattningsvis � 500 människor med vind-
kraft i Sverige. Solenergibranschen har bara ett fåtal anställ-
da. Inom sektorn bioenergi jobbar uppskattningsvis �0 000 
personer.48 Att Sverige, som annars har goda traditioner av 
att föra statistik, inte årligen sammanställer hur många som 
jobbar med ny förnybar energi säger en del om det bristande 
intresset för denna bransch. Svenska investerare verkar ha 
samma låga intresse. 

Även energieffektivisering och den gröna byggsektorn är 
områden som kan skapa jobb samtidigt som man ställer om 
Sverige till ett energieffektivare samhälle. Dessutom visar 
internationella satsningar på ny förnybar energi hur ener-
gieffektivisering och byggande kan kombineras. Genom att 
minska hushållens och företagens energikostnader skulle 
den typen av investeringar vara ekonomiskt mer fördelakti-
ga än rot- eller rut-avdragen. Exportrådet tror att miljötek-
nikföretagen kan skapa �0 000–�5 000 nya arbetstillfällen 
de närmaste fyra åren med en bibehållen fortsatt exporttill-
växt på 8 procent per år. Tällberg Foundation, Lantbrukar-
nas riksförbund och Naturskyddsföreningen har uppmanat 
till en satsning på 60 000 nya gröna jobb till år �0�0.49 

Genom att lära av utvecklingen i Tyskland, Spanien, USA, 
Danmark och andra länder som blivit föregångare inom den 
förnybara energisektorn kan vi skapa en stark politik för för-
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nybar energi och hållbara jobb även i Sverige, samt öka till-
gången på riskkapital för miljöteknik. Vindkraftspolitiken i 
Danmark har hittills skapat �� 000 jobb. Ny förnybar energi 
har gett ��� 700 jobb i Tyskland. Detta är en jobbmotor som 
Sverige hittills missat.

var är det gröna riskkapitalet i sverige? 
»Riskkapitalbolag i Sverige visar ofta upp en negativ attityd gen-
temot miljöteknik. I USA och inom EU är intresset för miljö- och 
energiteknik betydligt större.«
per grünewald, riskkapitalbolaget Pegroco.50

Sverige har en dålig finansiell infrastruktur för företag som 
vill satsa på miljöteknik, biobränslen, vindkraft, och sol-
energi. I USA utgjorde miljöteknik 8,� procent av investe-
ringarna �006 och var den sjätte största branschen bland 
riskkapitalbolagens portföljbolag. Andra kvartalet samma 
år utgjorde energi- och miljöteknik 0,� procent av de totala 
svenska riskkapitalinvesteringarna.

Företagarna inom miljöteknikexport säger själva att deras 
tillväxtmöjligheter är goda, men att bristen på riskkapital 
är ett hinder för expansion.51 De flesta miljöteknikföretag 
är små eller medelstora, av de exporterande företagen har 
77 procent färre än 50 anställda. Företag av den här storle-
ken är traditionellt sett inte särskilt väl representerade inom 
svensk export och har verkligen inte haft svängdörrar in till 
Rosenbad.

Företag kan inte utvecklas utan tillgång till krediter på 
rimliga villkor. Glesbygden och små- och medelstora före-
tag gynnas inte av den svenska Saltsjöbadsandans koope-
rativa strukturer. Samtidigt är miljöteknik och ny förnybar 
energibranscher som skulle kunna utnyttjas för att få hela 
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Sverige att leva. I Tyskland och USA har dessa branscher 
skapat många små och medelstora företag. 

Vad är det som har gjort att vissa branscher i Sverige har 
vuxit och blivit starka? Svaret hittar man om man tittar på 
vilka aktörer som under �900-talet har påverkat svensk po-
litik mest. Vid sidan av LO är det storföretag som Ericsson, 
ABB, Skanska, SKF, Volvo, Saab, Vattenfall, Astra, Pharma-
cia, Bofors, Scania, Sandvik och Stora som har haft störst 
inverkan på de politiska besluten. Små och medelstora före-
tag har haft desto mindre att säga till om, vilket givetvis har 
bidragit till att det inte finns någon bra infrastruktur för att 
förse dem med riskkapital.

Den infrastruktur man har satsat på har främst handlat 
om vägar, järnvägar, bredband och skolor. Regionalpoliti-
ken har haft fokus på skatteutjämning och bidragssystem. 
Ett hårt slag mot glesbygdens småföretag var dessutom det 
beslut som S-regeringen och vänstern genomförde om änd-
ring av förmånsrättsordningen, vilket förde med sig att det 
blev svårare att få krediter. Det hade också blivit svårare att 
få lån i och med att bankerna i Sverige centraliserads och 
kunskapen om lokala förhållanden drastiskt minskade. 

Glesbygden är utsatt eftersom den saknar både det eko-
nomiska underlag och det befolkningsunderlag som krävs 
för att en finansiell marknad ska fungera. Samtidigt kun-
de just glesbygden få en nyckelroll i strävan efter en håll-
bar utveckling, speciellt inom sektorerna vind, bioenergi 
och bränsleceller, samt ekologisk produktion och ekotu-
rism. Problemet är att den förda politiken inte har skapat 
förutsättningar för att hitta det riskkapital som behövs.
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ingen svensk politik för sol och vind

I Sverige innehöll energiuppgörelsen mellan Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet inte den politik 
som skulle behövas för att ge sol och vind de förutsättningar 
som ges i många andra länder.
Sverige ligger efter i utbyggnaden av ny förnybar energi, 
speciellt solenergi, men även vindkraft. Medan vindkrafts-
kapaciteten i Danmark är 588 W per invånare, i Spanien ��0 
och Tyskland �0�, ligger Sverige på 50 W per invånare. Även 
länder som Holland, Österrike, Portugal, Luxemburg och 
Irland har mer vindkraftsel per invånare än Sverige. Detta 
trots att Sveriges befolkning är liten och utspridd över en 
stor yta. Dessutom finns det gott om obefolkade kustlägen i 
vårt land.52

Mellan �997 och �00� var det inom EU framför allt Tysk-
land och Spanien som gjorde anmärkningsvärda framsteg 
i utbyggnaden av förnybar el. Enligt en forskningsrapport 
som redovisar en utvärdering av EU-ländernas politik för 
förnybar elproduktion finns stabila stödsystem och låga 
barriärer för att bygga ut förnybar el i Danmark, Finland, 
Tyskland och Spanien.53 Sverige får däremot dåliga betyg. 
Dels bedöms stödet för att utveckla livskraftiga projekt för 
vindkraft vara otillräckligt, dels har elproduktionen från 
biomassa inte utvecklats med full potential. Ändå är den 
sistnämnda elproduktionen den enda som bedöms få nära 
nog tillräckligt stöd. Särskilt illa är det för solel, men inte 
heller el från biogas subventioneras i tillräckligt hög grad. 

Företaget Ernst & Young som erbjuder finansiell rådgiv-
ning har publicerat rapporter med indikatorer för hur att-
raktivt det är att satsa på ny förnybar energi i olika länder. 
Totalt hamnade Sverige år �007 på delad ��:e plats efter 
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Spanien, Storbritannien, USA, Tyskland, Portugal, Italien, 
Nederländerna, Frankrike, Irland, Kina, Indien, Kanada 
och Australien. För vindkraften ligger vi på en föga he-
drande delad �7:e plats vad gäller investeringsklimatet de 
nästkommande två åren. Gällande bioenergi ligger Sverige 
bättre till, där har vi plats 5 efter Spanien, USA, Tyskland 
och Storbritannien. Allvarligt nog hamnar Sverige på en de-
lad �7:e plats bland totalt �0 länder gällande infrastruktur 
för förnybar energi, trots att vi får höga poäng för den avreg-
lerade elmarknaden. 

I Europa hamnade Sverige år �007 på plats �� vad gäller 
utbyggd vindkraftskapacitet. Andelen energi från vindkraft 
i Tyskland är �8 gånger högre än motsvarande andel för Sve-
rige.54 Spanien är �9 gånger bättre Sverige och Danmark �,5 
gånger bättre. 

År �00� var nio länder bättre än Sverige på solvärme och 
åtta länder var bättre än oss på solel. År �006 producerades 
�0 MWh av tre anläggningar inom det svenska elcertifikat-
systemet. Det tyska fastprissystemet skapade � 000 GWh år 
�00�. Ett land med en befolkning som är tio gånger större 
än vår och en yta som är tre fjärdedelar av Sverige produ-
cerar alltså 50 000 gånger mer solel. �006 köptes Solibro, 
ett av få svenska solcellsbolag, upp av tyska Q-cell, världens 
näst största solcellstillverkare. 

När det kommer till biomassa har Sverige en topposition 
i Europa och hamnar på andra plats efter Frankrike. Vår 
produktion är dubbelt så stor som Spaniens och �0 procent 
större än Tysklands. 
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Ökning av energiproduktionen 2000–2005 (procent)

Det är tydligt att Sverige har saknat en medveten och lång-
siktig politik för ny förnybar energi. 

nils andersson och valet av stödsystem

Sverige är en ständig försvarare av marknadsekonomi och 
frihandel. När det gäller stödet till förnybar el har vi dock valt 
en modell som jämfört med garantiprissystemet påminner 
om planekonomi. I Sverige bestämmer regeringen hur stor 
andel förnybar el som elbolagen ska tillhandahålla, antingen 
genom egen produktion eller genom att köpa gröna elcer-
tifikat. Metoden med gröna elcertifikat anses enligt många 
svenskar vara effektivare än garantiprissystemet. Med facit 
i hand tvivlar däremot vi, med stöd av många internatio-
nella analytiker, på att certifikatanhängarna har tänkt rätt. 
Vi tror att den svenska regeringen och många aktörer med 
den helt enkelt inte jämförde de båda modellerna tillräckligt 
noga innan certifikatsystemet infördes, och sedan har man 
fastnat i det som kallas »path dependency«, man har blivit 
beroende av den inslagna vägen. De är få som överväger att 
byta nu när man har infört ett system. En annan hypotes 
är att modellen medvetet valdes för att stödja bioenergin.

Valet av modell bereddes av Elcertifikatutredningen som 
leddes av Nils Andersson, direktör på Vattenfall och tidigare 
vd för Kraftverkföreningen.55 Utredningens förslag sågades 
�00� av Naturskyddsföreningen för att det inte belyste fler 

Sverige Danmark Spanien USA Tyskland

Solel �� �00 �08 ��5 ����

Vindkraft ��6 �0 �77 �66 �0�

Bioenergi 70 ��� ��� 9 �7�
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Sverige Danmark Spanien USA Tyskland

Solel �� �00 �08 ��5 ����

Vindkraft ��6 �0 �77 �66 �0�

Bioenergi 70 ��� ��� 9 �7�

alternativ. »Andra lösningar än elcertifikat är sannolikt ef-
fektivare för att uppnå målen«, menade Naturskyddsfören-
ingen som ansåg att vindkraften skulle drabbas hårt och att 
småskalig, lokal el- och värmeproduktion skulle missgynnas 
av förslaget. Man framhöll också att de tre företagen Vat-
tenfall, Sydkraft och Fortum som redan då dominerade el-
branschen skulle gynnas av förslaget. 

Vattenfalls Nils Andersson svarade på Naturskyddsfören-
ingens kritik. »Det är möjligt att det blir tufft för vindkraf-
ten, men vi kan inte behålla det nuvarande stödsystemet i 
all framtid. Vindkraften måste någon gång lära sig att tåla 
konkurrens.«56 Ett viktigt argument för förespråkarna av 
gröna elcertifikat var att det dåvarande garantiprissystemet 
belastade skattebetalarna. I Tyskland hade man dock infört 
ett system med garantipris som precis som elcertifikaten be-
talades genom elräkningen. Varför kände inte Nils Anders-
son och många med honom till detta?

nackdelarna med elcertifikatsystemet

Fördelen med elcertifikatsystemet är att det initialt kan vara 
billigare för att bygga ut mogen förnybar energi. Däremot 
uppvisar länder med certifikatsystem en långsammare ut-
byggnad.57 I de �9 EU-länder med garantiprissystem var år 
�005 det genomsnittliga priset för landbaserad vindkraft-
sel �0 procent dyrare än i de fyra EU-länder som tillämpade 
certifikatsystem. Det har visat sig att det blir mindre ny för-
nybar el när politiker med certifikatsystem bestämmer hur 
mycket el som ska produceras. Politikerna har tenderat att 
underskatta kraften i de nya teknologierna och trenderna. 
Modellen med elcertifikat är dessutom svåröverskådlig, 
oförutsägbar och har en orimlig administrativ kostnad. Po-



58

litikerna bestämmer hur mycket ny förnybar el som ska pro-
duceras. Med garantiprismodellen finns inget sådant tak, 
garantipris är en marknadsdriven modell. I båda modellerna 
betalas satsningen på förnybar energi av konsumenterna via 
energipriset. I det svenska systemet med gröna elcertifikat 
blir kostnaden �–� procent av elpriset, och med den tyska 
lagen om förnybar energi blir kostnaden 3 procent. Den 
svenska modellen skapar då mycket sämre förutsättningar 
för utbyggnaden av solenergi och vindkraft och även av bio-
energi. 

Modellen med gröna elcertifikat kräver att det finns till-
gång till investeringskapital i större utsträckning än med 
ett garantiprissystem. Riskkapitalet blir dyrare med ett el-
certifikatsystem och den kostnaden betalas av elkunderna. 
Forskning visar att totalkostnaden blir dyrare då investerar-
na lägger på ett risktillägg för att försäkra sig mot prisfluk-
tuationen på gröna elcertifikat.58 

Dessutom måste man säkerställa att det finns konkurrens. 
Om elbolagen inte köper eller producerar sin kvot av grön el 
borde de definitivt böta mer än de gör i Sverige idag. 

En annan nackdel med certifikatmodellen är att man låter 
alla energislag konkurrera på lika villkor. I Storbritannien, 
som är ett av fem europeiska länder som idag har certifikat-
system, håller man på att införa olika certifikatssystem för 
olika energislag. Fördelen är att man gynnar olika energi-
slag, nackdelen är att man politiskt styr exakt hur stor ut-
byggnaden ska vara. Och som tidigare nämnts har det visat 
sig att politiker tenderar att underskatta vindkraftens och 
solelens potential.

Tyskland och Spanien är länder som har olika strategier 
för olika energislag. Med certifikat där alla konkurrerar på 
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lika villkor stödjer man de mest mogna teknologierna, vil-
ket leder till att man fastnar i samma spår som man redan 
kör i. De nya teknologierna klarar sig inte på marknaden 
utan stöd. I USA, som har teknologineutralt stöd som Sve-
rige, har 9� procent av utbyggnaden utgjorts av vindkraft 
på land. Detta i ett land där bioenergin borde ha goda förut-
sättningar.

En av fördelarna med garantiprissystem tillsammans med 
garanterad och ekonomiskt överkomlig nättillgång är att 
det skapar en politiskt garanterad konkurrens. Men de stora 
svenska energibolagen har naturligtvis inte haft intresse av 
att göra det möjligt för andra aktörer att bli energiproducen-
ter. De har tillsammans med de andra vinnarna på de gröna 
elcertifikaten, de svenska bioenergiintressenterna, drivit 
och fått igenom kvotsystemet. 

Politiker har ett ansvar att tänka på framtiden utan att ha 
de för stunden starka aktörerna för ögonen. Det ansvaret 
har man inte tagit när det gäller energipolitiken.

skapa fler jobb med rätt politik

Sveriges utbyggnad av vindkraft sker med tyska och dans-
ka turbiner. Solibros forskning ger solcellsjobb i Tyskland. 
Sveriges vindkraftsutbyggnad sker främst av Vattenfall och 
de stora energijättarna, vilket tyvärr leder till färre arbets-
tillfällen. I Danmark ägs 80 procent av den landbaserade 
vindkraften av enskilda individer, främst lantbrukare. Detta 
har gett �0 000 nya jobb. Samma mönster syns i Tyskland, 
Spanien och USA. En viktig erfarenhet från dessa länder är 
alltså att det är det lokala ägandet och de små och medelstora 
företagen som ökar antalet arbetstillfällen, och samtidigt bi-
drar till landsbygdsutveckling. Små och medelstora företag 



60

behöver stabila spelregler för att kunna delta i utvecklingen 
och hitta riskkapital. Det är den väg även Sverige borde slå 
in på, istället för att som nu fullfölja en gammal svensk tradi-
tion av att gynna de stora aktörerna. 

Många länder lanserade gröna eller delvis gröna stimu-
lanspaket för att motverka finanskrisen. Men Sverige missa-
de den chansen till grön omställning.  När den moderatledda 
regeringen �008 beslutade om ett stort stimulanspaket för 
att dämpa effekterna av den ekonomiska krisen och förbätt-
ra förutsättningarna för en gradvis återhämtning av ekono-
min, fanns överhuvudtaget ingen klimat- och energiprofil. 
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Sju förslag för en demokratisk 
och jobbskapande energipolitik
 
»Jag hävdar, och det med viss emfas, att det inte är fordonsindustrin 
som är den trånga sektorn just nu, utan det är att få oljeindustrin att 
växla över till förnyelsebara bränslen. Men också att få politikerna 
att faktiskt bestämma sig för vad det är man vill göra.« 
leif johansson, chef för Volvo.60

Vi vill se ett regelverk som gynnar ny förnybar energi och 
som ger möjligheter för privatpersoner och småföretag att 
delta i energiproduktionen. Målet är en svensk folkrörelse 
med basdemokratiskt ägande som inte bara skapar en bättre 
miljö utan också nya jobb. För en framgångsrik svensk stra-
tegi för ny förnybar energi behövs tydliga politiker och ny 
politik på flera områden. 

�. förnyade visioner

Det är dags att formulera en stark vision för den svenska po-
litiken för förnybar energi. Sverige ska bygga ut sin vind-
kraft, solenergi, vågkraft och biogas. Vi ska ta klimatansvar 
samtidigt som vi skapar nya, hållbara jobb och stärker den 
lokala och regionala ekonomin. I denna utbyggnad ska både 
små och stora aktörer kunna delta. 

Solel och solvärme är liksom vindkraft framtidsbran-
scher, men många svenskar har ännu inte förstått detta. 
International Energy Agency, IEA, uppger helt korrekt 
att: »Den allmänna uppfattningen i Sverige präglas av 
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den felaktiga föreställningen att solceller är olämpliga för 
det svenska klimatet, med undantag från avlägset belägna 
sommarstugor.«Vi måste avliva den här sortens myter och 
få till stånd en attitydförändring. Vi utgår från att framti-
dens största och viktigaste potential på energiområdet finns 
inom solenergin. 

Fossil energi och uran är kvarlevor från en gammal tid. 
Användandet av dessa ändliga resurser måste avvecklas, dels 
av miljöskäl, dels av den enkla anledningen att de kommer 
att ta slut. Enligt OECD:s beräkningar kommer uranet att 
sina redan om �0-�0 år. Genom att satsa på ny förnybar en-
ergi kan vi förhindra detta.

�. garantipris och nättillgång
Vi behöver stabila spelregler för att ny förnybar energi ska 
kunna utvecklas. Både vindkraft, solenergi, biogas och våg-
kraft behöver ett garantipris för att nå sin fulla potential. 
För att vindkraften ska kunna utvecklas småskaligt över 
hela landet så behövs åtminstone ett garantipris som utgör 
ett golv, inom ramen för dagens gröna elcertifikat.

Lika centralt är att vi säkerställer att alla får tillgång till 
elnätet till ett överkomligt pris. Lönsamheten för att instal-
lera ny förnybar energi blir självklart större om man kan 
använda elnätet som buffert och få betalt för det överskott 
man producerar. 

Garantipris och nättillgång möjliggör finansiering för 
en folkrörelsedriven industri. Detta gör dessa verktyg till 
grundbultar i vår vision.

�. separata stödsystem som komplement 
I flera länder har man kombinerat garantipris med andra 
investeringsstöd för att påskynda utvecklingen av förnybar 
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energi och ibland för att stimulera den regionala ekonomin. 
Vi vill ha separata stödsystem för solenergi, vågkraft och 
biogas.

Dagens stöd till solel ska bygga ut �,5 MW installerad ef-
fekt genom en subvention på 70 procent av investeringen 
till alla aktörer: såväl företag, offentliga organisationer som 
privatpersoner.61 Detta är en för låg ambition. Vi borde ge 
hushåll, företag och offentlig sektor stöd att bygga ut solels-
effekt på minst 60 MW och på detta sätt skapa ett svenskt 
�0 000-takprogram.

�. riskkapital till ny förnybar energi

Flera länder använder delar av sitt pensionskapital och sina 
skattemedel som riskkapital till ny förnybar energi. Vårt 
pensionskapital skulle kunna spela en liknande roll som det 
gör i exempelvis USA och Kanada. Även modellen med att 
förmedla statliga lån med billigare ränta när man gör inves-
teringar i ny förnybar energi och energieffektivisering borde 
utvärderas för Sveriges räkning.

Inom ramen för biståndet skulle Sverige kunna erbjuda 
finansiering av mikrolån till solenergi för hushållsbruk.

5. offensiv satsning på forskning 
statistik och uppföljning

Vi vill satsa mer offensivt på forskning om ny förnybar en-
ergi. Miljöteknikföretagen är i behov av bättre stöd för att 
kunna utveckla sina produkter.

Vi vill se en medveten folkbildning om effekterna av po-
litiken för förnybar energi. Bland annat behövs kontinuer-
lig statistik över hur många jobb som skapas inom området, 
hur förnybar energi påverkar den lokala ekonomin och vilka 
klimateffekter den har.
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I Tyskland har man följt prisutvecklingen för de olika ener-
gislagen noggrant och anpassat alla stödsystem kontinuer-
ligt för att pressa priserna. Det borde Sverige också göra.

6. medborgarmobilisering

Politik får bäst genomslag om det finns en tydlig vision och 
man lyckas mobilisera människor kring denna. Garantipris, 
nättillgång och förbättrad tillgång till riskkapital skapar 
medborgerlig delaktighet. Det ska vara enkelt för alla att få 
information om vad man kan göra som husägare, hyresgäst, 
jordbrukare eller företagare, både vad gäller ny förnybar en-
ergi och energieffektivisering. Hushåll och företag ska ex-
empelvis på ett enkelt sätt kunna räkna ut vad investeringar 
i ny förnybar energi och energieffektivisering innebär eko-
nomiskt.

7. kommunen som motor 

Kommuner och regioner inte bara kan, utan måste, själva 
bidra till utveckling och våga ta initiativ. Vi efterlyser aktiva 
kommuner som går i bräschen genom att ställa tydliga krav 
på sin elproduktion. Vilka orter kommer att bli först med 
solceller på alla sina skolor eller kräva att all nybyggnation 
ska vara nollenergihus? Vilka kommuner kommer att ställa 
delar av sitt kapital till förfogande för investeringar i ny för-
nybar energi? I vilken region kommer lokalpolitikerna till-
sammans med näringslivet och forskarvärlden att utveckla 
kluster kring solel, vindkraft eller vätgas? Vilka kommuner 
kommer att kräva att 60 procent av all uppvärmning ska 
komma från solen? Hur kommer man medvetet använda 
offentlig upphandling för att stödja förnybar energi? Varje 
svensk kommun och varje region behöver en lokal strategi.
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Noter
Kommunal skatteutjämning, infrastruktursatsningar och 
utflyttning av statliga verk kunde emellertid användas som red-
skap för att stötta lokalsamhällen.
Det tyska miljöministeriets hemsida http://www.bmu.de. Vi re-
kommenderar även den tyska regeringens temasida om förnybar 
energi http://www.erneurbare-energien.de. Uppgifterna om 
Sverige kommer från riksdagens utredningstjänst, branschupp-
gifter, Ny teknik (�009-0�-�8).
United Nations Environment Programme (�008), Green 
Jobs. Towards decent work in a sustainable, low-carbon world.
Tal av Lionel Hurst under World Water Forum, mars �00�.
IEA (�009): World Energy Outlook.
Exempelvis betänkande �98�/8�:LU15: Om ändring i atoman-
svarighetslagen beskriver denna process: »Att statsmakterna 
valde att sätta ett lägre ansvarighetsbelopp än konventionen 
föreskriver motiverades med att den kapitalkrävande kärn-
kraftsindustrin i början inte borde belastas med så höga försäk-
ringskostnader att dess utveckling hämmades. Ett annat viktigt 
skäl var att atomförsäkringsmarknadens kapacitet i mitten av 
�960-talet knappast tillät högre försäkringsbelopp.«
Simms, Andrew (�00�): The Price of Power, New Economics 
Foundation. http://www.neweconomics.org/publications/pri-
ce-power
Saudiarabien, Iran, Irak, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Ryss-
land, Libyen, Qatar, Algeriet, Kazakstan, Azarbaijan och Oman. 
Se: Oil & Gas Journal: http://www.ogj.com/index.html
Räknat i köpkraftsparitet. Worldwatch Institute: Vital Signs 
(�005). http://www.worldwatch.org/node/1065
Energy Future Coalition. http://www.energyfuturecoalition.org/
IEA: http://www.iea.org
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Intervju genomförd av Valter Mutt och Yvonne Ruwaida, �007.
Från det tyska »basisdemokratisch«.
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit: http://www.bmu.de. 
Energy Future Coalition. http://www.energyfuturecoalition.
org/
U.S. Department of Energy (�00�): Energy Efficiency Strength-
ens Local Economies. http://www.osti.gov/bridge/purl.cover.
jsp;jsessionid=0EE85165C825CE62ABE701B7205F2DA0?pu
rl=/179199-1O9fV0/webviewable/
National Renewable Energy Laboratory: Dollars from cents.
Union of Concerned Scientists: Renewable Energy Standards at 
work in the States. http://www.ucsusa.org/
Wind Powering America: http://www.windpoweringamerica.
gov/
National Renewable Energy Laboratory: Wind Powering 
America. http://www.nrel.gov/
Earth Policy Alert (�000-06-07): Brown, Lester: U.S. Farmers 
Double Cropping Corn and Wind Energy 
Wind Powering America: http://www.windpoweringamerica.
gov/
Local Governments for Sustainability: http://www.green-
powergovs.org/wind/index.html.
National Wind Collaborating Initiative: http://www.nation-
alwind.org/publications/wes/wes05.htm.
Ibid.
American Wind Energy Association: Wind Power Myths vs. 
Facts. http://www.awea.org/
Texas General Land Office: http://www.glo.state.tx.us/
sustain/#wind.
Renewables: Global Status Report. 2006 update: http://www.
ren21.net.
Genomsnittet är räknat på hushåll bestående av tre personer. 
Se: http://www.opportunitystudies.org.
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LEM är en förkortning av Location Efficient Mortgage som 
kan översättas med lokaliseringseffektivt lån. http://www.
locationefficiency.com.
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit:http:// www.bmu.de.
Undersökning från �006. Se http://www.tagesschau.de.
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit: http://www.bmu.de/allgemein/aktuell/160.php
Information om solvärme och byggboomen hittar du på 
http://www.sonnenseite.com, http://www.solifer.de, http://
www.bee-ev.de samt http://www.erneubare-energien.de. 
http://www.geroldwebersolartechnik.de, http://www.solar-
server.de.
Einsparprojekte an Schulen: http://www.ufu.de.
Det finns ingen samlad information över hur många tyska 
skolor som har solceller. I projektet Sonne in der Schule 
deltar skolor i Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Schlesweig-Holstein och Bremen.
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit:http:// www.bmu.de
MENAREC-3: The Third Middle East-North Africa Rene-
wable Energy Conference.
Intervju genomförd av Valter Mutt och Yvonne Ruwaida, 
�007.
Dessa återfinns samlade i databanken Fiskus. Man kan med 
fördel läsa regeringens broschyr »Geld vom Staat für Ener-
giesparen och erneubare Energien«. Som privatperson eller 
företagare kan man räkna ut vad som passar det egna hushål-
let eller företaget bäst på http//:www.klima-sucht-schutz.
de/foerderratgeber.0.html.
Vindmølleindustrien: http://www.windpower.org.
Renewableenergyaccess.com: http://www.renewableenergy-
access.com.  
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www.greenpeace.org. Se exempelvis: http://www.greenpeace.
org/international/en/news/features/spanish-nuclear-victory/
Red Electrica: http://www.ree.es/ 
Energimarknadsinspektionen/Elpriskollen och SCB.
Se exempelvis Aftonbladet (�0��-0�-�8): Kraftbolagen tar ur 
högsta priset – trots den billiga produktionen. http://www.
aftonbladet.se/nyheter/article8476600.ab
Miljöpartiet de gröna (�006): Miljö ger jobb. 
Förnybart.nu – Initiativet för förnybar energi och energieffek-
tivisering (�009): Förnybar energi ger 60 000 jobb! http://www.
fornybart.nu/download.asp?id=E3FCDA60DFA6B5508C1F0
CBF2759B390&NAME=Fornybar%5Fenergi%5Fger%5F600
00jobb.pdf
Pegroco medverkar i Ingenjörsvetenskapsakademiens förstudie 
över hur riskkapitalister ser på miljöteknikområdet nationellt 
och internationellt. www.iva.se
Exportrådet (�005): Svensk Miljöteknikexport - Exportstatistik, 
Företag & marknader.
Tre intressanta hemsidor att besöka för den som vill veta mer 
om vindkraft är http://www.gwec.net »Global Wind Energy 
Council« och http://www.ewea.org »European Wind Energy 
Association«, http://www.eere.energy.gov/windandhydro/
windpoweringamerica amerikanska energidepartementet om 
Wind Powering America och »Bundesverband Wind Energie 
e.V«, http://www.wind-energie.de.
Institute Systems and Innovation Research & Energy Econom-
ics Group (�005): Monitoring and evaluation of policy instruments 
to support renewable electricity in the EU Member States. http://
www.bmu.de/files/erneuerbare_energien/downloads/applica-
tion/pdf/isi_zwischenbericht.pdf 
Ernst & Young publicerar regelbundet rapporter om investe-
ringsklimatet i olika länder, se: http://www.ey.com.
European Wind Energy Association: http://www.ewea.org
Nyheter från Västmanlands Läns Luftvårdsförbund (�000), 
nr.�: Luftaffärer 
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TT och Lantbrukets affärstidning (�00�-��-0�): Konsumenterna 
tvingas köpa grön el. 
Deutschlands Informationsportal zu Erneuerbaren Energien: 
Förderinstrumente für Erneuerbare Energien in Europa. http://
www.unendlich-viel-energie.de. 
Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsanalyse in 
Karlsruhe: http://isi.fraunhofer.de/isi-de/index.php 
Worldwatch Institute har gjort en sammanställning över gröna 
satsningar i stimulanspaket.
Intervju i Veckans Affärer �8/�006
Energimyndigheten:  http://www.energimyndigheten.se.
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